Project ‘De Cirkel/De Duim’ Pannerden
Bouw-Nieuws, vrijdag 12 oktober 2018

Bouw-Nieuws
Periodiek ontvangt u, als één van de gebruikers van Sociaal Cultureel Centrum ‘De Cirkel’, dit bouwjournaal. Zo
blijft u op de hoogte over werkzaamheden in en rond ‘De Cirkel’.
Hoe is het nu
Vrijdag 28 september jl. heeft de bouwkundige oplevering van SCC ‘De Cirkel’ plaatsgevonden. Wél dienen
vóór 13 oktober 2018 nog een aantal resterende werkzaamheden plaats te vinden.
Vanaf vorige week dinsdag 2 oktober 2018 zijn de instellingen/gebruikers gaan ‘inhuizen’: het meubilair vanuit
het voormalige gemeentehuis in Lobith is inmiddels overgeplaatst naar ‘De Cirkel’. Verder is er individueel
overleg tussen de heer Jan Kruitwagen en de betreffende instellingen/gebruikers over praktische zaken rond
het ‘inhuizen’.
Vervolg
Wat punten van aandacht in deze:
1. Conform de bij u bekende ‘inrichtingstekening’ (hangt ook op in ‘De Cirkel’) kunt u gaan inrichten;
2. Voorlopig kunt u nog de ‘oude’ sleutel van ‘De Cirkel’ gebruiken;
3. Wanneer de nieuwe sloten zijn gerealiseerd (binnen enkele weken) ontvangt u een uitnodiging voor een
instructiemoment, waarbij u de nieuwe sleutel uitgereikt krijgt alsmede een korte instructie krijgt over
de nieuwe inbraakinstallatie;
4. In het vernieuwde gebouw is bekabeling voor WIFI aanwezig; wél dient u als instellingen/gebruikers in
onderling overleg afspraken te maken over het realiseren van een WIFI-versterker;
5. Wij (gemeente) zijn bezig met het maken van een BHV-plan, in combinatie met een
ontruimingsplattegrond en ontruimingsinstructie;
6. Op een later moment (enkele weken) gaan we de zolder ‘inhuizen’; hierover krijgt u nog nader bericht.
We herhalen nog even: contactpersoon voor het ‘inhuizen’ is de heer Jan Kruitwagen.
Nog enkele andere dingen
In het kader van het project hebben een aantal omwonenden hun interesse aangegeven voor aankoop van de
achter ‘De Cirkel’ gelegen stukjes grond. De betreffende geïnteresseerden krijgen binnenkort een brief van de
gemeente.
De concept-huurcontracten krijgt u deze
‘huurovereenkomsten’ is de heer Arno Leenders.
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Op vrijdag 5 oktober jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en de hoofdgebruikers van het
Open Plein, namelijk de Stichting Kunstwerk, Caleidoz Welzijn en Kinderdagopvang ‘De Boefies’. Hierbij is de
afspraak gemaakt om binnen de ontwikkeling van ‘de nieuwe Cirkel’ de tijd te nemen voor het opstellen van
een visie op de samenwerking tussen alle (19) samenwerkende gebruikers-instellingen in ‘De Cirkel’.
Verder nemen we wat meer tijd voor de ontwikkeling c.q. uitwerking van een nieuwe beheerconstructie voor
‘De Cirkel’.

Dit betekent dat de gebruikers-instellingen nu wél kunnen ‘inhuizen’ en hun activiteiten kunnen uitvoeren,
maar dat we de officiële opening van ‘De Cirkel’ opschuiven tot begin 2019 (wanneer de visie op samenwerking
gereed is).

Vragen?
Aanspreekpunt bouwzaken: Rokus van den Akker via rokusremake@gmail.com
Aanspreekpunt inhuizen: Jan Kruitwagen via j.kruitwagen@zevenaar.nl
Aanspreekpunt huurcontracten: Arno Leenders via a.leenders@zevenaar.nl
Vragen betreffende het totale project: Marius-Jan Breugem via m.breugem@zevenaar.nl.

