Aalster Senioren Vereniging / KBO
‘verbinding met elkaar’

Waalre, 22 mei 2020

Aan de gemeenteraad van Waalre
Betreft: reactie ASV voorlopig ontwerp Sporthal ’t Hazzo ( onderdeel ontmoetingsruimte kantine) te
behandelen in de oordeelsvormende raad 26 mei 2020
cc. : Raadsfracties ; dhr. R. van Daal ; mevr. M. de Brouwer ; dhr. T. Wijnen
Geachte Raad,
Met dank voor de ontvangst van het voorontwerp Sporthal ’t Hazzo (d.d. 15 mei en de uitnodiging
(d.d. 19 mei) om betrokken te blijven en te willen meedenken bij de planontwikkeling van ’t Hazzo.
Het bestuur van de Aalster Senioren Vereniging is op 22 mei jl. bijeen geweest ‘op afstand’ en wil
graag enkele aanvullende opmerkingen onder uw aandacht brengen betrekking
hebbende op het onderdeel ontmoetingsruimte/kantine.
Op de eerste plaats missen wij in het schetsontwerp enige opslagruimte te gebruiken voor onze
vereniging zijnde een beoogde vaste gebruiker. Als vereniging met een groot aantal leden en tal van
activiteiten hebben wij materialen voor sport en spel, hobby-activiteiten, muziekinstrumenten,
koersbalmatten, geluidsinstallatie en diversen. U begrijpt dat dit alles onmogelijk los in de
ontmoetingsruimte geplaatst kan worden. Wij verzoeken dan ook om te bekijken of voorzien kan
worden in een ruimte van ± 20 m², mogelijk als kleine aanbouwuitbreiding.
Ten tweede zouden wij het erg op prijs stellen indien de ontmoetingsruimte voorzien kan worden
met een flexibele vouwwand zodat de ruimte gedeeld kan worden in twee gescheiden ruimtes. Dit
zal het gebruik vergroten voor meerdere activiteiten tegelijk en ten goede komen aan ASV en andere
gebruikers en in een aantal gevallen ook de sfeer en beleving verhogen. Mogelijk is deze wand te
realiseren ter hoogte van de scheiding bar-keuken.
Als laatste maar zeker niet het minst belangrijk willen wij er op wijzen dat het beoogde traject
gevolgd wordt zoals eerder toegezegd, dit wil zeggen dat de nieuwe ontmoetingsruime eerst
gebouwd gaat worden alvorens de huidige kantine van ‘Hazzo (voor ons ontmoetingsruimte)
afgebroken gaat worden. Gezien de duur van realisatie, mogelijk zelfs uitlopend, is het voor onze
vereniging geen optie om gedurende langere tijd vervangende ontmoetingsruimte te vinden van
voldoende capaciteit en toegankelijke ruimten zoals toiletvoorziening en alles op de begane grond.
Wij hopen op enig begrip in deze en zijn altijd bereid tot meedenken en overleg om tot oplossingen
te komen. Met dank voor uw aandacht,
Namens het bestuur van de Aalster Senioren Vereniging
Cornelis L.M. van Mosseveld
voorzitter intern

