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Neerijnen, maandag 24 februari 2020 

 
Aan: wethouders West Betuwe Jacolien Hartman en Rutger van Stappershoef 
 
Betreft: noodkreet voorgenomen sluiting Stroomhuis Neerijnen 
 
Inleiding 
Al langer is bekend dat de huidige exploitant van de horeca gelegenheid UIT-
Spanning Stroomhuis Neerijnen aan Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen  
(GLK) heeft aangegeven haar bedrijfsmatige activiteiten als horeca exploitant per 1 
april 2020 te zullen stoppen. De exploitant haalt uit haar activiteiten te weinig 
inkomen om op de lange termijn te kunnen blijven voortbestaan.  
 
Tot voor kort zag het ernaar uit dat er nieuwe gegadigden zouden zijn om de 
exploitatie van het horeca gedeelte van het Stroomhuis over te nemen.  
 
Op donderdag 20 februari 2020 bereikte ons het bericht dat GLK voornemens is de 
horeca gelegenheid UIT-Spanning gedurende het resterende deel van 2020 te 
sluiten.  Argumentatie van GLK is dat zij een nieuwe exploitant zoeken met een 
gedegen business plan voor de horeca voorziening van het Stroomhuis, die 
bovendien niet afhankelijk is van alleen deze horecavoorziening voor zijn inkomen. 
 
Voor zowel de inwoners van het dorp, de Dorpstafel, de Heeren van Neerijnen en de 
Stichting Stroomhuis Neerijnen die zich inzet voor kunst en cultuur, heeft sluiting van 
de horeca gelegenheid verstrekkende gevolgen.  
 
Cruciale functie voor de inwoners, bezoekers en de vrijwilligers van de stichting voor 
kunst en cultuur, stg Stroomhuis Neerijnen 
 
Afspraken GLK – Gemeente Neerijnen 
De voormalige gemeente Neerijnen heeft het Stroomhuis, Huis Neerijnen, de 
Kasteeltuin en Kasteel Waardenburg in de jaren negentig voor een symbolisch 
bedrag overgedragen aan het GLK.  
Daarbij is afgesproken dat Kasteel Waardenburg (met uitzondering van de Open 
Monumenten Dagen) niet publiekelijk toegankelijk zou zijn omdat dit verhuurd is, 
maar dat het Stroomhuis voor het dorp en directe omgeving wel publiekelijk 
toegankelijk zou blijven.  
Na de herindeling van de gemeente is Huis Neerijnen niet langer in gebruik als 
gemeentehuis en daarmee evenmin toegankelijk voor publiek, incidentele 
uitzonderingen daargelaten.   
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Functie Stroomhuis voor dorpskern Neerijnen 
Naast het feit dat het Stroomhuis als gebouw vele bezoekers trekt die in de 
omgeving wandelen en fietsen (Stroomhuis Neerijnen is een FIETSTOP), is het 
Stroomhuis het enige publiek toegankelijke gebouw voor de dorpskern Neerijnen.  
Het dorp heeft geen winkels of andere gelegenheden waar de inwoners elkaar 
kunnen ontmoeten.  Inwoners van de kern maken daarom veelvuldig gebruik van 
het Stroomhuis, ook voor zomaar een kop koffie of drankje.  
De Dorpstafel van Neerijnen treft elkaar regelmatig in het Stroomhuis en ook het 
gezelschap de Heeren van Neerijnen (een herensociëteit) treft elkaar daar op 
maandelijkse basis.  
De Stichting Kasteeltuin Neerijnen ontvangt regelmatig groepen voor rondleidingen 
en maakt gebruik van UIT-Spanning voor deze groepen.  
Tot slot organiseert dorpscommissie Neerijnen in samenspraak met de uitbater van 
UIT-Spanning in het Stroomhuis het jaarfeest en een nieuwjaarsborrel voor de 
inwoners van Neerijnen.  
Met de Academie voor de Rechtspraktijk, huurder van Kasteel Waardenburg, 
bestaan contacten voor de verzorging en gebruik van lunches. 
 
Het belang van (een publiek toegankelijk) Stroomhuis en UIT-spanning is dus groot 
voor de inwoners van Neerijnen.  
 
Functie Stroomhuis voor Kunst, Cultuur en Landschap 
Tussen de gemeente en het GLK is tevens afgesproken dat de Stichting Stroomhuis 
Neerijnen (een stichting voor kunst cultuur en landschap) gedurende 50 jaar om niet 
gebruik mag maken van de bovenverdieping van het gebouw voor activiteiten op 
het gebied van kunst en cultuur.  Afspraak is dat de stichting zo’n 10 activiteiten per 
jaar zou bieden als tegenprestatie.  
 
Stichting Stroomhuis Neerijnen biedt al jaren jaarlijks zo’n 100 activiteiten op het 
gebied van Kunst, Cultuur en Landschap.  
Het doel van de stichting is:  het laagdrempelig bieden van een programma met 
activiteiten en educatie in kunst, cultuur en landschap.   
 
De Stichting werkt daarvoor nauw samen met verschillende partners als het Instituut 
Voor Natuur en Natuureducatie (IVN West Betuwe), Bibliotheek Rivierenland, Welzijn 
West Betuwe en vele anderen.  
De stichting, en daarmee het Stroomhuis, is met haar programmering op het gebied 
van kunst, cultuur en landschap een begrip in de regio en ver daarbuiten. De 
stichting wil ook meer jongeren betrekken bij haar activiteiten. Afgelopen Open 
Monumenten Dag heeft de stichting in samenwerking met Welzijn West Betuwe voor 
de klassenweek een succesvolle speurtocht ontwikkeld en uitgezet in het gehele 
gebouw, waaraan een school uit Haaften en een uit Neerijnen deelnamen. Deze 
activiteit is ook voor komend jaar weer voorzien. 
De stichting heeft sinds begin 2019 ook ingezet op het verbeteren van de fysieke 
toegankelijkheid door acquisitie van middelen voor het realiseren van een nieuwe lift 
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de voorbereidingen hiervan zijn in een vergevorderd stadium. Realisatie van de lift is 
voorzien in de zomer van 2020. Naast de gemeente (Neerijnen) en provincie, en de 
vele individuele donoren, draagt ook het GLK hieraan bij.  
 
De stichting bekostigt haar activiteiten uit entreegelden, een percentage van de 
opbrengst uit verkoop van werk van exposanten, incidentele verhuur van de ruimte 
boven aan o.m. de uitbaatster van de horeca voor groepen, maar vooral doordat 
zij werkt met (onbetaalde) vrijwilligers. Daarmee blijven de activiteiten van de 
stichting ook betaalbaar en laagdrempelig toegankelijk voor iedereen.   
De stichting financiert op deze wijze ook haar licht- en geluidsapparatuur voor haar 
theaterzaal en verricht op eigen kosten klein onderhoud aan het gebouw.  
De activiteiten van de stichting trekken zowel doorgewinterde kunstliefhebbers als 
inwoners en bezoekers die minder gauw in aanraking komen met kunst en cultuur.  
 
Bij de stichting zijn zo’n 90 vrijwilligers werkzaam, voor wie het vrijwilligerswerk, naast 
het willen leveren van een maatschappelijke bijdrage aan de gemeenschap, ook 
de functie van ontmoeting en samenzijn heeft.  
 
De Stichting werkt nauw samen met de exploitant van de horecagelegenheid voor 
versnaperingen voor, tijdens en na de activiteiten uit het programma van de 
Stichting. Het bezoek aan UIT-Spanning trekt ontegenzeggelijk ook bezoekers naar 
de activiteiten van de stichting op het gebied van kunst, cultuur en landschap.  
 
Gevolgen van het sluiten van de horeca gelegenheid 
Voor inwoners van het dorp, de dorpstafel, Kasteeltuin en de Heeren van Neerijnen 
betekent de sluiting van de horeca gelegenheid dat er voor hen geen publiek 
toegankelijke plek meer is voor ontmoeting en samenzijn. Voor bezoekers van de 
Kasteeltuin is er door de sluiting van de horeca gelegenheid geen plek meer om te 
lunchen en/of koffie te drinken 
Voor de stichting Stroomhuis betekent de sluiting van UIT-Spanning dat er geen 
natuurlijke loop meer is vanuit de horecagelegenheid naar de exposities en andere 
activiteiten en dat bezoekers voorafgaand aan of na afloop van de activiteiten, 
geen versnaperingen meer kunnen nuttigen.  
 
Voor zowel de inwoners van het dorp, de Dorpstafel, de Heeren van Neerijnen als de 
stichting Stroomhuis Neerijnen is het daarom van groot belang dat de 
horecagelegenheid van het Stroomhuis open blijft.   
 
Voorstel 
Gelet op dit belang willen wij graag met de gemeente en het GLK verkennen op 
welke wijze het gebouw toch geopend kan blijven gedurende 2020 c.q. gedurende 
de zoektocht van GLK naar een nieuwe uitbater van UIT-Spanning.  
Sluiting zou immers ook betekenen dat de inmiddels geleidelijk opgebouwde 
bekendheid van de horeca-gelegenheid na sluiting weer opnieuw zal moeten 
worden opgebouwd door een nieuwe uitbater.   
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Wij hopen dat u als wethouders van de gemeente West Betuwe een dergelijk 
gesprek wil faciliteren.  
 
Hoogachtend, 
Namens: 
Dorpstafel Neerijnen, namens de inwoners van Neerijnen, 
Heeren van Neerijnen, en  
Stichting en vrijwilligers Kasteeltuin Neerijnen 
Stichting en vrijwilligers Stroomhuis Neerijnen, 
 
Simone Jilderda 
Voorzitter Stichting Stroomhuis Neerijnen 
Mobiel: 06 25 00 37 87 
simone@stroomhuisneerijnen.nl 
 
Bert Vos 
devossen@hetnet.nl 
Mobiel: 06 19 71 72 55 
 
 
 
  


