1. Kan het college een update geven met betrekking tot de Fuse?
Stichting Fuse is er van op de hoogte dat het college van B&W op 15 februari 2022 heeft
besloten om (o.a.) in te stemmen met de uitwerking van de combinatie van variant 3b
(tijdelijke huisvesting behouden in het huidige gebouw ter overbrugging) en variant 4 (nieuwe
structurele locatie op het perceel van Dorpsstraat 25-27) en het besluit dat de uitvoering
hiervan plaatsvindt, nadat een koopovereenkomst is ondertekend door Bakels Genot. In de
brief aan Bakels Genot is o.a. het voorstel opgenomen is voor de tijdelijke huisvesting (3b)
een periode overeen te komen inclusief evaluatiemoment. Die periode is ca. 40 weken
na het tekenen van de koopovereenkomst. Vooralsnog is de koopovereenkomst nog niet
getekend. Zolang het gebouw in gemeentelijk eigendom is, kan Fuse daar onder
voorwaarden en tot nader order gebruik van blijven maken. Hiertoe wordt dan een tijdelijke
gebruiksovereenkomst opgesteld (indien van toepassing c.q. afhankelijk van de
koopovereenkomst met Bakels Genot).
2. Kan Streetrock zo spoedig mogelijk duidelijkheid krijgen over gebruik pand
Dorpsstraat 25-27 en de ruimte eromheen, tijdens het festival in juni 2020?
Wij hebben de organisatie van StreetRock medegedeeld dat het voorstel aan Bakels Genot
is gedaan om de feitelijke levering van het pand aan de Dorpsstraat 25-27 in Bakel na 12 juli
2022 te laten plaatsvinden. Dat betekent dat de organisatie van StreetRock op de
gebruikelijke wijze in 2022 (periode 29 juni 2022 tot en met 11 juli 2022, met het festival in
het weekeinde van 9 en 10 juli) kan organiseren. De organisatie van StreetRock heeft
overigens zelf ook al voorzien in een ‘plan B’ mocht om welke reden dan ook alsnog een
alternatieve organisatiewijze van toepassing zijn.
3. Mogen wij de brief gericht aan Bakels Genot inzien?
Ja. De brief is gepubliceerd op het gedeelte van Ibabs dat alleen toegankelijk is voor
raadsleden.

