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Succesvolle onderhandelingen leiden tot
aangescherpt plan voor Het Klooster
Het college van B&W van de gemeente Waalre heeft een aangescherpt scenario
uitonderhandeld voor Het Klooster, met behoud van een ruime zaal voor de
verenigingen. Het voorstel, met daarin nog twee andere scenario's, komt in
oktober of november in de raad en die neemt naar verwachting voor het einde
van het jaar een definitief besluit. De verenigingen, die vertegenwoordigd ziin
in werkgroep Het Klooster, zijn enthousiast over het plan en hebben hun
voorkeur uitgesproken voor dit aangescherpt scenario.

"Ik ben zeer verheugd dat we de raad en de verenigingen een realistisch scenario
kunnen voorleggen, waarbij de verenigingen minstens 10 jaar lang gebruik kunnen
maken van Het Klooster inclusief een ruime zaal", aldus wethouder Uijlenhoet. Wij
hebben, op verzoek van de gemeenteraad, verder onderhandeld met de investeerders
die samenwerken met FuturisZorg en Werk voor verkoop en exploitatie van Het
Klooster. Er is steun voor het plan van Futuris met een groot maatschappelijk karakter
voor jong en oud en voor de verenigingen. En met dit aangescherpte scenario, komen we
ook tegemoet aan de wens van de verenigingen om gebruik te kunnen blijven maken van
een ruime zaal.Deze zal tweederde van het oppervlak van de huidige grote zaal beslaan.
De verenigingen in werkgroep Het Klooster hebben aangegeven dit een goede oplossing
te vinden,
De drie scenario's, die al voor de zomer aan de gemeenteraad zijn voorgelegd, gaan uit
van: exploitatie door de gemeente, verkoop van Het Klooster zonder ruimte voor de
verenigingen en verkoop van Het Klooster met ruimte voor alle verenigingen. Het
scenario met ruimte voor alle verenigingen is nu aangescherpt en er is meer duidelijkheid
over een ruime zaal voor de verenigingen.
Zorgwoningen

Futuris heeft vanaf 1 juli de exploitatie van Het Klooster overgenomen van Lumens en wil
na goedkeuring van de plannen zorgwoningen realiseren voor ouderen met dementie en
cliënten (ouder dan achttien jaar) van Futuris die begeleid wonen. Daarnaast blijft Het
Klooster, in aangepaste vorm, beschikbaar voor de verenigingen. Voor het deel dat wordt
ingericht voor de verenigingen werkt Futuris samen met de LEV Groep, een stichting die
zich richt op maatschappelijk werk. Voor de ouderenzorg heeft Futuris plannen om te
gaan samenwerken met Valkenhof uit Valkenswaard'
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