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H-S presenteert ’de Krokodil’
Ambitieuze nieuwbouw
in Hoogezand-Sappemeer
3

Door Louis van Kelckhoven
Hoogezand Gemeentelijke herindeling aanstaande of niet: in Hoogezand-Sappemeer werd gisteravond het definitieve ontwerp gepresenteerd voor het Huis voor
Cultuur en Bestuur. Een nieuw gemeentehuis en theater onder één

dak. Dat wordt gefaseerd gebouwd.
Het nieuwe gemeentehuis staat
vooralsnog in de wachtstand. Als
de gemeenteraad in januari akkoord gaat, kan na de zomer van
2014 begonnen worden met de
nieuwbouw van theater Het Kielzog. De nieuwbouw kost 26 miljoen euro. De helft gaat naar de eerste fase: het theater. Dat geld is er,
er is voor gespaard.
De verhoging met de zaagtan-

den, door architect De Zwarte
Hond uit Groningen ’de Krokodil’
genoemd, scheidt het nieuw te
bouwen theater van het gemeentehuis. De huidige witte blokkendoos, die straks links van de krokodil moet worden gezien, blijft vooralsnog staan. Het nieuwe theater
en het oude gemeentehuis gaan
een latrelatie aan: beide functies
worden gecombineerd onder één
dak. In het nieuwe theatergedeelte

komt al wel een nieuwe raadzaal.
Wethouder Roelof Stäbler zegt het
niet vreemd te vinden om met het
oog op de aanstaande gemeentelijke herindeling de bouw van een
nieuw gemeentehuis te plannen.
"Welke samenstelling de nieuwe
gemeente ook krijgt: HoogezandSappemeer is zo’n grote plaats, dat
er altijd iets zal komen. Dat kan het
gemeentebestuur zijn of een deel
van de ambtenaren of archieven. Er

komt altijd iets. Het is nu of nooit."
Met de nieuwbouw wordt de openbare ruimte rond winkelcentrum
De Hooge Meeren opnieuw ingericht. Zo ondergaat het plein tussen
het gemeentehuis en het winkelcentrum een metamorfose.
Morgen van 16.00 tot 22.00 uur
zijn de plannen te zien op een inloopmarkt in Het Kielzog. Van half
zeven tot half acht is er een presentatie.

