Geachte leden van de gemeenteraad en college van B&W,

Vrijdag 30 november hebben wij u laten zien wat er zoals in en rondom Hofpoort Incluis in het
leegstaande, voormalig ING gebouw is gebeurt. Een mooi voorbeeld van een brede samenwerking uit
diverse geledingen van de maatschappij en een mooie basis om verder te werken aan een tijdelijke
invulling voor leegstaande winkelpanden.
Daarvoor zijn panden beschikbaar, de plannen zijn uitgewerkt en de financiële middelen o.a.
subsidies zijn mondeling positief beoordeeld.
De start van Hofpoort Incluis was in mei jl. voortvarend.
Vanwege het doel, op verzoek van gemeente en provincie, de inrichting van een tentoonstelling van
Chinese kunst, was er geen discussie over de financiële steun. Het succes heeft ons vervolgens
positief verrast. We wisten dat het een tijdelijke invulling zou zijn maar waren, gezien het succes, toch
verbaast half november te horen dat de geldkraan met ingang van 1 januari a.s. dicht zou gaan. Iets
dat zo positief heeft uitpakt en zo past, naar onze mening, binnen de doelstellingen geformuleerd
door de gemeente zou meer kansen moeten krijgen en dat hebben we geprobeerd u te laten zien.
Het advies, gekregen op 30 november, om een tijdelijke financiële invulling aan de gemeente te
vragen namen we graag ter harte. We vinden het dan ook erg fijn u te kunnen melden dat we
inmiddels positieve medewerking hebben verkregen om tot september 2019 Hofpoort Incluis en
daarmee ook het theater in de kluis, in stand te houden.
De maandelijkse kosten zoals tot nu toe door de gemeente werden afgehandeld worden tot die
datum doorgezet. Daar zijn we erg blij mee.
We gaan daarom de komende maanden door met de diverse gesprekken en plannen en hopen voor
de zomer met een goed onderbouwde begroting te komen om deze unieke locatie te behouden voor
Coevorden.
Uw positieve benadering wordt door ons zeer gewaardeerd. We gaan er hard aan werken om deze
positieve houding vast te houden en hopen deze terug te zien als we onze plannen en begroting in de
loop van 2019 aan u presenteren.
Met vriendelijke groet, vrolijke kerstwensen en het allerbeste voor het nieuwe jaar!
Namens de vrijwilligers, ondernemers, belangstellenden, bezoekers van Hofpoort Incluis, artiesten en
overige betrokkenen,
Saskia Kluwen en Jan Feyen

