Geachte college,
Bij de algemene beschouwingen, de programmabegroting 2021 betreffende, hebben wij aandacht
gevraagd voor het ontbreken van het beheer en de horecafunctie in Het Klooster. In de begroting
stelt het college: “dat ontmoetingsruimten een belangrijke maatschappelijke functie hebben,
inwoners kunnen hier terecht voor ontmoeting, meedoen, ontwikkeling en zelf iets organiseren.
Gelet op het vorenstaande hebben wij aangegeven dat ook de gemeente zich verplicht moet voelen
om aan een oplossing voor het beheer c.q. de horecaexploitatie van Het Klooster een wezenlijke
bijdrage te leveren. Bij monde van de burgemeester is hierop positief gereageerd.
Inmiddels heeft het Burgerinitiatief Waalre-in-Dialoog in de ontstane situatie geholpen met
bemiddelende en constructieve gesprekken tussen de eigenaar, het verenigingsleven en de
gemeente. Zoals het er nu uitziet is het mogelijk om in 2021 met medewerking van de gemeente en
de verenigingen het beheer en de horecafaciliteit vorm te geven. Voorwaarde is dat gedurende dit
overbruggingsjaar de verenigingen het beheer in eigen hand nemen. Waalre-in-Dialoog gaat zich
inspannen om dit daadwerkelijk te realiseren. Na 2021 moet er een nieuwe beheerder voor Het
Klooster door de eigenaren zijn gevonden.
Gelet op het vorenstaande vragen wij u te willen aangeven of er inmiddels contact is gelegd met de
eigenaren van Het Klooster en het Burgerinitiatief over het opstarten van het beheer en de
horecafunctie (koffievoorziening) in Het Klooster en wat de resultaten daarvan zijn.
Concreet vernemen wij graag op welke wijze het college de eigenaren en/of het Burgerinitiatief gaat
ondersteunen bij de realisering van het beheer van de ontmoetingsruimten en de horecafaciliteit in
2021, zodat bij het opstarten van de activiteiten, deze voor de verenigingen in het bijzonder en voor
een gemeenschapshuis in zijn algemeenheid, essentiële functies zijn gerealiseerd.
Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden met in achtneming van het in artikel 39 van het
Reglement van orde bepaalde.
Met vriendelijke groet,
Jo Claessen
Fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.

