
  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Aan:  het college van B&W van de gemeente Groningen  
Betreft: vragen ex art. 38 RvO over de recente sluiting van zalen of zalencentra 

in het centrum in Groningen  
  
  

Groningen, 13 maart 2021  
  
  
Geacht college,  
  
De afgelopen weken is in het nieuws gekomen dat meerdere zalen of zalencentra in 
het centrum van Groningen hebben moeten sluiten. Begin deze week werd bekend 
dat Muziekcafé Lola1 de deuren moest sluiten, toen volgde het 
Platformtheater2 en op vrijdag werd bekend dat ook de zalen van Huize de 
Beurs3 niet meer open zullen gaan. Aan het begin van de coronacrisis maakte 
Grandcafé Het Heerenhuis4 bekend de deuren te sluiten.  
Daarmee zijn in korte tijd vier gelegenheden in het centrum van Groningen gesloten 
waar Groningers zowel in verenigingsverband of op individueel initiatief tegen 
meestal schappelijke prijzen een activiteit konden organiseren. Denk hierbij aan 
salsa-lessen, ledenvergaderingen van partijen of verenigingen, koorrepetities, 
reünies, feestjes, lezingen, een pubquiz en muziekconcerten. Deze zalen hebben 
stuk voor stuk een grote betekenis als samenkomstplek voor veel sociale, 
maatschappelijke, culturele, en gezellige bijeenkomsten in Groningen.  
De fractie van GroenLinks maakt zich grote zorgen over deze sluitingen. Zoals 
geschetst vervullen dergelijke zalen een belangrijke rol in de Groninger samenleving. 
Nu het einde van de zwaarste maatregelen rondom de coronapandemie in zicht 
beginnen te komen, en na meer dan een jaar van gemis van allerlei soorten 
bijeenkomsten vreest de fractie dat er straks veel minder ruimte en mogelijkheden 
zijn om laagdrempelige bijeenkomsten te organiseren. Te meer omdat er 
aanwijzingen zijn dat vele van deze zalen voorgoed verloren zouden kunnen gaan. 
Eerder bleek dat er plannen zijn om het gebouw van het Heerenhuis om te vormen 
tot een woongelegenheden.  

 
1 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/796051/Muziekcafe-Lola-is-niet-meer-Corona-was-de-genadeklap 
2 https://www.oogtv.nl/2021/03/coronacrisis-maakt-einde-aan-platformtheater/  
3 https://www.dvhn.nl/groningen/Corona-dringt-Huis-de-Beurs-in-Groningen-terug-naar-de-basis-het-café-blijft-op-de-begane-

grond-maar-verliest-overige-verdiepingen-26648727.html 
4 https://www.dvhn.nl/groningen/Heerenhuis-zwaait-af-met-vrijmibo-25522109.html 
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Daarover zijn zorgen bij omwonenden. De D66-fractie agendeerde dat eerder.5 Ook 
voor de zalen van Huize de Beurs lijken er plannen te zijn om die niet meer te 
behouden als ontmoetingsplek.6 

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:  
 

1. Is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat deze zalen 
een belangrijke rol vervullen in de Groninger samenleving?  

2. Was het college op de hoogte van deze recente sluitingen van deze  
zalen/zalencentra? En is er hieromtrent contact geweest met de 
uitbaters?  

3. Heeft het college de ondernemers met raad en daad kunnen bijstaan 
voor het behoud van deze belangrijke functies? Hebben deze 
ondernemers voldoende mogelijkheden gekregen binnen de 
coronasteunpakketten om het hoofd boven water te houden?  

4. Is het college van mening dat het verlies van deze zalen voor de stad 
Groningen een gevoelige aderlating is? En, zijn bij het permanent 
verdwijnen van deze zalen voldoende gelijkwaardige alternatieven in en 
om de stad om de eerder geschetste bijeenkomsten te organiseren? 

5. Ziet het college mogelijkheden om er voor te zorgen dat deze zalen 
behouden blijven voor Groningen? 

6. Is het college bereid zich actief in te zetten om deze en vergelijkbare 
zalen te behouden voor de gemeente Groningen?  

7. Als uitbaters van zalen met een vergelijkbare functie, grootte en 
prijsklasse in de gemeente Groningen ook in de problemen lijken te 
geraken, kunnen die dan op raad, hulp en steun van de gemeente 
Groningen rekenen om het hoofd boven water te houden? Zo ja, hoe? 

 
 
Namens de fractie van GroenLinks,  
  
Jeffry van Hoorn en Benni Leemhuis  
 

 

 
5 https://www.oogtv.nl/2021/02/d66-wil-weten-of-gemeente-invloed-kan-uitoefenen-op-verbouwing-heerenhuis/ 
6 zie Dagbladartikel bij voetnoot 3. 
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