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Voor behandeling in de gemeenteraad van 29 mei 2018
Indiener : sp.a fractie – Patrick Riguelle
Vraag/interpellatie (omschrijving) : stadscinema en filmhuis
Deze zomer, een jaar na wat eerder werd aangekondigd, zal de renovatie van de Oude Stadsfeestzaal
van start gaan, met als doel er tegen eind 2019 door Lumière een cinema uit te baten.
3,8 miljoen euro publieke middelen zullen hierin worden geïnvesteerd. Een aardig bedrag. Naar
verluidt blijkt uitbater Lumière ook een geduchte onderhandelaar te zijn. In elk geval is het een goede
zaak dat de Oude Stadsfeestzaal niet langer leeg komt te staan. Maar de precieze invulling van het
concept ‘stadscinema’ door Lumière zorgt ook voor ongerustheid.
Het Filmhuis - dat al sinds de oprichting in 1976 op vrijwilligers draait – en sinds 2009 onderdak kreeg
in het Cultuurcentrum ontvangt jaarlijks 7.500euro subsidie van de stad. Het is alom bekend dat de
trekkers heel wat inspanningen leveren om financieel rond te komen. Met de opbrengsten uit de
ticketinkomsten, vooral door de enorme inspanningen van vrijwilligers en de ophaling van 35.000€ via
crowdfunding voor een digitale filmprojector kunnen zij zich in hun unieke positie staande houden. Dit
tot grote appreciatie van vele Mechelaars.
Daarom volgende vragen:
Werden de medewerkers van het Filmhuis op de hoogte gebracht van de precieze plannen van de
toekomstige stadsbioscoop? Kwam het mogelijk effect op de toekomst van het Filmhuis ter spraken?
Zo ja, op welke wijze en werden er hieromtrent concrete afspraken gemaakt, onder meer omtrent
programmatie of ondersteuning? Welke faciliterende rol neemt het stadsbestuur hierin op?

Patrick Riguelle

24 mei 2018

*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag), bij voorkeur
vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

