Technische vragen VSA inzake Theater De Schalm
t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering 27 augustus 2019

Ten tijde dat de besluitvorming rondom de servicebioscoop in Veldhoven zich voordeed in
de gemeenteraad, werden er overwegingen en argumenten genoemd waarbij de komst
van een bioscoop een positief effect (spin-off) zou hebben voor het Citycentrum, en
daarmee ook voor Theater De Schalm.
Zo valt op te maken uit de adviesnota rondom de Servicebioscoop (15.030) dat de komst
van een servicebioscoop veel positieve effecten zal hebben voor de levendigheid en
toekomstbestendigheid van het Citycentrum.





“Deze ontwikkeling geeft het Citycentrum een kwalitatieve impuls”
“[…] grote meerwaarde die deze zal opleveren voor het Citycentrum”
“De ontwikkeling zal zorgen voor een (economische) spin-off van het gehele
Citycentrum.”
“Door de servicebioscoop wordt de veelzijdigheid en daarmee de aantrekkelijkheid
van het Citycentrum vergroot”

Vragen:
1. In hoeverre heeft de komst van de servicebioscoop de vermelde
doelstellingen/meerwaarde gerealiseerd?
Antwoord:
De effecten van de vestiging van de servicebioscoop zijn niet gemeten en dus is niet aan
te geven in hoeverre de vermelde doelstellingen zijn gerealiseerd. Wel wordt in het
algemeen geconstateerd dat winkelcentra zich moeten ontwikkelen van “place to buy”
naar “place to be”. De vestiging van de bioscoop draagt daar beslist aan bij.

2. Welke positieve en negatieve effecten heeft de komst van de servicebioscoop gehad
op Theater De Schalm (denk aan inkomsten, bezoekersaantallen en andere spin-off)?
Antwoord:
De effecten op Theater De Schalm zijn niet gemeten. De komst van de servicebioscoop
heeft een negatief effect gehad op de filmcomponent van De Schalm. Het eerste idee om
niche films te vertonen bleek met het natlab om de hoek niet levensvatbaar. De steeds
minder florerende filmvertoningen vroegen om een nieuwe invulling. Die leek in 2015
gevonden te zijn in de nagenoeg permanente verhuur aan Art4U in relatie tot de
verhuizing van de muziekschool naar de bibliotheek. Die verhuizing zou in 2018
plaatsvinden.Toen dat plan in 2017 werd afgeblazen ging de verhuur aan Art4U niet door
en moest er opnieuw een nieuwe invulling van het gebruik van de zaal gezocht worden.
Inkomsten uit filmvertoning zijn inmiddels verwaarloosbaar.
Filmvoorstellingen

2009-2010
2017-2018

Kosten film
-47.328
-8188

Baten film
97.749
10.871

Resultaat
+/+ 50.421
+/+ 2.683

