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Volkstheater biedt half miljoen voor de Royal 
 
De initiatiefnemers van het plan voor het volkstheater, John Egberts en Robert Takens, hebben 
namens hun op te richten stichting Royal Theater Heerlen een bod gedaan van een half miljoen 
op de sinds augustus 2014 leegstaande bioscoop Royal. 
Daarnaast wordt nog voor ca. 1 miljoen geïnvesteerd in professioneel geluid en licht, 
uitbreiding van de toiletten, diverse kleine interne bouwkundige aanpassingen en 
aanschaffingen, voordat volkstheater Royal, mogelijk in het najaar, open kan. 
 
Het eerste plan voor het volkstheater – naar het succesvolle concept van volksschouwburg De Roma 
in Antwerpen – werd in december 2014 aangeboden bij de gemeente Heerlen. 
Sedertdien passeerden diverse andere plannen de revue waaronder dat van de wethouder dat op 13 
januari j.l. sneuvelde. In tegenstelling tot hetgeen in de media is vermeld staat het plan volkstheater 
nog steeds volledig overeind en is tot op heden geen afwijzing van de gemeente ontvangen. 
 
Het volkstheater voorziet in alles wat momenteel mist in het cultuuraanbod: een podium voor lokale 
verenigingen, unieke creatieve evenementen van allerlei aard, concerten en artiestenavonden in alle 
genres tegen sociale entreeprijzen, multicultureel entertainment, een podium voor lokale bands en 
orkesten, entertainment en vertier voor ouderen en de schoolgaande jeugd en vertoning van 
filmklassiekers. 
Eigenlijk krijgt het volkstheater een functie als een ‘cultureel centrum’. En dat zonder een cent 
gemeentelijke subsidie! 
 
Het ondernemingsplan is onderbouwd met een duidelijk en door deskundigen gecontroleerd financieel 
plan dat is gebaseerd op ca. 60.000 bezoekers per jaar met ruim 200 activiteiten. Het grootste 
brouwerijconcern ter wereld, AB-Inbev (Jupiler), is de ondersteunende  horecapartner terwijl lokale 
partners zijn gevonden in o.a. Sound & Light Factory en AVPoint te Hoensbroek. 
 
Voor de exploitatie van het volkstheater is het hele complex nodig. De Royalzaal met balkon voor 
concerten, evenementen en andere activiteiten voor 400 tot ca. 1500 personen en filmvertoning op het 
balkon met 200 zitplaatsen. De Rivoli wordt een zaal voor kleinere concerten, band-en 
artiestenoptredens en allerlei andere cultureel-maatschappelijke activiteiten tot 350 personen. De 
Maxim wordt een algemene ruimte voor bijeenkomsten en vergaderingen. In de foyer, Café Royal, 
zullen regelmatig avonden met livemuziek worden georganiseerd en kan men dagelijks terecht voor 
koffie, een drankje en eenvoudige lunchgerechten. Alle ruimten zijn ook te huur voor zakelijke en 
maatschappelijke doeleinden. 
 
Geen concurrentie 
Wethouder Barry Braeken ziet in het plan concurrentie voor het bestaande cultuuraanbod in 
Heerlen/Parkstad. Egberts en Takens zijn van mening dat de wethouder, gezien die uitspraak, 
waarschijnlijk hun ondernemingsplan niet eens heeft gelezen. Het volkstheater gaat immers een totaal 
andere tak van sport beoefenen en vult het cultuuraanbod juist innovatief en duurzaam aan.  
 
Parkstad Theater Heerlen hoeft niet bang te zijn voor concurrentie. In de Royal zullen geen grote 
musicals en voorstellingen worden geprogrammeerd wegens het ontbreken van de daarvoor 
benodigde faciliteiten zoals een groot podium en een decortoren. 
De programmering van het Cultuurhuis komt voor een deel het dichtst bij die van de Royal  zij het dat 
door de capaciteit van de Royal, qua inkoop, duurdere acts kunnen worden geprogrammeerd. Echter, 
het Cultuurhuis zal zeker zijn eigen publiek behouden. 
De Nieuwe Nor en de overige kleine poppodia hoeven ook niet te vrezen. Voor de jongeren in 
Parkstad is al veel vertier en er wordt op dat gebied nog flink aan de weg getimmerd. 
 
Euregionaal entertainment 
Rondom ons, in België en Duitsland, zijn zoveel uitstekende artiesten en bands actief die we niet of 
nauwelijks hier in Limburg zien optreden. Mede door de uitstekende bereikbaarheid van Heerlen per 



spoor ligt het voor de hand dat er in de programmering ook ruim aandacht zal komen voor 
buitenlandse acts. 
 
Verkoop gaat voor verhuur 
Op 13 januari j.l., toen het plan van het college sneuvelde, heeft de wethouder op vragen uit de 
gemeenteraad duidelijk geantwoord dat verkoop vóór verhuur gaat. De Royal is een blok aan het been 
en kost de gemeente ca. 130.000 euro per jaar aan vaste lasten en onderhoud. Men wil ervan af, 
zoals ook bij de aankoop destijds is vastgelegd en men wil geen rol als verhuurder of 
projectontwikkelaar meer spelen. 
Volgens Egberts – jarenlange ervaring in internationaal entertainment en horeca - en Takens – 
initiator van grote (leisure-)projecten -  is dit bod voor de gemeente dè uitgelezen kans om van het 
pand af te komen. Er is immers gebleken dat men uit commerciële hoek niet bepaald in de rij staat om 
daadwerkelijk te investeren in dit monumentale gebouw met haar zeer beperkte mogelijkheden.  
 
Gang van zaken tijdens de procedure 
Dat de gevolgde procedure voor de invulling van de Royal geen schoonheidsprijs verdient is inmiddels 
overduidelijk. Het schortte helaas al vanaf het begin aan transparantie en heldere communicatie.  
Tot nog toe is het plan volkstheater het enige met een reële, deugdelijke en gecontroleerde financiële 
onderbouwing die is gebaseerd op duurzaamheid en bestendigheid. Dit is absoluut geen plan voor 
een avontuur voor een paar jaar!    

 
  
 
 
 
 
 

 


