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Persbericht 
 

Filmhuis de Spiegel naar Royal 
 
Royal in oude luister hersteld 
 
Door de sloop van de filmtheaters Maxim en Rivoli wordt de oude Royal 
bioscoop opnieuw zichtbaar. Zo wordt het gebouw in ere hersteld. Voor de 
verkoop van het filmtheater worden intentieovereenkomsten gesloten met 
twee, mogelijk nieuwe exploitanten. Deze nemen Filmhuis de Spiegel als 
huurder op. Op de opengevallen ruimte is plaats voor een tweede ingang 
en mogelijk een overdekte fietsenstalling. 
Deze ideeën voor de Royal en omgeving wil het college van burgemeester 
en wethouders verder uitwerken. De gemeenteraad bespreekt de 
voorstellen op woensdag 27 januari 2016. 
 
In 2009 heeft de gemeente de Royal bioscoop gekocht met de bedoeling het pand 
op termijn ook weer te verkopen. Door de aankoop was de gemeente in staat om 
regie te kunnen voeren over de toekomst van dit bijzondere en beeldbepalende 
gebouw. 
 
Iconische waarde 
De waarde van het gebouw zit vooral in het door oorspronkelijke ontwerp van 
architect Peutz. De latere toevoegingen Maxim en Rivoli beïnvloeden het beeld in 
negatieve zin. De sloop van deze gebouwen laat de Royal ‘opnieuw’ tevoorschijn 
komen, waardoor de iconische waarde weer volledig tot zijn recht komt. Bovendien 
ontstaat op de opengevallen plek de mogelijkheid om een tweede ingang te maken 
voor het Filmhuis. Op de plaats waar nu de Rivoli ligt, is plek voor een overdekte 
fietsenstalling. In dat geval blijft de bestaande gevel overeind en komt daarachter 
nieuwbouw. De gemeente is hierover in gesprek met Prorail.  
 
Ideeën voor het monumentale pand 
Sinds het vertrek van laatste exploitant wordt gezocht naar een nieuwe invulling 
van het pand. In de afgelopen maanden hebben verschillende marktpartijen ideeën 
aangedragen voor exploitatie van het monumentale pand. Met twee van deze 
partijen wil de gemeente een intentieovereenkomst sluiten. Beide initiatiefnemers 
gaan ermee akkoord dat Filmhuis De Spiegel een deel van het pand betrekt. Bij het 
tekenen van de overeenkomst wordt bekend gemaakt wie deze ondernemers zijn. 
 
Intentieovereenkomst 
Als alles volgens planning verloopt worden de intentieovereenkomsten in januari 
getekend. In april starten dan de werkzaamheden voor de aanpassing van het 
gebouw. 
 
 
 


