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ENQUETE OKTOBER jl. 

Liefst 520 reacties hebben we gehad op de enquête 
waarin we u vroegen waar het met de CoCeR in de 
komende jaren naar toe moet.  
 
BELANGRIJKE UITKOMST. 

Uit deze grafiek blijkt dat de respondenten het Kul-
turhus voor Rossum van groot belang vinden als 
plek voor verenigingen, die immers het cement van 
de gemeenschap  vormen van dorpen als Rossum. 
 
De laatste jaren echter hebben we van veel vaste 
huurders afscheid moeten nemen en met de huidi-
ge huurinkomsten, vooral van Rossumse verenigin-
gen, krijgen we de exploitatie in de toekomst niet 
meer rond. Er moet dus wat gebeuren: aanpassin-
gen die het gebouw geschikt maken voor nieuwe 
activiteiten en huurders. 
 
 

WAT DOEN WE  NOG MEER? 
In de enquête werd ook gevraagd naar mogelijkhe-
den om de functie van het Kulturhus te verbreden. 
“Wat moet er volgens u in het Kulturhus allemaal 
gebeuren?”  

De belangrijkste: 

Het gebouw moet zó worden aangepast dat alle ge-
wenste functies en activiteiten er een plek kunnen 
vinden. 
Dat betekent o.a. dat er een lift moet komen naar 
de bovenverdieping en dat de keuken aangepast 
moet worden aan de eisen van deze tijd en geschikt 
moet zijn voor  bijvoorbeeld kookcursussen. 
Dat is niet alleen financieel een hele uitdaging, maar 
ook qua invulling. 
 
Tijdens twee infoavonden zijn er reeds tekeningen 
getoond. In overleg met vrijwilligers én gebruikers 
van nu en van de toekomst  zullen we deze verfij-
nen. Dat dit soms een kwestie is van geven en ne-
men, ligt voor de hand; allemaal in het belang van 
een exploitabel Kulturhus voor de leefbaarheid van 
Rossum, Lemselo en Volthe. 
 
Hebt u vragen of opmerkingen?  
info@kulturhus-de-cocer.nl  

Met dit doel is de enquête van oktober jl. opgezet. 
We vroegen naar uw  ideeën over de verbreding van 
de activiteiten in de CoCeR. Zo kan ook het Thijplein 
levendig worden gemaakt met een terras, zodat de 
talrijke fietsers en wandelaars een aantrekkelijke 
plek vinden in de kern van 
het dorp voor bijv. een lunch 
en een drankje; een plek, 
vanzelfsprekend zeker óók 
bedoeld voor de Rossumers 
zelf. 
Dit is dan tevens een mooie aanzet voor de opwaar-
dering van het plein, waar de Dorpsraad zich al eni-
ge tijd voor inzet. 
80% van de respondenten van de enquête geeft bij-
voorbeeld aan het ontbreken van een buurtsuper 
als vervelend of zelfs zéér vervelend te ervaren; óók 
als een plek waar mensen elkaar ontmoeten en die 
zo bijdraagt aan de leefbaarheid van Rossum. 

Met steun van o.a. de Ondernemersvereniging Ros-
sum, de Locatieraad en de werkgroep “Mijn Rossum 
2030” hebben we samen met de Dorpsraad een 
plan ontwikkeld om het Kulturhus aan te passen aan 
de behoeften voor de toekomst. 
Voor de nodige financiën hebben we ons, in eerste 
instantie, gericht tot de Provincie en de Gemeente 
en een aanvraag ingediend voor bijdragen.  
In de komende weken zullen we andere bronnen en 
fondsen moeten aanboren om de opzet financieel 
rond te krijgen. 
 
De Gemeente stelt wel voorwaarden aan die bijdra-
ge: Rossum zal (meetbaar) moeten laten zien dat 
het Kulturhus een maatschappelijke meerwaarde 
levert aan het dorp. Over de invulling gaan we bin-
nenkort in gesprek met de Gemeente. 
 

57% 49,5% 40,3% 38,3%

de CoCeR als: plek voor verenigingen en ontmoeten 


