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geen rekening is gehouden met
de eventuele komst van het
d* b h n d b r t een sarnenwer diverse partners nodig zou&n gemeentehuis naar Eerbeek of de
optwikkeling van een Cehttumkin$#pvemenkornst kan worden hebben. Ook de financiele $.nt
geslaWn aussen de betrokken en eventuele locatie zijn beke- plan. Ook als dit allemaal niet
e t KulturhusSn ken. Naar aanleiding van de &t- doorgaat, kan het Kulthurhus
ouder Geert van komsten van dit onder&ekITis nog steeds worden gerealiseerd
op basis van dit plan.
een plan opgesteld, waar
-Jlege vertrouwen m h e e & a "! -, J .
Het is de bedoeling dat het Kulafhafikdijk van het a k h .
de raad en de ruimte die in de turhus wordt gedeeld door SWB,
begroting wordt vrijgemaakt, Vérian, Riwis, de bibliotheek en
gemeente opdracht gegeven tot maar ik geloof in het Kultur- het JOC. Daarnaast komt er een
grand café en zauden een Ween haalbaarheidsonderzoek, hus", aldus Van Klinken.
wa*
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werd gekeken naar Het plan dat nu wordt gepresen- post en 4è jj&tie hier een pIek
De meerwaade
be<ba$,- -panijen voor een teerd is voor een zelfstandig Kul- kunnen vi*,n.
sammkerking, welke samenwer- turhus, oftewel een plan. w a a h van ' e e ~Kdturhus is onderi& college van Brurn-

kingsverbanden hiervoor nodig

'ar alle vertrouwen in zijn en welke fysieke ruimten de
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andmt-te h d e n in samenwerking en het delen van ruimtes.
Van Klinken: "Het is nadrukkelijk niet.de bedoeling dat het een
soort bedrijfsverzamelgebouw
gaat worden?
De bouw van het Kulturhus gaat
ongeveer 5 miljoen kosten, maar
wie dat aag betalen is nog niet 1
duid&l .Het calirege hoopt dat
Woningstichting Eerbeek de
bouw en exploitatie op zich wil
nemen, maar daarover is nog
geen deihiikf besluit genomen.
Wel is de gegaeente bereid jaarl i j k S ; a r & ~ a a150.000
l~
euro bij
te
&m de exploitatie.
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