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     1506 CK Zaandam

Ergens in de Zaanse politiek verzon iemand dat Zaanstad mee moest in de vaart der volkeren en,  
net zoals veel middelgrote steden, een Cultuur Cluster verdiende.
Een aantal partijen in de Zaanse raad waren tegen, omdat ze niet zo veel met cultuur hebben. 
Maar er waren ook partijen, zoals ROSA, die juist een voorvechter voor cultuur waren en zijn. 
Deze partijen vonden de bouw van een cultuurcluster geen goed idee.
Redenen: De enorm hoge kosten, het feit dat eenzelfde cluster in andere steden vaak een 
geldverslindende mislukking bleek, met tegenvallende bezoekers-aantallen, de samenwerking 
tussen de verschillende gebruikers van een cluster verloopt vaak stroef, én filmtheater De Fabriek 
zou moeten verhuizen naar dit cluster, want de huidige prachtige locatie aan De Zaan moest 
worden verkocht om het nieuwe cluster (deels) te financieren.

De angst bestond dat het een geld verslindend project zou worden, waardoor er voor andere 
culturele voorzieningen, vooral in Zaanstad-Noord, geen geld meer zou zijn.
De geraamde kosten lagen ergens tussen de 40 en 50 miljoen euro.
Alle collegepartijen waren vóór het cultuurcluster: een onverzettelijke meerderheid van één zetel. 

Vier Rosa-leden, Jan de Bruin, Peter Goldstein, Ruud Pauw en Mariska Schuttevaêr richtten de 
protestgroep “Cultuurklutser” op. Deze protestgroep kreeg van diverse kanten veel bijval en hulp. 
Andere raadspartijen, muzikanten, kunstenaars, toneelverenigingen en vele anderen hielpen om 
voldoende handtekeningen te verzamelen voor een referendum.
Twee andere Rosa-leden; Jan en Danne Hekman, organiseerden op 17 juni 2018 een muzikale-
protest-optocht. Een muzikale karavaan van Krommenie naar Zaandam.

Op 20 juni 2018 werd het referendum gehouden, een groot succes qua uitkomst, maar minder qua 
opkomst. 24.116 mensen brachten hun stem uit, 4563 voor en 19.453 tegen het cluster. Door de te  
lage opkomst was de uitkomst van het referendum ongeldig.
Maar door de gemeenteraadsverkiezingen en een nieuw te vormen coalitie, was de 
stemverhouding in de raad veranderd en was er nu een meerderheid tegen. Het Cluster werd 
weggestemd in de raadsvergadering van 25 juni 2018. 
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