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Betreft: Multifunctioneel Centrum en ’t Hazzo
De Katholieke bond voor ouderen (KBO) Aalst is de grootste belangenorganisatie
van senioren binnen de kern Aalst en vertegenwoordigt ruim 450 leden.
Het KBO is gericht op het zorgen voor een zo prettig mogelijk bestaan voor oudere
mensen. Dat betekent zorgen voor de mogelijkheid om sociaal te blijven
functioneren en ook om lichamelijk actief te blijven, beweeglijkheidsbevordering.
Een derde probleem, armoede, heeft wel onze aandacht, maar op dat gebied zijn
wij nog niet actief.
De kern van het sociaal functioneren is het mensen bij elkaar brengen in een voor
hen prettige omgeving om ze met elkaar activiteiten te laten doen. Het doel van
die activiteiten is uiteraard tweeledig, geestelijk actief blijven en sociaal bezig zijn,
elkaar ontmoeten. Overigens doelstellingen, die ook de gemeente Waalre hoog in
het vaandel heeft en waarvan de gemeente terecht verwacht, dat dit vooral vanuit
de samenleving opgepakt wordt.
Voor het “dagelijkse” ontmoeten, zo hebben wij ervaren, heeft onze doelgroep een
plek nodig, die bekend is en makkelijk bereikbaar. Het laatste vanwege zowel
toenemende lichamelijke ongemakken als voor het gehecht zijn aan de eigen
omgeving, zowel fysiek als sociaal. Voor ons is dat nu ’t Hazzo. Daarnaast zijn er
incidentele activiteiten, waarbij wij onze leden door heel Nederland brengen en
die leden kunnen voor muziek- en toneeluitvoeringen, kerstvieringen ed zeker ook
gebruik maken van ons prachtige nieuwe gemeentehuis inclusief Multifunctioneel
Centrum.
Voor de “dagelijkse” contacten ligt dat anders. De afstand van het gemeentehuis
tot Aalst-centrum, Voldijn en Eekenrooi is te groot om regelmatig af te leggen.
Bovendien wordt de verkeerssituatie daar ook als onveilig ervaren. We hebben u
dat eerder al uitgebreid meegedeeld.

Een mogelijke en volgens ons de enige oplossing is om gebruik te blijven maken
van het nieuwe Hazzo. Het nieuwe Hazzo bestaat kennelijk uit een sporthal met
uiteraard een bijbehorende kantine. Indien deze kantine geschikt wordt gemaakt
voor tachtig tot honderd gebruikers kunnen wij de leegstand ervan in de
dagperiode gebruiken voor onze activiteiten. Win/win voor iedereen, denken wij.
De kern Aalst kent, behalve aan de oostrand weinig plaatsen, waar mensen samen
kunnen komen en met ons voorstel wordt er weer zo’n ontmoetingsplek
gecreëerd.
We hebben dit idee met diverse raadsfracties besproken en alleen nog maar
positieve reacties gehad. Wij hopen het binnenkort ook aan een of meer leden van
uw college nader toe te lichten.
Een kopie van deze brief is ook naar de raadgriffier gestuurd.
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