Project ‘De Cirkel/De Duim’ Pannerden
Bouw-Nieuws, donderdag 14 juni

Bouw-Nieuws
Met ingang van vandaag ontvangt u, als één van de gebruikers van Sociaal Cultureel Centrum ‘De Cirkel’, wekelijks
dit bouwjournaal. Zo blijft u op de hoogte over werkzaamheden in en rond ‘De Cirkel’.
Hoe is het nu
Met ingang van de eerste week van juni 2018 is een start gemaakt met de verbouwingswerkzaamheden van de
laatste fase (= fase 3) van het Project ‘Cirkel-Duim’. Dit is het gedeelte in ‘De Cirkel’ waarin nu de
Bibliotheek, Stichting Welzijn Ouderen, de koren en Caleidoz e.a. hun plek hebben.
Deze weken vindt er veel sloopwerk plaats in dit gedeelte van ‘De Cirkel’. Dan hebben we het over het slopen
van de installaties, het slopen van de bouwkundige wanden en het slopen van de vloerafwerkingen en de
plafonds. Dit is allemaal nodig om het nieuwe ‘Open Plein’ te kunnen creëren.
De planning is dat we over 2 weken kunnen starten met de bouwkundige opbouw van het nieuwe ‘Open plein’.
Afronding fase 2
Oók wordt er nu nog volop gewerkt aan de opbouw van de nieuwe ruimte voor ‘De Duim’ in ‘De Cirkel’: het
aanbrengen van de plafonds en het plaatsen van voorzetwanden.
Planning
De planning is dat de activiteiten van het ‘Open Plein’ met ingang van 1 september 2018 weer in de (nieuwe)
Cirkel kunnen plaatsvinden.
Op woensdag 4 juli 2018 is er van 19.00-20.00 uur een instructie-avond, waarvoor alle 19 gebruikmakende
instellingen of partijen worden uitgenodigd en worden verwacht. U krijgt deze avond een praktische instructie
over het gebruik als instelling van de nieuwe Cirkel: toegangsbeheer, sleutelplan, codegebruik, etc. Dit vindt
plaats in ‘De Cirkel’.
De feitelijke sleuteloverdracht naar alle gebruikers is voorzien op maandag 6 augustus 2018 van 13.30-14.00
uur. Hierover volgt nog nader bericht.

Vragen?
Aanspreekpunt bouwzaken: Rokus van den Akker via rokusremake@gmail.com
Aanspreekpunt verhuizen/inruimen: Jan Kruitwagen via j.kruitwagen@zevenaar.nl
Vragen betreffende het totale project: Marius-Jan Breugem via m.breugem@zevenaar.nl.

