Bioscopen
Momenteel heeft Heerlen twee bioscopen, namelijk de Quatro cinema en het Filmhuis de Spiegel.

1 Wat is de laatste film die u in een bioscoop zag?









































Amour
Baywatch
Blade runner (2x)
Blade Runner 2049
Bridgestone
Brimstone
Dark Tower
Down to earth
Duinkerken (2x)
Dunkirk
Een kinderfilm
Food ReLOVution
Geen
Gluck auf
Intouchable
IT (2x)
James Bond
John wick2
KEDi
Kingsman the Golden Circle
Kuifje
La vita è bella
Laatste Minions film
Lion
Lion King
Logan
Michiel de Ruyter
Minions
Moonlight
Mr. grey
Nachtportier
Pirates of the caribbean
Spider-Man
The Circle
The hitmans bodygard
Valerian and the City of a Thousand Planets
Verschrikkelijke ikke
Victoria & Abdul
Weet ik niet meer.
West Side Story

2 Uitgaande van afgelopen jaar, hoe vaak bent u naar een
bioscoop gegaan?
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Ik ga nooit naar de bioscoop



Weet niet




Soms enkele keren per maand.
Heb aan T.V. genoeg, is mij bovendien vaak te duur voor het
resultaat.
Ik ga niet nooit naar de bioscoop maar ben afgelopen jaar (is dat
2017 of de afgelopen 12 maanden) niet geweest.
Ben sinds die laatste film niet meer naar de bios geweest
Ik schreef het al, ik kom daar niet meer.
Ik bekijk de films wel die ik wil zien op de TV. Lekker thuis in de
luie stoel en alles wat ik wil eten of drinken is dan gratis en bij de
hand.
Wat wil je nog meer?
Filmhuis De Spiegel? NOOIT geweest.

2.1 Wanneer u naar de bioscoop gaat, naar welke
biosco(o)p(en) gaat u dan?
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Quatro Filmhuis De Een andere
Vue in
Cinema in Spiegel in bioscoop Kerkrade
Heerlen
Heerlen
binnen
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namelijk:

Foroxity in Lumière in Een andere Weet niet
Sittard
Maastricht bioscoop
buiten
Heerlen,
namelijk:

Een andere bioscoop binnen Heerlen, namelijk:


Royal

Een andere bioscoop buiten Heerlen, namelijk:




Cinecity Vlissingen
Euroscoop Lanaken
Maasmechelen

Toelichting



Ik ga niet naar een bioscoop, maar naar een film, dus waar de film draait die ik wil zien.....die
bioscoop bezoek ik.
Lekker dichtbij en, eventueel, met de bus goed bereikbaar( Kerkrade)

2.1.1 Waarom bezoekt u een bioscoop binnen Heerlen, in
plaats van buiten Heerlen?
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Afhankelijk van aanbod/tijd
Afhankelijk van filmaanbod
Combineren met gaan stappen
De sfeer is er prettig
Een bioscoop voegt iets toe aan het stadscentrum, door deze te bezoeken ipv een andere
bioscoop prbeer ik hier aan bij te dragen
Een film op een tijd die ons uitkomt
Goede films
Ik probeer in het centrum naast de bioscoop te gaan, omdat ik het van belang vind dat deze
blijft bestaan. de tijden waarop films beginnen is echter niet altijd logisch/ mogelijk,
waardoor ik soms genoodzaakt ben om naar Kerkrade te gaan.
Omdat ik in Heerlen woon.
Parkeren

Toelichting



Ben invalide en loop niet zo lekker.
Ik ben in beginsel niet zo gecharmeerd van mega bioscopen. Ik bezoek de Euroscoop indien er
een bepaalde Belgische film wordt vertoond. Voorts wil ik Quatro Cinema steunen. Een goede
bioscoop in Heerlen is zeer belangrijk. Ik vind het nog altijd triest dat het prachtige Royal theater
is gesloten.

2.1.1 Waarom bezoekt u een bioscoop buiten Heerlen, in
plaats van binnen Heerlen?
60%

(n=47)

51%
50%
38%

40%
30%

23%

20%
6%

10%
0%
Deze biosco(o)p(en)
Deze biosco(o)p is/zijn
heeft/hebben een beter
beter
film aanbod

Anders, namelijk:

Weet niet

Anders, namelijk:























Afhankelijk van aanbod/tijd
Andere films. En... Waarom niet
Daar kun je parkeren.
Dichtbij
Film draait niet in Heerlen
Films draaien langer
Ga meestal met mijn man, die zoekt de film uit
Geen idee, ik word uitgenodigd hiervoor
Gratis parkeren (2x)
Heerlen mijn stad.
Ik ga met mensen die buiten heerlen wonen en/of gehandicapt zijn en die bioscoop is beter
rolstoeltoegankelijk
In Sittard wonen de kleinkinderen
Maastricht, Lumiere groter en gezelliger
Omdat de film dat wel draait waar ik naartoe wil of het tijdstip gunstiger is
Parkeren (2x)
Parkeren (gratis)
Parkeren is gratis
Programmering
Tijd komt beter uit
Vind ok mooier vroeger ging ik altijd in Heerlen
We gaan met een filmgroep uit de hele provincie
Zie mijn antwoord op de vorige vraag

Toelichting



Heerlen mijn stad.Aanbod zou groter mogen zijn.
Parkeren in Heerlen is knudde en in de avonduren onmogelijk. Als vrouw alleen wil je niet
alleen in een parkeergarage of dwars door de stad lopen.

2.1 Waarom gaat u nooit naar een bioscoop?
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Ik kijk liever thuis
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Film interesseert me niet. Zit bovendien in een rolstoel.
Geen interesse
Geen tijd
Ik heb totaal geen behoefte aan films, die meestal niet de realiteit geven, veel bombastisch
geneuzel (HOLLYWOOD), gewelddadig, te romantisch, enz..
Onvoldoende aantrekkingskracht
Teveel asociaal publiek
Unheimisch

Toelichting



Met de huidige kwaliteit van LCD/LED TV's i.c.m. een audio home-cinema set en daarbij gezellig
lekker op de bank met een wijntje en snackje geniet ik meer met 100% privacy. Bovendien kan ik
pauzeren wanneer het mij uitkomt.
Mijn ervaring is dat de meeste films van Amerikaanse makelij zijn. De kwaliteit is vaak zeer
bedroevend. De verhalen spreken me niet aan. Een bijkomend nadeel vind ik de Engelse taal
waardoor weer een gedeelte van de aandacht verloren gaat. Bovendien is het geluid veel te
hard.

In Heerlen is een plan gepresenteerd om invulling te geven aan de voormalige Royal-bioscoop
vlakbij het station in Heerlen. Bioscoopconcern Vue, Filmhuis De Spiegel, Cinesud, Moving
Mountains, de IBA en de gemeente Heerlen gaan gezamenlijk werken aan een haalbaar plan.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3 ‘Het is een meerwaarde voor Heerlen dat de voormalige
Royal-bioscoop weer in gebruik wordt genomen’
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Daarnaast past het pand uitstekend bij het toekomstige station en hotel.
Mooie blikvanger!
Een goede spreiding van het bioscoop-aanbod is van uitzonderlijk belang
voor een stad.Vergeet echter ook niet de bestaande belangen te betrekken
bij dit voornemen.
Betrek ook Cinema Quattro bij deze ontwikkeling !!!!
Het is toch zonde dat de op een na mooiste bioscoop van Nederland
gesloten is.
Prachtig gebouw in Jugendstiel . Als het Stationsplein klaar is wordt het,
denk ik, allemaal veel beter. Vooral positief denken !!!
Zoals ik eerder vermelde zou dat een aanwinst voor de stad zijn. Zeker voor
mijn generatie ( ( 77 jaar)
Dan zouden " oude tijden, goede tijden " wellicht een beetje terug komen!!
Mee eens. En dit gebouwde ROYAL moet behouden blijven.
Alleen voor films te zien. Ik denk niet dat ik daar nog kom. Of het zou voor
wat anders moeten zijn.
Heb mijn vraagtekens gezien het lage aantal bezoekers van filmhuis de
spiegel, met name het ontbreken van een jongerenpubliek.
Wat gebeurt er dan met de lege panden?
Ik heb nooit begrepen waarom aan de voormalige Royal-bioscoop zo wordt
vastgehouden. Het gebouw is van binnen en buiten veroudert en past niet
meer in de omgeving, zeker niet na de acceptatie van het nieuwe station
en omgeving. Er zijn al vele pogingen gedaan om het gebouw nieuw leven
in te blazen. Tot nu toe zonder al te veel succes en voegt mijns inziens niets
toe aan het beeld van de stationsomgeving.

3.1 Kunt u toelichten waarom u de ingebruikname van de voormalige Royalbioscoop een meerwaarde voor Heerlen vindt?



































Aanwinst voor de binnenstad
Authentiek theater
Bioscoop hoort bij heerlen
Centrale ligging, bij station. Van oudsher bekend.
Culturele meerwaarde
Daar zijn meerdere redenen voor aan te voeren: ten eerste is het een prachtig gebouw onder
architectuur gebouwd ; ten tweede is het een TOP-locatie; ten derde zou men het
multifunctioneel kunnen benutten ( Congrescentum, Tentoonstellings-mogelijkheden)
Dan wordt gelukkig n oud pand in Heerlen weer gebruikt voor t doel waarvoor t gebouwd is
De leegstand van het pand tekent het stationsgebied. Dit is het einde/begin van het centrum, dat
moet ook eigenlijk mooi zijn.
Deze bioscoop heeft een heel andere uitstraling. Een groot verschil met alle andere bioscopen in
de omgeving.
Dit pand heeft een echte uitstraling! Een blikvanger die men moet behouden. Er is al veel,te veel
gesloopt in het verleden. Lelijke gebouwen blijven wel,staan!!!
Een monumentaal gebouw wat op deze plaatst met goede films thuishoort
Een van de weinige historische panden die bewaard zijn gebleven
Gebouw met speciale uitstraling en interieur
Geweldig theater, klasse entourage, heerlijke sfeer
Gewoon hoort bij Heerlen
Grote ruime bioscoop
Heeft enige grandeur
Heerlens Trots
Het is een historische gebouw met een mooie geschiedenis dat onderdeel uitmaakt van de
culturele Historie van deze stad. Daarom zou het mionumentale pand weer een podium voor het
cultuuraanbod van Heerlen moeten worden. Dat kunnen naast film ook andere podium-uitingen
zijn. Het concert van Lambchop tijdens Cultura Nova was een goed voorbeeld.
Het is een iconisch gebouw dat niet in verval mag raken.
Het is een icoon voor het Heerlen van toen en nu
Het is een prachtige bioscoop
Het is een prachtige locatie, zonde als die verloren gaat. Heerlen heeft al veel oude gebouwen
verloren.
Het is een stuk historie van Heerlen.
Het is het mooiste filmooiste theater in Nederland
Het is niet alleen een prachtige bioscoop het is ook een indrukwekkend monument.
Eenvisitekaartje voor Heerlen, zeker als het maankwartier is voltooid.
Het is zonde van het gebouw dat dit leeg staat
Het was een prachtige bioscoop. Een bioscoop uniek in zijn soort met een waardige geschiedenis.
Wanneer hij weet als bioscoop zal dienen zal ik er zeker een bezoek aan brengen!
Het zou schande zijn zo'n schitterende zaal te moeten afbreken. Men zou gezamenlijk moeten
afspreken welk type films hier gedraaid zouden kunnen worden. Misschien zou zich dit theater
moeten toeleggen op het vertonen van registraties van wereldberoemde opera's, symfonie
orkesten en bands uit de jazze wereld. Het Parkstad theatyer is er duur, dus waarom hier geen
lezingen en conferenties organiseren?
Historisch, lekker ouderwets, monument !
Historische plek van heerl3n
Historische setting en veel mooie hetinneringen aan de prachtige zaal met de dikke pluche






































stoelen. Eerste zoen met mijn huidige vrouw op het balkon van de royal.
Hoort bij heerlen
Hoort bij Heerlen
Hoort bij Heerlen. Monumentaal
Instandhouding cultureel erfgoed
Is gewoon een fantastisch gebouw
Is voor mij een echte bioscoop met ook de uitstraling van een bioscooop zoals een bioscoop
hoort te zijn
Karakteristiek
Markant en multifunctioneel gebouw in het centrum van Heerlen. Kan de leefbaarheid van de
stad verbeteren.
Meer cultuur is goed
Meerwaarde voor Heerlen (gebouw)
Mooi historisch pand en meer aanbod
Mooi pand. Ademt nostalgie uit
Mooie bioscoop, veel in geinvesteerd,gezellige ambiange.
Mooie zaal,binnekomer in de stad
Nostalgie
Omdat dit een van de mooiere gebouwen van Heerlen is en perfect tegenover het Maankwartier
ligt en omdat Filmhuis De Spiegel nu eindelijk een passende huisvesting krijgt. Jammer overigens
als Vue nu ook Quattro de nej
Omdat het nu ook maar doelloos leeg staat, en daar komt alleen maar verloedering van !!!
Omliggende bioscopen zijn sfeerloos (mn Vue) en goede invulling van het pand.
Peutz-monument en prachtig gebouw
Prachtig gebau mooie zaal
Prachtig gebouw
Prachtig gebouw en jammer dat er niets mee gedaan wordt.
Prachtig gebouw en van binnen geweldig ging altijd naar Lady,s nacht
Prachtig gebouw, zou de bestemming bioscoop moeten blijven behouden
Prachtig pand, bruikbaar oor meerdere doeleinden
Probeer het nivo van Lumière te halen + evt opera's
Schande dat mooiste theater leegstaat
Staat hier boven
Uit historisch oogpunt zéér waardevol. Het hoort bij Heerlen en is uniek!
Uiterlijk van de stad
Vanwege de geweldige mooie bioscoopzaal.
Vanwege het pand niet als bioscoop
X
Zie antwoord vorige vraag.
Zie extra toelichting
Zoals aangegeven bij vraag 2.1.1. vind ik dat een bioscoop iets toevoegt aan het centrum, zeker
als deze zich in een monumentaal pand als de Royal bevind.

3.1 Kunt u toelichten waarom u de ingebruikname van de
voormalige Royal-bioscoop geen meerwaarde voor Heerlen
vindt?
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Afbreken
Er is al diverse malen geprobeerd de Royal nieuw leven in te blazen maar dat lukt niet. Het
parkeergeld is het probleem! Zowel in Kerkrade als in België hoef ik niet voor parkeren te
betalen. Verder vind ik het een afschuwelijk gebouw ook al is het een monument.
Er wordt weer veel gemeenschapsgeld gestopt in een economisch onhaalbaar project
Er zijn genoeg bioscopen in de regio
Het maamkwartier moet meer ruimte krijgen.
Moet de gemeente het nu weer kwijt?
Verouderd gebouw, onvoldoende cachet om op te Lappen tot moderne cinema

Toelichting


Royal is een van de smerigste gebouwen van Heerlen. Heeft geen enkele meerwaarde voor de
stad. Niet alles van Peutz hoeft behouden te worden.

4 Ziet u voor het gebouw de Royal nog andere mogelijkheden
dan een ingebruikname van een bioscoop?
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Cabaret
Concertzaal of theaterpodium
Conferentie gebouw
Congrescentum, Tentoonstellingspodium, POP-UP-evenementen
Een soort cultuurhuis of horeca , dansschool, sportschool, etcetera
Eetgelegenheid met podium
Evenementengebouw.
Gemeenschapshuis
Info ruimte voor bewoners van de gemeente
Klein concert
Klein theater
Kleinkunst of concerten
Kleinkunst theater, vergaderingen, presentaties etc.
Kleintheater
Kunstmuseum met alles over fotografie & film
Legio mogelijkheden
Lezing vergadering dagelijks open gezellig koffie café
Lezingen e.d.
Lezingen voor een groter publiek. Zeker voor de grotere bedrijven of het onderwijs.
Lezingen, voorlichting etc.
Multifunctioneel gebouw
Multifunktionele culturele accomodatie verlengstuk van schouwburg, glaspaleis etc
Muziek en cultuuur mop
Muziekcentrum
Muziektempel, theater
Naast bioscoop ook voor andere culturele activiteiten/zoals nu
Ontmoetingscentrum voor bewoners
Ontmoetingsplaats voor en door Heerlenaren.
Ontvangsten door gemeente en bedrijven
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Opslagplaats voor de gemeente
Overig vertier in combi met bios
Recepties. Feesten
Restaurant, café, kantoor, winkel
Stand up comedian theater
Streektheater
Theater (3x)
Theater waarschijnlijk, al heeft bioscoop mijn voorkeur
Theater, cultuurhuis
Theater?
Theaterzaal
Toneelzaal-congreszaal
Van alles zie ik er in toneel film congressen
Vanalles
Vergaderruimtes, uitleg gemeente aan bewoners heerlen. Infobalie voor aankomende reizigers.
Zie antwoord op 3.1
Afbreken (2x)
Afbreken!
B.v museum
Conferentie/seminar
Educatieve doeleinden, discussieavonden
Ik denk dat het zeer zeker ook voor andere dingen gebruikt kan worden, maar ik weet niet zo
snel iets te noemen
Seniorenhuis voor alle mogelijkheden die er bestaan voor hen
Sloop, mooie groenstrook
Slopen

