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D'r Eck dicht ofg.luiddicht
Va n o nze u e r sl a gge efs t e r

Landgraaf - Het gemeentebe-
stuur van Landgraaf wil Stichting
Gemeenschapshuis Rimburg een
ton subsidie toekennen voor het
aanbrengen van geluidsisolatie in
buurthuis D'r Eck. Het gebouw
moet vóór het einde van dit jaar
geluiddicht zijn, anders moet D'r
Eck sluiten. Een langdurig confl ict
over geluidsoverlast tussen het be-
stuur van D'r Eck en de eigenaar
van restaurant Schweizerhof is
hiermeeopgelost.

Het collegevan B & Wverbindt aan
de subsidie de voorwaarde dat de
stichting de rest van het benodig-
de bedrag zelf op tafel legt. De kos-
ten van de geluidsisolatie zijn ge-
raamd op vier ton, dus het
stichtingsbestuur moet nog drie
ton bij elkaar zien te kijgen. Of dat
lukt is nog onduidelijk. Voorzitter
Pierre Peters zegt dat het bestuur

bezig is met de financiering. Uit ei-
gen middelen kan de stichting
slechts één ton bijleggen. Peters
was gisterennogniet op de hoogte
gebracht van het voornemen van
B &W maartoonde zichverheugd
overhetbesluit.
Wethouder Rob Silvertand, die
over het buurtbeheer gaaÍ, zegL
dat het college voor deze ene keer
is afgeweken van het dogma dat de
gemeente geen verantwoordelijk-
heid draagt voor particuliere ge-
bouwen. ,,Omdat D'r Eck het eni-
ge verenigingsgebouw in Rimburg
is en daarom een belangrijke so-
ciale functie vervult, hebben we
een uitzondering gemaakt." Als
het de stichting niet lukt drie ton
bij elkaar te sprokkelen, zal D'r Eck
moeten sluiten. Silvertand: ,,Dan
moeten we naar andere oplossin-
gen zoeken. We kunnen dan een
nieuw gebouw neerzetten, of be-
kijken of de verenigingen in de
school terecht kunnen. "

De deadline van 31 december
1999 voor de geluidsisolatie is on-
wrikbaar, omdat de gemeente har-
de toezeggingen heeft gedaan aan
eigenaar Daan Kruger van restau-
rant Schweizerhof. Kruger protes-
teert al achtjaar tegen de geluids-
overlast die hij van het aanpalende
gemeenschapshuis ondervindt.
De overlast wordt veroorzaakt
door de repetities van fanfare Vic-
toria en door feesten die 's avonds
in D'r Eck worden gegeven. Uit-
eindelijk dreigde de getergde res-
tauranthouder met een rechts-
zaak. Die had hij waarschijnlijk
gewonnen, omdat D'r Eckniet aan
de wettelijke geluidsnormen vol-
doet.
Kruger zag op het laatste moment
van een rechtszaakaf omdat de ge-

meente hem in februari met de
hand op het hart beloofde de zaak
voor het einde van het jaar op te
lossen. Tot die tijd zijn er afspra-
ken gemaakt met D'r Eck die de

overlast voor Kruger zoveel moge
Iijk moeten beperken. Kruger
,,Dat werkt goed. Ik heb sindsdier
weÍnig hinder meer. Als ik last heb
kan ik de beheerder van D'r'Ecl
bellen en die moet dan maatrege
lennemen."
De gemeenteraad moet overigenr
nog instemmen met de subsidir
vanéénton.
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