Gemeente verzamelt partijen Kulturhus Eerbeek
turhus. Men is serieus in gesprek
van Brummen ligt, zal eind april met partijen die te zijner tijd
een volgende stap worden gebruik gaan maken van het pand.
gezet in de totstandkoming van Dit zijn in eerste instantie SWB,
een Kulturhus in.Eerbeek. W e de bibliotheek en de gemeente
hopen dan een intentie-overeen- zelf, voor het Wmo-loket en de
komst te tekenen met de diver gemeentelijke dependance, maar
se betrokken partijen", aldus ook het JOC, d e W , de GGD en
wethouder Geert van Klinken. het consultatiebureau vanvérian.
Daarnaast is een aantal andere
Hoewel er nog een groot aantal partijen zeker geïnteresseerd. "We
facbren erg onduidelijk is met willen voor de zomer een intentiebetrekking tot het centrum van overeenkomst te tekenen met
Eerbeek, blijft de gemeente hen", verkaart Van Klinken.
gewoon doorwerken aan een Kul- "Daarmee geven we aan dat wij
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serieus bezig zijn met de realisatie
van een Kulturhus en dat we verder gaan met onderzoeken naar
haalbaarheid, partijen en mogelijkheden om samen te werken. De
winst van een Kulturhus is de
samenwerking tussen de verschillende gebruikers op het gebied van
dienstverlening.We werken nu aan
een plan voor de exploitatie, hèt
verkrijgen van subsidies en een
onderzoek naar de achterblijvende
gebouwen, zoalsTjark Riks."
Over de tijdsplanning en locatie
van het toekomstige Kulturhus is

nog weinig te zeggen. Met de herontwikkeling van het centrum van
Eerbeek wordt eerst het Masterplan qfgewacht. Ook is het nog de
vraag of het nieuwe gemeentehuis
wellicht in Eerbeek moet komer
en dan eventueel ook een plaats
zou krijgen in het Kulturhus, dat
dan dus ook weer anders in het
Masterplan moet worden ingepast. Wel wordt dit voorjaar duidelijkheid verwacht: in mei beslist de
gemeenteraad over het gemeentehuis en in juni moet het Masterplan klaar zijn.
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