Project ‘De Cirkel/De Duim’ Pannerden
Bouw-Nieuws, woensdag 31 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
1. Steeds meer instellingen/gebruikers hebben al hun intrek genomen in de verbouwde Cirkel. Een aantal
andere zijn nog bezig met de verhuizing;
2. Gisteravond (dinsdag 30 oktober 2018) zijn de nieuwe sleutels uitgereikt. Niet alle
instellingen/gebruikers waren daarbij aanwezig; verzoek aan de betreffende instellingen/gebruikers is
om contact op te nemen Jan Kruitwagen voor de sleuteluitgifte;
3. Tevens is gisteravond uitleg gegeven over de bediening van de nieuwe inbraakinstallatie;
4. Ontruimingsplan is in concept naar de instellingen/gebruikers verzonden, met het verzoek om aan te
dragen wie BHV-er is;
5. Deze week worden de kloktijden van de CV voor het Open Plein ingesteld;
6. Donderdag en vrijdag worden er dakveiligheidsvoorzieningen op de platte daken gerealiseerd;
7. Verder zal de aannemer deze weken nog enkele bouwkundige nazorgpunten realiseren;
8. De internetaansluiting zal onzerzijds worden geregeld voor de gebruikers van het Open Plein; de
gebruikers krijgen nog bericht over de betreffende Wifi-code;
9. Een koffie-apparaat is besteld en zal in het Open Plein worden geplaatst;
10. Wij zullen nog zorgdragen voor extra kasten voor Caleidoz en de YOGA;
11. Concept-huisreglementen zijn verzonden, met het verzoek om hierop te reageren;
12. Concept-huurovereenkomsten zijn verzonden, met het verzoek om uiterlijk 19 november aanstaande
hierop te reageren.
Vervolg
Wat punten van aandacht in deze:
1. Conform de bij u bekende ‘inrichtingstekening’ (hangt ook op in ‘De Cirkel’) kunt u inrichten; doe dit
altijd in overleg met Jan Kruitwagen;
2. Wij leggen zelf nog contact met de gebruikers van de beide zolders over een inrichtingsplan voor de
zolders;
3. Wij (gemeente) gaan 2 visie-bijeenkomsten inplannen voor de instellingen/gebruikers van SCC ‘De
Cirkel’, 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’.

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.

