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Gemeente Valkenswaard
Aan het College van Burgemeester en Wethouders,
Leden van de Gemeenteraad
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Geacht College,

Naar aanleiding van de brief van de Burgemeester en Gemeentesecretaris d.d 27-02-2010,
waarin u verwijst naar de motie van 12 december 2009, betreffende Galerie Lambèr, graag het
volgende:
De afgelopen 3 jaren zijn wij met u in gesprek geweest over het al dan niet kunnen blijven huren
van het pand aan de Markt 23.
De reden van opzegging van het huurcontract in 2007 betrof een onderzoek of de gemeente het
pand weer zelf in gebruik zou nemen. Dit plan is enkele maanden later door de gemeenteraad van
Valkenswaard afgewezen.
Vervolgens kwam u met 'europese regelgeving', waardoor de huurprijs verhoogd zou moeten
worden. Uiteindelijk kwamen er gesprekken waarin werd aangegeven dat de gemeente er de
voorkeur aan gaf dat de galerie haar ruimte zou moeten gaan delen met twee andere partijen,
VVV en ANWB, waarbij de huidige huur voor de galerie gehandhaafd zou blijven. De publiciteit
hierover in de kranten heeft geen positieve bijdrage geleverd aan de uitstraling van de galerie.
Inmiddels zijn deze eenzijdige gesprekken alweer enige tijd geleden beëindigd.
De afgelopen periode heeft ons geen goed gedaan. Een lange periode van onzekerheid draagt niet
bij aan een positief ondernemersklimaat.
Van november tot april dit jaar, hebben we erg veel last gehad van bedrijvigheid rond ons pand
waardoor wij met grote regelmaat erg beperkt werden in onze werkzaamheden en de
toegankelijkheid zeer slecht was. Dit is diverse malen aan u gemeld.
Wat het ons wel heeft opgeleverd is dat een aantal zaken duidelijk zijn geworden.
Wij hebben de keuze gemaakt om aan uw wens gevolg te geven en uit Valkenswaard te zullen
vertrekken.
Wij zullen het pand gaan verlaten en willen het pand aan de Markt 23 aan u opleveren op 15 juli
2010.
Voor u betekent dit dat u ook op korte termijn uw gemaakte plannen kunt gaan uitvoeren.
Graag wil ik overleg over overnamekosten, verhuiskosten e.d.
Met vriendelijke groet,
Paul Dings
Galerie Lambèr
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