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GESPREKKEN INITIATIEFNEMERS
Inmiddels hebben verschillende initiatiefnemers voor de invulling van Het Klooster hun
plannen toegelicht aan de werkgroep. De oproep om met initiatieven voor invulling van
Het Klooster te komen, had eerder al negen serieuze inzendingen opgeleverd. “De
gesprekken hebben ons meer inzicht gegeven in de haalbaarheid en opzet van de
plannen. Wij zijn nog steeds hoopvol dat uit de ingediende plannen een passende
oplossing voor Het Klooster komt”, vertelt burgemeester Brenninkmeijer, voorzitter van
werkgroep Het Klooster.
Twee van de initiatiefnemers hebben zich onlangs teruggetrokken. Voor een van de
indieners gold dat het plan te veel leek op een van de andere ingediende plannen en de
ander gaf aan te weinig tijd te hebben om het plan verder uit te werken.
Alle initiatiefnemers die een gesprek gevoerd hebben met de werkgroep is gevraagd hun
plan een stap verder te brengen, zowel financieel als inhoudelijk. Daar hebben ze twee
weken voor gekregen. De werkgroep gaat op basis van deze extra informatie bekijken
welke plannen het meest kansrijk zijn voor een duurzame toekomst van Het Klooster en
de verenigingen.
UITNODIGING MAANDAG 30 APRIL
Werkgroep Het Klooster nodigt alle gebruikers van Het Klooster uit om op maandagavond
30 april vanaf 20.00 uur in Het Huis van Waalre bijgepraat te worden over de
ontwikkelingen rondom Het Klooster. Zowel de stand van zaken rondom de ingediende
voorstellen komt aan bod, maar ook het feit dat Lumens per 1 juli stopt met de
exploitatie van Het Klooster. Via de mail die u ontvangen heeft, kunt u zich aanmelden
voor deze avond.
WERKGROEP HET KLOOSTER
De werkgroep Het Klooster, voorgezeten door burgemeester Brenninkmeijer, bestaat
verder uit Harrie de Greef (o.a. namens SVW (Seniorenvereniging Waalre), Janus
Hermans (Harmonie Juliana Waalre), Pim van Leeuwen (vanuit vastgoedoptiek), Roel
Abbing (Volksuniversiteit Waalre), Marjo de Brouwer (manager sociaal domein) en Femke
Beijer (strategisch communicatieadviseur) beiden van de gemeente Waalre.
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PLANNING OP HOOFDLIJNEN
De werkgroep beoordeelt op dit moment de
binnengekomen initiatieven en brengt hierover in
mei een advies uit aan college en gemeenteraad.
Natuurlijk wordt u hier ook tijdig over
geïnformeerd. Uiteindelijk zal de gemeenteraad
van Waalre daarover een besluit nemen.
Duidelijk mag zijn dat de gemeente -binnen de
gestelde kaders- alle initiatieven voor behoud
van het Klooster als gemeenschapshuis een reële
kans wil geven.
Planning op hoofdlijnen
•

15 maart uiterste inzenddatum

•

16-19 maart beoordelen initiatieven en
selectie maken voor pitches

•

26-30 maart pitches initiatiefnemers

•

6-25 april opstellen college- en
raadsvoorstel door werkgroep

•

30 april informatieavond gebruikers van
Het Klooster

•

1 mei collegebesluit

•

15 mei oordeelsvormend gemeenteraad

•

5 juni besluitvormend gemeenteraad

Na elke werkgroepvergadering zal een
nieuwsbrief verschijnen om u op de hoogte te
houden.
CONTACT

Wilt u contact opnemen met de werkgroep? Dat kan
via werkgroephetklooster@waalre.nl
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Deze nieuwsbrief gaat (via
een contactpersoon) naar
alle gebruikers van het
Klooster. Hiermee houdt
werkgroep het Klooster
alle betrokkenen op de
hoogte van het proces.

