Project ‘De Cirkel/De Duim’ Pannerden
Bouw-Nieuws, dinsdag 15 januari 2019

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








Alle gebruikers zijn inmiddels gehuisvest in ‘de nieuwe Cirkel’;
Alleen jeugdsoos ‘De Duim’ is nog niet ‘over’. Wél is ‘De Duim’ bezig om voorbereidingen te treffen voor
de komende verhuizing naar het nieuwe gebouw. Zo hebben zij onder meer in het weekend vóór de
Kerst een dorps-inzamelingsactie gehouden, en met een prachtig (financieel) resultaat!
Vorige week donderdag en vrijdag is in het Open Plein de geluidsinstallatie, de beamer, scherm
alsmede de disco-verlichting gerealiseerd;
Nog enkele bouwkundige nazorgpunten moeten worden gerealiseerd, zoals het realiseren van een
oprijdplaat bij de ingang van het gebouw;
Nu de 4 ruimten voor Start-ups volledig gebruiksklaar zijn, kunnen deze ‘in de markt worden gezet’. De
hieronder vermelde advertentie hebben wij onder de aandacht gebracht van MKB Zevenaar, aangezien
deze organisatie veel contacten heeft met Start-Ups. Maar uiteraard kan iedereen zich als
belangstellende voor huur van de ruimte(n) aanmelden. Dit kan via Jan Kruitwagen
j.kruitwagen@zevenaar.nl
Op zaterdag 15 december 2018 heeft het zogenaamde ‘tuintjesoverleg’ plaatsgevonden: een overleg
met de achterburen van ‘De Cirkel’. Hierbij zijn onder meer afspraken gemaakt over bereikbaarheid
voor uit te voeren onderhoud aan het gebouw van ‘De Cirkel’, alsmede bewassing.

Vervolg
Wat punten van aandacht in deze:
1. In afstemming met de gebruikers en met het college van burgemeester en wethouders is de officiële
opening van ‘De Cirkel’ nu definitief bepaald op zondag 17 februari aanstaande, van 13.00-16.00 uur.
Uitnodiging volgt nog;
2. Een vervolg op de visie-bijeenkomsten, in de vorm van een gebruikersoverleg, is gepland op
dinsdagavond 31 januari 2019 om 20.00 uur in ‘De Cirkel’. Afgelopen donderdag zijn uitnodigingen
hiervoor rondgestuurd.

Vragen?
Beheerder: 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.

