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De gemeenteraad van Emmen, in vergadering bijeen op maandag 7 november en woensdag
9 november 2016, heeft kennisgenomen van de begroting 2017 waarin o.o. stoot dot de
komende jaren bekeken zal worden of het Centrum voor beeldende kunst (CBK) op de huidige
locatie blijft of goot verhuizen naar de Hoofdstraatlocatie, en

CONSTATEERT DAT,
•
•
•
•

•

Emmen met de hoofdstraatlocatie een unieke plek in haar bezit heeft;
de hoofdstraatlocatie via een organisch proces mede het karakter van een cultureel
kwartier don wel cultuurfabriek moet krijgen;
de gemeente Emmen vanuit cultuur ook fysiek wil werken aan de ontwikkeling van de
hoofdstraatlocatie;
het inspiratie- en ontwikkelkader aangeeft dot
o het park een landschappelijk karakter aan het centrum toevoegt met cultuur als
belangrijk ingrediënt;
o het thema cultuur zo breed is dot het kon dienen als bosisthema voor het park;
o de nieuwe savanne, de padenstructuur en de culturele functie aan de markt de
voste elementen van het park vormen;
o Centrum voor beeldende kunst één van de initiatieven is voor het cultureel kwartier;
Fresh Forward de opdracht heeft gekregen de procesmatige begeleiding en invulling
van een visiedocument "next level cultureel mensenpark" op zich te nemen, en

OVERWEEGT DAT,
•

het CBK met haar tentoonstellingen, educatie- en participatie activiteiten uitstekend
post in hetgeen de gemeente Emmen voor ogen heeft met de hoofdstraatlocatie c.q.
het cultureel kwartier.

VERZOEKT HET COLLEGE,
1.

2.

geen langjarig onderzoek te storten met de vraag of het CBK goot verhuizen naar de
hoofdstraatlocatie maar concrete stoppen te zetten zodat het CBKgoot verhuizen naar
de hoofdstraatlocatie;
de verhuizing van CBKnaar de hoofdstraat locatie mee te nemen in het visiedocument
"next level cultureel mensenpark",

en goot over tot de orde van de dog.
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B.Hoeksema (SBN)
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