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Museum Zuilen

In cie. BEM is recent aandacht gevraagd voor Museum Zuilen. Dit kleine buurtmuseum in
de wijk Zuilen in de gemeente Utrecht staat op het punt om naar een nieuwe locatie te
verhuizen in het Werkspoorkwartier.
Uit overleg met de gemeente (Wijkenaanpak) blijkt dat de gemeente de volgende
bijdragen heeft gereserveerd voor het museum:
- Een financiële bijdrage aan het traject van het Museum met de Social Impact
Factory (het SIF) om te komen tot een nieuw verdienmodel c.q. businessplan om
de ambitie van het bestuur van het Museum voor een Museum van Zuilen 2.0
mede mogelijk te maken
- Een financiële bijdrage aan de 1e tentoonstelling van het Museum van Zuilen 2.0
op de nieuwe locatie.
- Een éénmalige bijdrage voor verhuis- en inrichtingskosten i.v.m. de verhuizing
naar de nieuwe locatie.
- Een bijdrage aan de lopende exploitatie van de huidige vestiging van het Museum
aan de Amsterdamsestraatweg wordt met één kwartaal in 2019 verlengd om de
uitgestelde verhuisdatum te kunnen overbruggen.
Wat betreft de laatste twee bijdragen waar tot nu toe niet in was voorzien vanuit het
initiatievenfonds, is de gemeente in afwachting van een aanvraag vanuit het bestuur van
het Museum, waarbij als voorwaarde is gesteld dat deze aanvragen worden voorzien van
een overeenkomst met de eigenaar van de Werkspoorkathedraal. Die (formele)
overeenkomst is nu in de maak. De Werkspoorkathedraal zal ook de helft van de
ontwerpkosten voor de nieuwe locatie van het museum voor zijn rekening nemen.
Tot zover de gemeentelijke bijdragen om de overgang naar de nieuwe locatie mogelijk te
maken. De gemeente geeft verder aan dat ook een bijdrage voor 2019 vanuit de
gemeente aan de exploitatie van het Museum van Zuilen 2.0 op de nieuwe locatie in het
kader van de begrotingsbehandeling 2019 bespreekbaar is.
Museum Zuilen heeft hiermee de verhuizing en de daarmee gepaard gaande kosten rond.
Een directe (financiële) bemoeienis met het museum ligt nu dus niet voor de hand.

