
Sticht ing Dorpse 

Aan het college van Burgemeester en 
van de Gemeente Bergen 
T.a.v. Mevrouw A. Hekker 
Postbus 53 
1800 BC Alkmaar 

Schoorl, 3 oktober, 2013 

Betreft: Aanpassing theaterzaal - de Blinkerd. 

Geachte mevrouw Hekker, 

Conform het verzoek van de Gemeenteraad en het genomen raadsbesluit om te onderzoeken 
welke maatregelen en aanpassingen er nodig zouden zijn om de theaterzaal van de Blinkerd 
die intimiteit en kleinschalige sfeer te geven welke in het kader van de integratie van de 
Oorsprong gewenst zijn, berichten wij U het volgende: 

Om allereerst duidelijkheid te krijgen welke aanpassingen daartoe noodzakelijk zijn is een 
werkgroep gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van de vrijwilligers van de Oorsprong, 
het bestuur van de Blinkerd, de gebruikers en medewerkers van het Damtheater en gebruikers 
van de theaterzaal. Daarnaast is er contact geweest met externe adviseurs, waarvan er een 
betrokken is bij de herinrichting van theater de Vest in Alkmaar. 

Uitgangspunt voor de opdracht aan de werkgroep was de theaterzaal zodanig aan te passen 
dat deze geschikt wordt om zowel kleinschalige voorstellingen en activiteiten in een intieme 
sfeer te kunnen laten plaatsvinden. Dit voor een bezoekersaantal van ca. 100 personen, terwijl 
ook het huidige gebruik met aantallen tot ca. 400 personen mogelijk moet blijven. Kortom de 
multifunctionaliteit van de zaal te vergroten en de sfeer, indeling en techniek die daarvoor nodig 
aan te passen. 

Daartoe worden de volgende voorstellen gedaan: 

- Aanpassing aantal zitplaatsen met een inklapbare tribune voor ca. 100 personen. 
- Aanpassing verlichting ivm. voorstellingen op het grote toneel als ook op de vlakke vloer. 
- Dit betreft zowel toneel als zaalverlichting. 
- Aanpassing geluidsinstallatie voor beide soorten voorstellingen. 
- Wijziging kleurstelling, wanden en plafonds om de zaal visueel te verkleinen. 
- Het aanbrengen van gordijnen t.p.v. het balkon om het zaaloppervlak te verkleinen. 
- Het bouwkundig aanpassen van de theatervloer t.b.v. de verrijdbare tribune. 

Verder is onderzocht of de gewenste aanpassingen bouwkundig en constructief mogelijk zijn en 
wat de kosten hiervan zijn. Daartoe zijn offerte's aangevraagd bij verschillende leveranciers en 
bedrijven. Een overzicht van de kosten vindt u in de financiële bijlage 1. 
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Ook zijn er tijdens de raadsvergadering vragen gesteld of en zo ja welke kosten er verbonden 
zijn aan de extra benodigde inventaris en specifieke aanpassingen en benodigdheden ten 
behoeve van de cursussen en het jeugd- en jongerenwerk. 
Te denken valt aan: 

- Aanpassing keukeninrichting i.v.m. Kookcursussen; 
- Spiegels i.v.m. Zumba- en danslessen; 
- Speciale vloerbedekking voor Yoga-, Zumba-, Danslessen enz. 
- Inrichting kleedruimte voor ouderen tijdens de bewegingscursussen. 

Voor wat betreft de inventaris en de attributen benodigd voor de cursussen is er samen met de 
Stichting Welzijn Bergen geïnventariseerd welke zaken er vanuit de Oorsprong mee kunnen 
naar de Blinkerd, welke zaken zijn afgeschreven en welke de SWB. Nodig heeft op andere 
lokaties. 

Wij hebben hiervan in bijlage 2 een zo compleet mogelijke kostenraming gemaakt. Niet exact is 
aan te geven welke kosten gemoeid zijn met de inrichting van de ruimte voor het jeugd en 
jongerenwerk. Wel is hierbij uitgegaan van het hergebruik van de bar uit het voormalig 
Sportcafé. 

Gaarne zijn wij bereid, zo nodig een en ander toe te lichten. 

Wij vertrouwen er op hiermee de vragen van de gemeenteraad compleet en correct te hebben 
beantwoord en vernemen graag uw reactie hierop. 

Met vriendelijke groet, 

3 ^ 

ok 
(Voorzitter) 

Bijlagen: Kostenopgave aanpassing theaterzaal De Blinkerd 
Kostenopgave inventaris en stoffering Cursus- en jongerenruimte De Blinkerd 
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Betreft: Kostenopgave aanpassingen Theaterzaal - de Blinkerd 
Datum : 05-10-13 

Beschrijving: 
1 tribune, incl. elektrische bediening 

fabr. JEZET - 8 rijen met 2 x 8 stoelen beneden tot 
2 x 5 stoelen boven met een middenlooppad en totaal 104 
zitplaatsen. Conform offerte. 

2 vloeraanpassing, tbv verrijdbare tribune, 
infraisen stalen strippen in vloer 

3 Aanpassing verlichtingsbalk. Zaal en toneel 
2 verrijdbare trussen, inclusief electrische bediening 
lang 7000mm. En wijziging toneelverlichting 
moving heads 
Armaturen zaalverlichting aan plafond 

4 Aanpassing geluidsinstallatie/elektrische installatie 

5 Schilderwerk, wanden, plafond en bordesrand. 
offerte fa. Louter 

6 Gordijn 7500mm bij 11000mm, incl. railconstructie 
Zijafstoppingen 3000 x 2500mm. 
Ondergordijn 12900 x 2500 mm. 
electrische bediening tbv. Gordijnen, 
railconstructie 

7 Aanpassing zaalvloer(vlakmaken) en aanhelen vloerbedekking 
aanpassing nooduitgangen. 

8 Advieskosten: 
Interieurarchitect, incl. tekenwerk en kleuradvies 
theatertechniek keuze materialen en contractvorming 
bouwkundige begeleidning en constructie 

Onvoorzien 

aantal eenheid prijs/eenh. Tot./excl. 
btw. 

104 stoelen 600 62400 

8 stroken 1200 9600 

2 trussen 2900 5800 
1 post 4800 4800 
4 stuks 2500 10000 
8 stuks 650 5200 

1 post 19500 19500 

1 post 22000 22000 

83 m2 45 3735 
2 stuks 1015 2030 

33 m2 45 1485 
1 post 3500 3500 
9 m1 175 1575 

1 post 9400 9400 
2 stuks 1250 2500 

1 post 5000 5000 
1 post 3000 3000 
1 post 2500 2500 

1 post 3000 3000 

177025 10 Totaal excl. btw. 
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Betreft: Kostenopgave Inventaris en stoffering - Cursus- en Jongeren-ruimte - de Blinkerd 
Datum : 05-10-13 

Meubilair, CURSUSRUIMTE'S 
tafels 
stoelen (oorsprong) 
kasten tbv. Cursussen 
aanvulling spiegels 800x2000 mm. 
afdekplaten tekentafels tbv kinderschildercursus e.d. 
zitbanken bewegingsruimte lang 3600 mm. 
stellingen kopieerruimte lang 3200 mm. 
inrichting kleedruimte, banken en kapstokken lang 2400 mm. 
geluidsinstallatie 

Meubilair en attributen JEUGDRUIMTE 
tafels 
stoelen (oorsprong) 
loungebanken 
ombouw bar (uit sportcafé) 
Spellen ( pooltafel o.d.) 
geluidsinstallatie 
kasten 

Disco- verlichting 

STOFFERING 

Gordijnen cursusruimte's hoog 3.00 m. 
rolgordijnen hoog 2.50 m tpv ramen binnenewanden 
Gordijnen jongerenruimte 
KEUKEN tbv. Kookcursussen 

Fornuizen t kookplaten 
werktafels r.v.s. Afm. 1200 x 2000 mm. 

DIVERSEN 
aanpassing Balie cursusleidster/receptie 
onvoorzien 

aantal eenheid prijs/eenh. Tot./excl. 

25 stuks 240 6000 
0 0 

6 stuks 480 2880 
4 stuks 400 1600 

25 stuks 60 1500 
2 stuks 1250 2500 
1 stuks 750 750 
2 stuks 1250 2500 
1 post 4000 4000 

21730 

6 stuks 240 1440 
0 0 

2 stuks 1500 3000 
1 post 2000 2000 
1 post 5000 5000 
1 post 4000 4000 
2 stuks 480 960 
1 post 4000 4000 

20400 

30 m1 150 4500 
8 stuks 120 960 
5 stuks 200 1000 

6460 

4 stuks 1400 5600 
2 stuks 1200 2400 

8000 

1 post 2500 2500 
1 post 3000 3000 

5500 

62090 Totaal excl. btw. 
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