
 
 
Weert, 16 februari 2014 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
c.c. aan de leden van de gemeenteraad van Weert 
 
Betreft:  vragen artikel 40 reglement van orde 
  Repetitieruimte lokale bands in De Bosuil   
 
 
Geacht heren, 
 
 
Tot onze grote verbazing ontvingen wij een brief van het MuziekKollektief. Hierin geven zij aan dat 
tijdens een overleg eind vorig jaar door De Bosuil werd aangekondigd dat zij de huurovereenkomst 
met het MuziekKollektief wilden beëindigen. Dit is nu schriftelijk door De Bosuil bevestigd. Dit betekent 
dat de gemiddeld 30 bands die hier wekelijks repeteren, vanaf 2015 geen oefenruimte meer hebben. 
Het vanaf de start van De Bosuil de bedoeling is geweest dat er ook repetitieruimte aanwezig is en dit 
ook logisch is bij een muziekcentrum. 
 
D66 is van mening dat er voor lokale bands een repetitiemogelijkheid moet zijn en blijven in een 
poppodium als De Bosuil. 
 
Dit leidt tot de onderstaande vragen: 
 

- Was het college op de hoogte van het voornemen van De Bosuil om de huurovereenkomst 
met het MuziekKollektief te beëindigen? 

- Is de insteek van het nieuwe beleidsplan van De Bosuil er inderdaad op gericht om dusdanig 
te professionaliseren dat er geen plaats meer is voor lokale bands? 

- Wat zijn dan de wijzigingen in de doelstellingen van de Bosuil als wij lezen dat het repeteren 
van bands hier niet meer in past? 

- Wat zijn de financiële gevolgen voor De Bosuil van deze keuze? 
- Deelt het college onze mening dat er nog steeds behoefte is aan repetitieruimte voor bands in 

Weert? 
- Is het college op de hoogte van het feit dat het MuziekKollektief recent nog geïnvesteerd heeft 

in instrumenten en apparatuur?  
- Wat betekent het opzeggen van de huurovereenkomst met het MuziekKollektief voor de 

samenwerking met het RICK? 
- Hoe past deze ontwikkeling in de cultuurvisie? 
- Het belang van een goed poppodium in Weert staat voorop. Is het college bereid met alle 

betrokken partijen in overleg te gaan om tot een oplossing te komen? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marie-Michèle Stokbroeks 
Fractievoorzitter D66 Weert 


