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Informatiecentrum Centrum Vernieuwing Emmen

Geachte leden van de raad,
In het Communicatieplan Centrumvernieuwing Emmen (CvE) van december 2011 is
voorgesteld een centrum in te richten om informatie over de diverse samenhangende
projecten in het centrum van Emmen met elkaar te verbinden om zo de
informatieverstrekking richting burgers te optimaliseren. Hierbij zijn zaken als centrale
ligging, representativiteit, grootte qua oppervlakte en prijs (huur of koop) van belang. Hierbij
informeren wij u ons besluit het informatiecentrum te vestigen in de Lindenhof.
Naast huisvesting van het informatiecentrum wordt rekening gehouden met de huisvesting
van het Toeristisch Informatie Punt (TIP) en de Centrummanager van de Stichting
Ondernemersfonds Emmen Centrum (SOFEC). Allen partijen die ten doel hebben het centrum
van Emmen te promoten.
Er zijn meerdere locaties bekeken voor het realiseren van het informatiecentrum. Villa
Lindenhof is een zeer geschikte locatie voor zowel het Informatiecentrum als de TIP. Naast de
centrale ligging heeft het pand een representatieve uitstraling. De Lindenhof heeft de gewenste
oppervlakte en in verhouding met eerdere onderzochte locaties is het financieel een zeer
interessante optie. De Lindenhof is door het college aangemerkt als de locatie voor het
informatiecentrum. Het betreft een gemeentelijk pand in het centrum van Emmen waarbij de
voorzieningen qua infrastructuur op het gebied van ICT en brandveiligheid reeds aanwezig
zijn.
Op de begane grond van de Lindenhof zal naast het Informatiecentrum ook de TIP een plek
krijgen. In overleg met het bestuur van de TIP gaan de medewerkers van de TIP de dagelijkse
werkzaamheden in het informatiecentrum uitvoeren. Hierdoor is permanente bezetting door
een medewerker van de gemeente Emmen in het Informatiecentrum niet nodig.
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Voor de realisatie van het Informatiecentrum is een incidenteel budget nodig van C 150.7000,
dat gedekt zal worden uit het budget Centrumvernieuwing Emmen. Voor het exploiteren van
het Informatiecentrum over de jaren 2013 tot en met 2015 is een jaarlijks budget nodig van C
160.000, dat voor C 145.000 gedekt zal worden uit het budget Centrumvernieuwing Emmen
en voor C 15.000 uit een bijdrage van de TIP.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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