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Nieuw plan
voor theater
Lichtenberg

Nieuw plan
OPENLUCHT Rick, Munttheater en Scarabee

door Leon Janssen

WEERT – Het Munttheater, de
stichting Rick en de stichting
Scarabee in Weert gaan samen
kijken of ze het plaatselijk open-
luchttheater De Lichtenberg
nieuw leven in kunnen blazen.
Daarbij zou gebruik gemaakt
kunnen worden van faciliteiten
van de Van Hornekazerne.

Het historische openluchttheater
De Lichtenberg ligt er al vele jaren
vervallen bij. „Het heeft een monu-
mentale waarde”, zegt Emile Flo-
rack, directeur van het Regionaal
Instituut Cultuur- en Kunsteduca-
tie (Rick). „Doordat wij als Rick
veel te bieden hebben op het ge-
bied van cultuur en veel contacten
hebben met verenigingen, kunnen
we wellicht bijdragen aan het in-
standhouden van De Lichtenberg.
Het Munttheater zou daarbij voor
de professionele invulling kunnen
zorgen.”

Volgens Jean-Pierre Schouwe-
naars van de stichting Scarabee zijn
er inmiddels al gesprekken geweest
met Rick en het Munttheater. Hij
verwacht in januari met de eerste
resultaten naar buiten te kunnen
treden.

De stichting Scarabee ontwikkelt
plannen voor de kazerne die vanaf
1 januari komend jaar leeg komt te
staan. Een groot aantal organisaties
ondertekende gisteren een intentie-
verklaring met de stichting voor sa-
menwerking.

Dat waren de harmonieën Sint
Joseph 1880 en Sint Antonius, de
Hockey Vereniging Weert, Zwem-
en Poloclub De Rog, Allerzorg
(zorg voor senioren), het Rick, Per-
formance (fysiotherapie) en Data-
protectors, die de bunkers op het
terrein wil gaan gebruiken voor be-
veiligde computernetwerken.

Verder heeft Scarabee eerder al
met een aantal andere partners sa-
menwerkingsovereenkomsten gete-
kend.

Of Scarabee op het kazerneter-
rein aan de slag kan, is nog steeds
onzeker. Als de kazerne in januari
overgedragen wordt aan het Rijks-
vastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
(RVOB) zal blijken of het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA)
interesse heeft in het complex. Sca-
rabee heeft eerder al aangegeven sa-
men te willen werken met het
COA.

De partijen VVD, CDA, PvdA en
50Plus in Provinciale Staten willen
dat het RVOB de Weerter kazerne
voor niks overdraagt aan de ge-
meente Weert. Ze stelden gisteren
bovendien voor dat de provincie
plannen voor een maatschappelijke
herbestemming van de kazerne
zou ondersteunen.

Eerste resultaten van
overleg over theater De
Lichtenberg worden begin
volgend jaar verwacht.
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