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Drukte in de zaal waar zaterdagavond New Kids Nitro werd vertoond. Het was één van de eerste uitverkochte zalen van de 

nieuwe Apeldoornse bioscoop. foto Maarten Sprangh 

APELDOORN - De openingstijden van de fietsenstalling in het ACEC-gebouw worden verruimd. Zo is de stalling ook op 

zondag open. 

De tijden sluiten zo beter aan op de filmvoorstellingen in de bioscoop. Wie een late film heeft gezien kan zijn of haar fiets toch 

nog ophalen. Het betreft een proef tot en met januari. Daarna besluit de gemeente of de openingstijden definitief worden 

aangepast. 

 

De stalling blijft doordeweeks open tot een half uur na sluiting van de bioscoop. Dat zal tot 1 uur zijn; twee uur later dan tot nu 

gebruikelijk. Op vrijdag en zaterdag verandert er niets, op zondag is de stalling in de proefperiode de hele dag open. ,,We zijn 

hier ontzettend blij mee'', zegt theatermanager Ismail Uysal. ,,Het is niet alleen een kwestie van service, het is ook goed voor 

het straatbeeld. Anders staan er een paar honderd fietsen buiten. Het is mooi dat de gemeente naar onze argumenten heeft 

willen luisteren. Het is niet alleen handig voor de bioscoopbezoeker, maar ook voor mensen die het Caterplein bezoeken.'' 

 

Bioscoopbezoekers die met de auto komen kunnen met korting in garage Museum Centrum terecht. ,,Zij kunnen met een 

kaartje een uitrijkaart voor de garage kopen. Die kost dan vijf euro, waarmee ze vijf uur geparkeerd mogen staan.'' 

 

Voor mensen met een handicap is er veel verbeterd ten opzichte van de oude bioscoop. Op de voorste rijen van alle zalen 

kunnen stoelen worden weggehaald om zo plaats te maken voor een rolstoel. ,,Mensen die de rolstoel niet uit kunnen, zijn zo 

wel helaas gebonden aan de eerste rij. Maar het is wel een enorme verbetering. We kunnen ons nu met goed fatsoen 

rolstoelvriendelijk noemen.'' 

 

Voor mensen met gehoorproblemen is een mobiel systeem beschikbaar. ,,We hebben twee speciale kastjes die werken met 

een magnetisch veld dat het geluid versterkt. Ze zijn bij de balie te leen. Gebruikers kunnen een oordopje in doen, maar het 

systeem is ook aan te sluiten op gehoorapparaten. Je moet het zien als een verbeterde ringleiding. Het is voorlopig een proef, 

maar als het aanslaat zullen we vast meer van dit soort kastjes aan gaan schaffen.''  
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