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Stelling: Verhuizing van Cultura  
naar Achterdoelen is noodzakelijk  
om centrum levendiger te maken

Volgens het college van burgemeester en wethouders is 
het een kans die je maar één keer in het leven krijgt, 
een ‘once in a lifetime opportunity’. 
Door leegstand is het voormalige V&D-pand aan de 
Achterdoelen (nog) beschikbaar voor huisvesting van 
Cultura. ,,Verhuizing van Cultura naar de Achterdoe-
len zou een enorme stap betekenen in het levendiger 
maken van Ede Centrum’’, aldus het college. In het  
Cultura-complex tussen Molenstraat en Kuiperplein 
zou dan mogelijk een hotel kunnen komen. 
Wat vinden de lijsttrekkers van de politieke partijen 
van dit plan?

Verkiezingen

niCO VAn Der POeL (SgP): De 
verhuizing van Cultura naar 
de Achterdoelen kan het Ede-
se centrum levendiger ma-
ken, maar wat de SGP betreft 
niet tegen elke prijs. Cultura 
is destijds onder architectuur 
gebouwd en heeft diverse 
functies. Datzelfde geldt voor 
de gebouwen aan de Achter-
doelen. Ook deze gebouwen 
hadden een bestemming en 
doel. Om er op dit moment 
voor te kiezen om veel geld te 
besteden aan verbouwingen 
en herinrichtingen gaat de 
SGP te ver.
Wanneer Cultura aan de 
Achterdoelen gevestigd zou 
worden, zal het centrum op 
bepaalde tijden levendiger 
zijn, maar dat geldt ook voor 
bijvoorbeeld gratis parkeren. 
Er zijn dus meer oplossingen 
te bedenken om het centrum 
aantrekkelijker te maken.
Daarnaast zijn er grote veran-
deringen in de winkelstraat. 
De vraag van de consument 
is veranderd en retailers die-
nen daarop in te spelen. Zoals 
duurzaamheid. Voor auto’s en 
fietsen moeten  bijvoorbeeld 
voldoende oplaadpunten 
aanwezig zijn en groene bele-
ving is ook niet onbelangrijk.
Wat gaat er vervolgens met 
het gebouw van Cultura ge-
beuren? Krijgt het gebouw 
een hotelfunctie? Gaan we 
op deze manier niet probe-
ren aan de ene kant een pro-
bleem op te lossen, terwijl 
er aan de andere kant weer 
een probleem ontstaat? En 
wat vinden bewoners en on-
dernemers ervan? Er moet 
dus een zorgvuldige afwe-
ging worden gemaakt tussen 
meerdere belangen.

JAn PieTer VAn Der SCHAnS 
(CDA): Het verplaatsen van 
Cultura naar de Achterdoe-
len is niet noodzakelijk voor 
het levendiger maken van het 
Edese centrum.
Het CDA is geen voorstander 
van een dure en kostbare ver-
huizing van Cultura. Het hui-
dige pand van Cultura heeft 
de gemeente Ede ooit veel 
geld gekost. Het oude V&D-
pand lijkt misschien een 
mooie plek om Cultura in te 
vestigen. Maar, wat kost het? 
Wat komt er in het huidige 
pand van Cultura? Gaan we 
leegstand verplaatsen van de 
Achterdoelen naar de Molen-
straat? Deze vragen moeten 
beantwoord worden.
De afgelopen jaren is veel geld 
geïnvesteerd in het Edese 
centrum. Investeren is goed, 
maar je moet wel uitkijken 
dat je niet te veel belasting-
geld in stenen stopt. Daarom 
is het CDA geen voorstander 
van een dure en kostbare ver-
huizing van Cultura.
In plaats van een dure ver-
huizing zijn er andere oplos-
singen. De ingang van Cul-
tura zou verplaatst kunnen 
worden naar het Kuiperplein. 
Daar is nu al een ingang naar 
Cultura via grand-café De 
Verleiding. Op deze manier 
betrek je Cultura op een be-
taalbare manier beter bij het 
Edese centrum. 
De Achterdoelen staat nu 
grotendeels leeg. Samen met 
de eigenaar moet de gemeen-
te Ede kijken naar andere be-
stemmingen. Laten we meer 
ruimte geven aan wonen in 
dit gebied. Zo neemt de leeg-
stand af en de levendigheid in 
Ede Centrum toe. 

COrA OTTer (CHriSTenUnie): 
Een levendig centrum, dat is 
wat de ChristenUnie graag 
wil. Een centrum waar men-
sen elkaar kunnen ontmoe-
ten. Waar bijzondere winkels 
zijn. Met een marktplein waar 
kinderen kunnen spelen en 
mensen kunnen zitten.
Leegstaande panden in het 
centrum dragen niet bij aan 
een levendig gevoel. De 
ChristenUnie vindt het be-
langrijk dat gekeken wordt 
naar manieren om die pan-
den op te vullen. De Achter-
doelen is sinds het vertrek 
van V&D en andere winkels 
een ongezellig stuk gewor-
den. Als Cultura naar die plek 
verhuist, zal het centrum er 
zeker levendiger op worden.
De ChristenUnie ziet het al 
voor zich: kinderen die naar 
muziekles gaan en door de 
stad lopen. Gezinnen die 
naar de bibliotheek in Cul-
tura gaan en gelijk nog wat 
andere boodschappen doen. 
Theaterbezoekers die na een 
voorstelling nog even iets 
drinken op een terrasje. 
Op dit moment wordt onder-
zocht of de verhuizing van 
Cultura naar de Achterdoelen 
haalbaar is. Er wordt gekeken  
naar de financiële gevolgen 
van een verhuizing. 
Daarnaast vindt de Chris-
tenUnie het bijvoorbeeld ook 
belangrijk dat gekeken wordt 
naar de belangen van de on-
dernemers die nu al hun zaak 
aan de Achterdoelen hebben.
Kortom: we wachten af wat 
de kosten zijn, daarna maken 
we een keuze. Maar de Chris-
tenUnie ziet positieve kan-
ten aan een verhuizing van  
Cultura!

PeTer De PATer (geMeen-
TeBeLAngen): Een raadslid 
toetst voorstellen op finan-
cieel rentmeesterschap en 
maatschappelijke urgentie.
Een verhuizing van Cultura 
klinkt als een enorme kosten-
post. Maar dat hoeft niet.
Als je de oude locatie in han-
den van een hoteluitbater 
achterlaat en als je de kwets-
bare Achterdoelen enorm 
aantrekt, de parkeergarage 
beter benut... 
Als je de bezoekers van de 
voorstellingen bij de om-
ringende horeca en winkels 
naar binnen ziet gaan... 
Dan heb je zeer concrete 
doelen om grondig mee te 
rekenen in de totale kosten-
raming. Deze rekensom moet 
alles meenemen! 
Dus ook de her-huisvesting 
van de verbonden partijen 
die nu in het Culturagebouw 
zitten. En bestaande horeca-
contracten op de beoogde lo-
catie respecteren.
Urgent is dit onderwerp 
zeker! Er ontstaan nieu-
we mogelijkheden voor een 
grotere programmering van 
Cultura. Er is bovendien 
behoefte aan een kwali-
teitshotel. De leegstand in 
het voormalig V&D-pand  
besmet de omgeving en de 
parkeerdruk op het Kuiper-
plein wordt bij verhuizing 
verminderd. Graag zien wij 
kundige mensen een grondi-
ge berekening maken met in-
achtneming van bovenstaan-
de. Ook moet er genoeg tijd 
zijn om met inwoners en alle 
betrokkenen te beraadslagen.
GemeenteBelangen is ten-
slotte voor alles wat Ede leu-
ker maakt, mits draagvlak.

HeSTer VeLTMAn (VVD):  
VVD Ede is het hier niet mee 
eens. Je hoeft Cultura niet te 
verhuizen, maar je zou de en-
tree van Cultura moeten ver-
plaatsen naar ‘de gezellige 
kant’ van het centrum. Dus 
naar de kant van het Kuiper-
plein. Als je het dáár, en ook 
in de richting van het winkel-
gebied en het Museumplein 
mooier inricht en aantrek-
kelijk maakt voor bezoekers, 
zou dat een hele verbetering 
zijn. 
Aan de Achterdoelen zou je 
ook mét Cultura in het V&D-
pand nog steeds een enorme 
uitdaging hebben om het le-
vendig en gezellig te maken. 
Wat de VVD Ede betreft, is de 
verhuizing dus ongewenst en 
zonde van ons belastinggeld!
Wij leggen voor een levendig 
centrum graag de rode loper 
uit voor enthousiaste onder-
nemers die leven in de brou-
werij brengen. 
Wij willen bijvoorbeeld dat 
kleine terrassen zonder ver-
gunning mogelijk zijn, dat 
de winkeliers hun openings-
tijden zelf kunnen bepalen 
(gelukkig is dit al verbe-
terd in Ede Centrum) en dat  
ondernemers als zij dat wil-
len hun detailhandel, horeca 
en dienstverlening kunnen 
combineren als zij daarmee 
meer consumenten trekken. 
Dat kan ook een hotel aan de 
Achterdoelen zijn. Meer eve-
nementen helpen ook én het 
oog wil ook wat: we hopen dat 
het marktplein dat nu wordt 
gerealiseerd mooi wordt.

STePHAn neiJenHUiS (D66): 
De afgelopen jaren is veel ge-
daan om de leegstand in Ede 
Centrum te beperken, maar 
op de Achterdoelen komt 
steeds meer leegstand. Dat is 
zonde en daar balen wij van. 
Leegstand aanpakken door 
de winkels een andere be-
stemming te geven, is vaak 
moeilijk, omdat de dure pan-
den in handen zijn van ande-
ren. 
Het zou daarom ideaal zijn 
als we een mooie deal zou-
den kunnen sluiten om het 
gebouw van Cultura te verko-
pen en met dat geld het V&D-
pand te kopen. 
Dan hebben we niet meer 
zo’n groot pand leegstaan 
en heb je de kans dat met de  
extra aanloop de Achterdoe-
len weer meer publiek trekt. 
Het hangt er dus heel erg  
van af hoeveel geld ermee ge-
moeid is. Het aanpakken van 
de leegstand in het centrum 
mag wat kosten om het leven-
dig te maken, maar natuurlijk 
niet tegen elke prijs.
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