
äþ gen.leerxte Roenrnond

Gt rijfutu¡tieL&i{tlt ü,t{'L{ry/ ã:Ð tuotvll4(k"r aaf
oôoOO

9:::9:1ï:1':::::
RoERÂioND - KIEN Facílity Mana-
gement, vooral actief ín Limburg
en Brabant gaat naar alle waar-
schiinliikheid het beheer en de
exploitatie van ECI Cultuur-
fabriek ín Roermond uitvoeren.

Dat bevestigt desgevraagd cultuu¡-
wethouder Ferdinand Pley'te, Hij
benadrukr dat KIEN weliswaar als
uiwqrko-.renq van vier gegadigdçn
uit de bus is gekomen, maar dat de

onderhandelingen nog lopen en de
conuacten nog getekend moeten
worden. Hij verwacht echter niet
dat er nog een kink in de kabel
komt. Dat is ook de mening van
Sjourd Houbeû een van de drie di-
recteuren van KIEN.

Kien Facility Management
houdt zich bezig met het regelen
van ,,alles in en om een gebouw
om het gem.ak voor alle gebruikers
zo gtoøt mogelijk ce maken", zoals
Houben het omschrijft. .Vergelijk
het maar met een groot huish.ou-

den runnen." Het bedrijf maakt de
laatste jaren een snelle groei door.
Daarom is in juni de naam Vb&t fa-
cilitair management gewijzigd in
KIEN. ,,We willen daarmèe aange-
ven dat we dingen slim en net iets
anders aanpãkken", zegt Houben.
Grote klanten van KIEN zijn onder
meer de Internationale School
Eindhoven, de High Tech Campus,
DLL Eindhoven (wereldwijde fi-
nanciële dienswerlener) en OCI Ni-
trogen (voormalig onderdeel van
DSM op Chemelot). Met de ECI

wil KIEN een nieuwe'weg inslaan:
beheer van maarschappelijk vast-
goed. Houben noemr ECI een
,,prachtig pand waar je mooie din-
gen rnee kunt doen". Op dit mo-
ment is KIEN vooral bezig met de
juridische lcant van de zaalç waar-
'onder ook overleg met de huidþ
huurders. Houben verwacht dat de
deal over een week oftwee defini-
tief kan worden. Dan wil hÍj pas
over de ideeën voor ECI uitweiden.
Naar een horecapartner is KIEN
nog op zoelc Die moet in elk geval

passen binnen de ideeën van de fa-
cílitaire dienstverlener.

ten gaan. De wethouder benadrukt
dat de gemeente nÍet meer dan het

get (¿r mil_
behoudens
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o Conrraden nog niet getekend ¡ Facilitaire dienstverlener is nog op zoek naar hordcapartij
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