Drie visies op verkoop oud-raadhuis Thorn ingediend
Onderzoek naar behoud functies verbreed
Bij de gemeente Maasgouw zijn begin mei jl. drie visies op de verkoop van het oud-raadhuis
op de Wijngaard in Thorn ingediend. Naast het burgerinitiatief Stichting Cultuurhuis Thorn
i.o. hebben ook het Selbach Museum en MYOUTHIC Centrum voor Kunst en Cultuur een visie
aangeboden. Voor de gemeente Maasgouw zou de verkoop en de schrapping van de
exploitatie moeten bijdragen aan de bezuinigingstaakstellingen.
Eerder, op 28 maart jl, heeft de gemeenteraad van Maasgouw bij het college van B & W
echter aangedrongen op uitstel van de geplande verkoop aan de hoogste bieder. Er zou
volgens de raad eerst nog een nader onderzoek moeten komen naar de mogelijkheden van
verkoop van het voormalige raadhuis met behoud van culturele en maatschappelijke
functies. De raad van Maasgouw nam daartoe donderdag 28 maart jl. een amendement aan
dat door alle vier de raadsfracties werd ondersteund.
Daarmee kreeg het burgerinitiatief, waarin nadrukkelijk werd gepleit voor overdracht van
het raadhuis aan een Stichting Cultuurhuis Thorn, gedurende twee maanden een kans haar
plannen uit te werken voor privatisering. De oproep van het burgerinitiatief heeft bij de raad
gehoor gevonden, mede gezien de vele reacties die de actie ook heeft los gemaakt.
Het oude raadhuis wordt sedert de gemeentelijke herindeling gebruikt als “Huis voor de
Gemeenschap Thorn”. Er vinden ontvangsten plaats en de voormalige raadszaal dient als
trouwlocatie. Het gebouw biedt momenteel onderdak aan organisaties zoals VVV,
Monumentenwacht, geschied- en heemkundig bureau RHIDOC. Tevens is wordt het gebouw
gebruikt voor repetities van vrouwenkoor Thorensis, computerlessen voor senioren en als
vergaderaccommodatie voor gemeente en maatschappelijke organisaties (bijv.
Zonnebloem).
Inmiddels is er echter niet alleen een visie ingebracht door het burgerinitiatief Stichting
Cultuurhuis Thorn i.o., maar ook door Selbach Museum (thans nog gevestigd in Maaseik) en
MYOUTHIC Centrum voor Kunst en Cultuur. Met Selbach Museum was de gemeente
Maasgouw reeds voorheen in overleg. Deze visie komt voor de gemeente en het
burgerinitiatief dus niet als een verrassing. De thans door Selbach Museum bij de gemeente
ingediende visie is niet openbaar gemaakt. De door MYOUTHIC Centrum voor Kunst en
Cultuur aangeboden visie komt echter voor het burgerinitiatief als een verrassing. Vanuit de
uitgangspunten van het burgerinitiatief voor het behoud van het oud raadhuis voor
maatschappelijke en culturele functies is het vanzelfsprekend dat een verzoek van
MYOUTHIC voor het huren van nodige ruimte zeer welwillend en met prioriteit zal worden
tegemoet getreden, voor zover dit valt in te passen in een sluitende exploitatie. MYOUTHIC
kan aldus – bij besluitvorming in september - een oplossing worden geboden in een snel
tijdpad.
De ingediende visie van het burgerinitiatief bevat niet alleen een visie op doelen en functies,
maar ook de bieding van een aankoopprijs en een compleet uitgewerkt exploitatie- en
financieringsmodel. Het college van B & W zal – naar verwachting na intern beraad op 21
mei - in juni de gemeenteraad over de voortgang rapporteren. Belangstellenden voor de
voortgang van het burgerinitiatief worden in de komende tijd op de hoogte gehouden via de
website www.cultuurhuisthorn.nl .

