Kulturhus in Eerbeek

Haalbaarheidsonderzoek
gestart
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Het Kulturhus is als concept overgewaaid uit Scandinavië. Acht jaar
geleden is in Nederland het eerste Kulturhus gebouwd in de gemeente Zwartewaterland. Momenteel zijn er vijf Kulturhusen in de provincie
Gelderland en negen in ontwikkeling. Een Kulturhus is doorgaans een organisatie van samenwerkende instellingen, verenigingen en clubs, die binnen
één gebouw samenwerken.
Deze vorm van dienstverleningscombinaties
levert voor alle betrokken partijen en de klant
voordelen op. Zeker voor de kleinere dorpsgemeenschappen draagt het bij aan het behoud
en de kwaliteit van dienstverlening en wordt
de leefbaarheid in de dorpen versterkt.
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Ook in Eerbeek heeft een
van burgers,
verenigingen en lokale organisaties elkaar
opgezocht met het gezamenlijke idee een
Kulturhus in de kern Eerbeek te realiseren.
Hieruit is de realisatiegroep Kulturhus Eerbeek
ontstaan. Het uitgangspunt van de realisatiegroep is dat het Kultwrhus een bruisend middelpunt wordt waafveel diensten en activiteiten plaats vinden. Een marktplaats waar, door
samenwerking van organisaties en verenigingen, nieuwe diensten en activiteiten ontstaan,
aansluitend bij de behoeften en wensen van
onze inwoners.
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Haalbaarheidsondetzoek van start
Deze realisatiegroep heeft zich de afgelopen
periode bezig gehouden met het promoten
van het idee en het verwerven van draagvlak
onder inwoners en organisaties binnen de kern

Eerbeek. Zo is er een website opgezet www.
kulturhuseerbeek.nl en een quick scan uitgevoerd. Op 13 mei hebben de realisatiegroep
en de gemeente het Korenmolenakkoord
ondertekend waarin partijen zich hebben verbonden om gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De gemeente en
de realisatiegroep zijn gestart met de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek. Uit het
onderzoek moet blijken of het Kulturhus er in
de nabije toekomst écht gaat komen.
Denkt u ook mee?
Belangrijk onderdeel van het onderzoek is om
organisaties te vinden die zich willen verbinden aan een toekomstig Kulturhus. Bent u
nieuwsgierig geworden en heeft u belangstelling en of ziet u mogelijkheden om in
de toekomst onderdeel te worden van het
Kulturhus? We zien u w reactie graag etge:
moet. We hopen dat u mee wilt denken over
de concrete realisatie van het Kulturhus. Voor
meer informatie en reacties kunt u contact
opnemen met de projectleider van het onderzoek de heer H. Greeven via h.greevenQ
brurnmen.nl.

