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STUDIO IRENE NIET MEER TE REDDEN ?1"?!?!?!?

De tsussumse gemeenteraad, die eerder een jaarlijkse bijdrage van f 75.O0Or-

i-n de exptoitaliekoslen goedkeurde, kreeg op 12 november 1.1. het verzoek

voorgelegd in t,e slemmen meL de venstnekking van een door de banken gevraagde

gemeen te-garan Li e .

feitelijk een besli-ssing of andermaal- een stukje beeldbepalend en historisch

Bussum a1 dan niet naar dc sloper wondt verhtezen.

Op de twaalfde van de el-fde maand van het jaar 1987 heeft, de kl-einste meerder-

heid van de aanwezige raadsl-eden besloten rtzuinigrr te zijn. Hefaas niet op het

historisch gebouw meL een bijna tot de middeleeuwen leruggaande voorgeschi-edenist

maar op gemeentelijke garanties, hoewel in dil geval door niemand kon worden

aangetoond, dat daarop ook werkelijk een beroep moet wonden gedaan.

Tien van de aanwezige raadsleden stemden voon, maar eIf Legensternmersr praktisch

geheel bestaancle uit CDA, PvdA en D 66 afgevaardi-gden, lieten nu hun kennelijk

pessimistische toekomstvisie prevaleren boven de eerder beLeden stelJ-ingr dat

men vóór behoud en herstel vari het vcor cul-Lurele cloeleinden in gebruik te nemen

bist orisch pand zou zíjn.
Het 1s vcor de Slichting Studio Irene, die zich LoL het uiterste heeft ingespannen

cm met een bouwkunCig en financieel goed onderbouwd plan te komenr maan ook voor

de door uw H.K.B. jn hel feven geroepen commissie t,er ondersteuning van het.

behoucl van het Irene-gebouw, een bitt,ere pii.
De MinjsLer van WVC, waarop onze commissie anclermaal- een beror:p heeft gedaant

liet zojuist weten, dat er geen kansen zljn op een verdere tegemoetkoming dan

het eerder tenieLdoen van een extra betaling van f 25'000t-- zoal-s die door de

NOS was verlangd, indien het gebouw behouden zou blijven.

De vroegere Vitus-kapel , nu de Irene Studio heeft zich in haar rj.jke hisLori-e vaker

aan gewijzigde omstarrdÍgheden moeten en kunnen aanpassen.
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Moet het nrr dan maar weg "bezuini-gdrr worden?
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