Project ‘De Cirkel/De Duim’ Pannerden
Bouw-Nieuws, dinsdag 28 augustus 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
De zomervakantie is voorbij. Langzaam aan komen we weer terug in de werkelijkheid van het project. Hoe zat
het ook alweer? We hadden fase 1,2 en 3.
Bij fase 1 ging het om de aanpassingen aan het Kinderdagverblijf ‘De Boefies’ en de BSO. Fase 1 is al een tijdje
gereed en, ondanks de verbouwing, draait ‘De Boefies’ naar tevredenheid.
De werkzaamheden rondom fase 2 (‘De Duim’) laten, gezien de personeelstekorten in de bouw, op zich
wachten. De werkzaamheden van de stukadoor, tegelzetter, vloerenlegger zijn gecombineerd met fase 3 (het
zogenaamde ‘Open Plein’). De ruimte van ‘De Duim’ wordt straks door de jeugd geheel zelf afgewerkt. Een
mooie ruimte voor de jeugd van Pannerden en omgeving. Na de inhuizing van ‘De Duim’ in ‘De Cirkel’ zal de
bestaande ‘De Duim’ gesloopt gaan worden.
Fase 3 (‘Open Plein’) krijgt al aardig kleur. De schilder is in de vakantie gestart met het schilderen van de
binnenkozijnen en de deuren. De wanden worden binnenkort voorzien van sauswerk. Alles krijgt een nieuw
kleurtje. Het is goed te zien hoe de openheid van het plein werkt. De Bibliotheek is meer zichtbaar geworden.
Ook de 4-start-up plekken zijn klaar. Het zijn mooie grote ruimten geworden waar goed vertoeven is als
startende ondernemer in Pannerden. Een mooie aanwinst voor de kern.
De rollen vloerbedekking staan klaar om verwerkt te worden. De plafonds worden gesloten, verlichting brandt.
Het keukenblok wordt aangebracht. Langzaam komen we tot een lang verwacht einde van het project. 13
september vind de officiële bouwkundige oplevering plaats. Hiermee wordt het project afgerond en
overgedragen aan de gemeente en kunnen de gebruikers het gaan inrichten.
Planning
Zoals hierboven genoemd zal donderdag 13 september 2018 de bouwkundige oplevering van de verbouw van
‘De Cirkel’ plaatsvinden. Daarna kunnen alle gebruikers en instellingen aan de slag om de (vernieuwde) ruimten
te gaan inrichten.
De officiële opening van ‘De Cirkel’ vindt plaats op zaterdag 24 november 2018 om 10.00 uur. Vanaf deze
datum zullen alle activiteiten weer in de (nieuwe) Cirkel kunnen plaatsvinden.
Instructieavond
Op dinsdagavond 11 september 2018 (19.00-20.30 uur) is er een instructieavond voor alle
gebruikers/instellingen van de (nieuwe) Cirkel. Hierover ontvangt u 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.

