
 

         
 

 
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 
 

 De dakveiligheidsvoorzieningen op de platte daken zijn vorige week gerealiseerd. Daarna is er wel 
lekkage ontstaan, wat inmiddels is hersteld. 

 Er wordt vandaag een lijstje met contactpersonen bij het Inbraakpaneel opgehangen; 

 Ontruimingsplan is in concept naar de instellingen/gebruikers verzonden, met het verzoek om aan te 
dragen wie BHV-er is; 

 Kloktijden van de CV voor het Open Plein zijn ingesteld;  

 De internetaansluiting is onzerzijds geregeld voor de gebruikers van het Open Plein; de gebruikers 
krijgen nog bericht over de betreffende Wifi-code; 

 Nieuw koffiezetapparaat is in de keuken van het Open Plein geplaatst; 

 Het Welkomhuis is de afgelopen week bezig geweest om ‘De Cirkel’ in te richten, omdat zij met ingang 
van 6 november 2018 van start gaat met haar activiteiten in ‘De Cirkel’; 

 De Bibliotheek is op dit moment nog bezig om haar ruimte in ‘De Cirkel’ in te richten. 
 

Vervolg 
 
Wat punten van aandacht in deze: 

1. 2 Visie-bijeenkomsten zijn ingepland (dd woensdag 14 november en woensdag 21 november 2018) 
gericht op de vraag ‘wat is de inhoudelijke synergie tussen de gebruikers van De Cirkel en wat/welke 
activiteiten zijn nodig om dit nog meer uit te breiden’. De uitnodiging hiervoor krijgt u nog 
toegezonden; 

2. Op woensdag 28 november 2018 hebben wij gesprekken ingepland met alle gebruikers-instellingen; 
met iedere gebruiker-instelling gaan we de concept-huurovereenkomst doornemen en eventuele 
vragen die daarover nog bestaan, bespreken. In dit gesprek nemen we ook (zo van toepassing) het 
gebruik van de zolder mee, waarvoor we een inrichtingstekening hebben opgesteld; 

3. Tijdens de onder 2 genoemde gesprekken nemen we ook (zo van toepassing) het concept-
huisreglement mee. 
 

 
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.  

Project ‘De Cirkel/De Duim’ Pannerden 
 
Bouw-Nieuws, dinsdag 6 november 2018 
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