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Komend week-
end staat de 
“Linner Zomer-
kermis” weer 
voor de deur. 
Jong en oud zul-
len zich verma-
ken in en op de 
kermisattracties 
die – traditiege-
trouw – op de 
Nieuwe Markt staan opgesteld. Daar-
naast zullen de spaarkassen aanstaande 
vrijdag weer worden geleegd en zullen 
de cafés zich het komende weekend vul-
len met ‘kermisgangers’, om vervolgens 
te eindigen met het altijd gezellige en 
goedbezochte maandagmiddagmati-
nee. Ook ik bezoek ieder jaar de kermis 
met veel plezier, om mij daarna in het 
feestgedruis te begeven.   

Voor een advocaat is er met de kermis 
nog wel eens werk aan de winkel. Er 
wordt wel eens te veel gedronken en ge-
vochten zodat er aangeklaagd wordt en 
dus verdedigd moet worden. Over het 
algemeen is de jaarlijkse Linner Kermis 
gelukkig een gezellig evenement. 

In Roermond dreigt er een permanent 
spookhuis bij te komen. Ik heb het dan 
over de ECI cultuurtempel. Om uw 
geheugen op te frissen: in 2009 is de 
restauratie en herbestemming van de 
voormalige ECI fabriek gestart. Het ge-
bouw kreeg een culturele invulling met 
een poppodium, een theaterzaal, twee 
filmzalen, een grand café en een exposi-
tieruimte. Daarnaast vindt er in de  ECI 
muziek, dans, en toneel plaats.

De ECI cultuurfabriek is van meet af  
aan een zorgenkind geweest. Kort ge-
zegd: het kost de Roermondse gemeen-
te, door de grote exploitatietekorten, vele 

tonnen aan ge-
meenschaps-
geld per jaar.

Vorige week 
verscheen er 
een vernieti-
gend rapport. 
De conclusie: 
het Roer-
monds stads-

bestuur is ernstig tekort geschoten in 
de besluitvorming. Er was sprake van 
'wensdenken, onrealistische aannames 
en een zwak cultureel profiel' .

In Roermond is cultuur door het ECI 
debacle een geldverslindende verliespost 
geworden. Met binnenkort mogelijk het 
duurste spookhuis van Nederland als 
sluitstuk.
Ik betreur dat. Naar mijn mening kan 
de ECI wel degelijk iets toevoegen aan 
Roermond en de regio op het gebied 
van cultuur, muziek en theater. Roer-
mond zou van ons Linnenaren kunnen 
leren. Op het gebied van toneel, muziek 
en andere cultuurbeleving, valt hier ge-
noeg te halen. 

In Linne spreekt het culturele hart. Er 
wordt geoefend en gerepeteerd in kleine 
zaaltjes en de talloze vrijwilligers die de 
activiteiten in ons dorp mogelijk maken 
worden gelukkig op handen gedragen. 
En met de kermis pakt alles zich samen 
en viert het dorp feest. 

Het zou niet slecht zijn als er bij de 
ECI een capabel en cultuur minnend 
persoon met een gezonde dosis boeren-
verstand aan het roer gaat staan. Linne-
naren worden om die reden bij uitstek 
verzocht om te solliciteren!

Mr. G.G.J. Geerlings 

“Het is kermis in de stad!”


