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Voortgang verbouwing cultureel centrum
Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi (SCCMG) is per 10
november 2017 officieel eigenaar van het pand Oldegalileën 129 in
Leeuwarden. Direct na dit heugelijke feit ging het bestuur van SCCMG met
R. Kingma Bouwbedrijf en Hilbrand Tigchelaar architect om tafel. Op
basis van het programma van eisen, gesteld door de gemeente, heeft de
architect een aantal bouwtekeningen voorgesteld en dit bespreekbaar
gemaakt.
Deze
bouwtekeningen
zijn
voorgelegd
aan
de
verantwoordelijke ambtenaren van gemeente Leeuwarden. Hierop
ontvingen wij feedback welke zijn verwerkt in de bouwtekening. De
definitieve aan- en verbouwingvergunning werd eind februari 2018
ingediend bij de gemeente.
In een vogelvlucht de belangrijkste moment van het afgelopen jaar:


April, mei en juni
- Vergunning verleend door gemeente Leeuwarden voor aanen verbouw van Oldegalileën 129.
- R. Kingma Bouwbedrijf eerste voorbereidingen getroffen.
- Gemeente Leeuwarden geeft aan dat de grond vervuild is. Er
moet gesaneerd worden. (vertraging).
Saneren dient te gebeuren door een gecertificeerd bedrijf.
Op advies van de gemeente wordt de sanering gedaan door
MoKobouw. Planning sanering november as.



Juli & augustus: bouwvak



September en oktober
- Diverse overleggen met het bestuur.
- Het vaststellen van de bouwcommissie.



November en december
Begin november is MoKobouw begonnen met het saneren
van de vervuilde grond. Het saneren heeft vier dagen
geduurd.
- Op 4 november zijn wij met acht vrijwilligers begonnen met
de eerste sloopwerkzaamheden binnen in het pand.
- We zijn op dit moment nog steeds iedere zaterdag bezig met
sloopwerkzaamheden.
- Op 27 november is R. Kingma Bouwbedrijf officieel
begonnen met de verbouwing.
- Drie vrijwilligers sluiten zich aan bij het bouwproces en
ondersteunen dagelijks tot en met het einde van de
verbouwing.



Januari – heden
- Op 12 januari een studiedag gehad over de invulling van de
organisatie.
- Sloopwerkzaamheden.
- Overleggen met diverse partijen.

Wees onderdeel van dit mooie project
Wij zijn op dit moment op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen
met schilder- en behangwerk. Het cultureel centrum moet eind mei dit
jaar gebruiksklaar zijn.

Dekkingsplan van de aanbouw- en verbouwingskosten
De totale kosten bedraagt ca. € 475.000,--. Hiervan heeft SCCMG
voor een deel gespaard dankzij trouwe donateurs. Een aantal
fondsen heeft financiële ondersteuning geboden. Ondanks onze
inzet om zoveel mogelijk geld op te halen bij de achterban, is het
bestuur van SCCMG niet gelukt om het dekkingsplan met eigen
middelen rond te krijgen. Om het dekkingsplan rond te krijgen,
heeft het bestuur van SCCMG een lening van € 125.000,-afgesloten.
Drank- en horecavergunning
Inmiddels is de drank- en horecavergunning ook aangevraagd. Door
gemeente Leeuwarden wordt allerlei strenge eisen gesteld. Wij zijn
op zoek naar barvrijwilligers die bij grootschalige activiteiten de
bar wil bedienen. Vrijwilligers krijgen ook een training.
Organisatie inrichting
Over een paar maanden is het pand gebruiksklaar. Het bestuur is
druk bezig met de organisatie inrichting, herformuleren van
organisatie -, vrijwilligers - en verhuurbeleid. Een aantal artikelen
van de statuten van SCCMG is aangepast. Op 12 januari heeft het
bestuur een studiedag gehouden. We hebben met elkaar
gebrainstormd over het activiteitenplan en hoe wij meer jongeren
kunnen betrekken bij het bestuur. Daarnaast komen er
werkgroepen voor jongeren, cultuur/educatie en een voor
multiculturele activiteiten. De volgende stap is: hoe zorgen wij dat
ons culturele erfgoed behouden blijft en waar wil onze
Hindoegemeenschap over tien jaar in de Friese samenleving staan?
Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk
Wij hebben per 1 juni as. minimaal 20 vrijwilligers nodig.
Vrijwilligers worden ingezet voor verschillende activiteiten.
Iedereen kan zijn bijdrage leveren op basis van zijn/haar talenten.
Willen wij als Hindoegemeenschap iets van het cultureel centrum
maken, dan moeten wij nu de schouders hieronder zetten en ervoor
gaan.
Gebruikers van het pand
Het cultureel centrum wordt gebruikt door SCCMG, religieuze
organisaties, WIBO en DGA. Eind april dit jaar heeft het bestuur van
SCCMG haar activiteitenplan klaar. Religieuze organisaties zullen
ook gevraagd worden om hun activiteitenplan aan te leveren. Het
bestuur gaat op zoek naar vaste gebruikers voor de lange termijn.
De grote zaal wordt ook verhuurd aan bewoners van de wijk,
mensen die hun verjaardag willen vieren, bruiloften, festivals maar
ook voor overige evenementen.
In het centrum komen drie activiteitenruimten, twee
vergaderruimten en een grote keuken. In de grote ruimte kunnen
activiteiten plaatsvinden welke plek biedt aan ruim 200 personen.
Als u vanaf 1 september 2019 een ruimte nodig heeft, neem dan met
ons contact op. Na de verbouwing wordt het een prachtige culturele
centrum van waaruit allerlei culturele en educatieve activiteiten
georganiseerd kunnen worden. Volgens planning is de verbouwing
eind mei van dit jaar klaar. Op 25 juni as. staat de officiële opening
gepland en op 29 juni as. een open dag. U bent via deze weg van
harte uitgenodigd.

‘’Trouw en vriendschap berusten op een
zielsverwantschap als op aarde maar
zelden te vinden is. Slechts tussen
gelijkgerichte naturen kan vriendschap
werkelijk waardevol en duurzaam zijn’’
Mohandas Karmchand Gandhi
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