
Zaandam, 15 maart 2014  
 
 
 
Aan:  College van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad 
  Leden van de gemeenteraad van Zaanstad 
 
Betreft:  Reactie Filmtheater de Fabriek op presentatie PvE Cultuurcluster. 
 
 
 
Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad van Zaanstad, 
 
in aansluiting op de presentatie van het PvE voor het Cultuurcluster (CC) op vrijdag 7 maart 
en de verslaglegging in de pers daarover op 8 maart wil de Fabriek graag, om misverstanden 
te voorkomen, haar positie nog een keer verduidelijken en enkele zaken die niet in het PvE 
terug zijn te vinden onder uw aandacht brengen. 

1. Filmtheater de Fabriek werkt mee aan de plannen rond het CC om te bezien of er met 
het CC een voorziening tot stand gebracht kan worden die voor de toekomst van het 
filmtheater meerwaarde t.o.v de huidige locatie biedt en goede vooruitzichten om zich 
verder te ontwikkelen.  

2. Aangezien het PvE pas een eerste stap is op weg naar de definitieve vormgeving van 
het CC (daarop volgend komen zaken als de vormgeving van het gebouw, de 
samenwerking tussen de partners, financiën en beheer aan de orde) is daar nu nog 
weinig over te zeggen. 

3. Anders dan gesuggereerd is het Filmtheater niet definitief over de streep getrokken 
voor het CC, en al helemaal niet door het werkbezoek aan andere CC’s, al was het 
maar omdat we geen enkel cultuurhuis bezocht hebben waarin een filmfunctie was 
ondergebracht. 

4. Wat we wel hebben gezien tijdens die bezoeken maakt ons des te kritischer op het hele 
proces: overal ingewikkelde pogingen om samenwerking vorm en inhoud te geven, 
problemen rond het organiseren van het beheer, problemen als gevolg van de 
ongelijk(waardig)heid tussen de deelnemende partners, etc.  

5. Het gegeven dat de presentatie van het PvE alleen werd bijgewoond door Fluxus 
terwijl alle andere partners zo ongeveer gelijktijdig op dat moment een summiere 
email ontvingen waarin die presentatie werd gemeld onderstreept de gedachte dat er 
ook in Zaanstad nog een lange weg te gaan is. 

6. Het nu gepresenteerde PvE bevat zoveel open plekken dat er o.i. eigenlijk geen sprake 
is van een echt PvE: zo is de plek en rol van de Bieb (o.i. van eminent belang in het 
CC) onduidelijk evenals de kwestie rond winkels en/of woningen. Het vooruitzicht dat 
het filmhuis in de toekomst op de eerste verdieping van een winkel te vinden is schrikt 
ons bijvoorbeeld behoorlijk af. 

7. Voortschrijdend inzicht heeft in de laatste fase van de ateliersessies in december 2013 
gemaakt dat wij verzocht hebben onze grote zaal iets groter te maken zodat het 
filmhuis in de toekomst premièretheater kan worden. Een betrekkelijk geringe 
investering die tot een hogere kwaliteit en functionaliteit leidt en qua exploitatie 
kostendekkend zal zijn. Belangrijk voor ons en voor de gemeente, niet te vinden in het 
PvE. Ons is toegezegd dat dat in een latere fase alsnog verwerkt zal worden, maar u 
krijgt dit soort informatie via het PvE niet mee. 



8. De Fabriek is een vrijwilligersorganisatie met mensen die met hart en ziel veel tijd 
steken in het draaien van het filmhuis. Een filmhuis dat door de gemeente van groot 
belang wordt geacht voor het realiseren van de gewenste uitstraling van het CC als 
culturele hotspot in het centrum van de Zaanstreek. Alleen als het vertrouwen kan 
groeien dat het CC een uitdagende en veilige plek zal zijn voor de Fabriek gaat het 
lukken iedereen enthousiast te krijgen voor een verhuizing. Daarvoor moet er nog 
flink wat water door de Zaan stromen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens filmtheater de Fabriek, 
 
 
 
Sjoerd Jans 
Voorzitter 
 
 


