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Standpunt 6KB over Elckerlyc: Geen referendum,
wel voldoende ruimte voor inspraak bevolking
Afgelopen week heeft het college de nota ‘Bouwen voor cultuur’ deel 2 gepresenteerd. De
Gemeenschapslijst heeft eerder al het voorstel ingediend om over Elckerlyc een referendum te
houden en stelt thans voor de behandeling van dit voorstel door te schuiven van de
raadsvergadering van 3 november naar 15 december.
Mede op basis van reacties vanuit de bevolking (o.a. tijdens en na de informatieavond op 6
oktober jl.) heeft 6 Kernen Belang de volgende standpunten bepaald:
• Wij zijn geen voorstander van een referendum.
• Wel dient de raadsbehandeling uiteraard zorgvuldig te gebeuren. Wij stellen daartoe voor
dat de raad op 3 november voor de eerste maal hierover discussieert en vervolgens op 15
december een definitief besluit neemt.
• Om alle inwoners optimaal de gelegenheid te bieden om hun mening te geven organiseert
6KB op woensdag 26 oktober een discussieavond.
Een nadere toelichting op deze punten leest u hieronder.
Geen referendum
6KB vindt dat de gemeenteraad – die door de bevolking juist is gekozen om dit soort
afwegingen te maken – hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Al jaren wordt er, zonder
resultaat, gesproken over de bouw van een nieuw cultureel centrum. Dankzij een creatieve
aanpak met herontwikkeling van de vrijkomende locaties ligt er nu een plan dat de bouw van
een nieuw Elckerlyc financieel haalbaar maakt. 6KB heeft vorig jaar de voorwaarden
geformuleerd waaraan het definitieve voorstel zou moeten voldoen om op onze instemming te
kunnen rekenen. Wij zullen die toets de komende weken uitvoeren en op basis daarvan ons
definitieve standpunt bepalen. Wellicht leidt dat ook tot voorstellen tot aanpassing, een
mogelijkheid die een referendum niet kent door het ongenuanceerde ja/nee-karakter.
Zorgvuldig besluitvorming
Van diverse zijden viel de afgelopen dagen te beluisteren dat “het er wel op lijkt dat het
voorstel er doorheen gejast moet worden”. 6KB kan zich dat voorstellen en dat mag absoluut
niet gebeuren. De complete discussie zes weken uitstellen, zoals de Gemeenschapslijst
voorstelt, vinden wij echter eveneens een slecht idee. Laten we de tijd juist nuttig besteden
door het voorstel komende week al in de commissies te behandelen. Op 3 november kan de
raad dan een eerste, opiniërende, discussie voeren, zonder tot besluitvorming over te gaan.
Voordeel hiervan is dat er dan nog tijd is om zaken nader te laten uitzoeken, alternatieven te
onderzoeken en overleg te voeren met betrokken partijen. De raad zou het college
bijvoorbeeld de opdracht kunnen geven het voorstel op een of meer onderdelen in een

bepaalde richting aan te passen. Op 15 december zou de raad dan het definitieve oordeel
kunnen geven. Dit voorstel hebben wij inmiddels voorgelegd aan de andere partijen.
6 Kernen Debat op 26 oktober
De ruimte die hierdoor ontstaat, wil 6KB gebruiken door op woensdag 26 oktober om 20.00
uur in Elckerlyc een discussieavond te organiseren. Alle inwoners worden uitgenodigd om
tijdens dit ‘6 Kernen Debat’ hun mening kenbaar te maken aan de fractieleden van 6KB.
Nadere bijzonderheden over het programma volgen.

