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BIJEENKOMST WERKGROEP HET KLOOSTER
Eind februari kwam werkgroep Het Klooster opnieuw bij elkaar. Belangrijk agendapunt
was de uitkomst van de inventarisatie onder gebruikers van Het Klooster. De meeste
verenigingen hebben het inventarisatieformulier ingevuld en aangegeven welke ruimtes
en faciliteiten ze nodig hebben voor hun activiteiten. Deze gegevens geven een goed
beeld van het huidige gebruik van Het Klooster.
De werkgroep gebruikt dit overzicht om geïnteresseerden voor Het Klooster een goed
beeld te geven van het gebruik, zodat de verenigingen een passende plek krijgen in de
voorstellen van initiatiefnemers voor Het Klooster. Daarnaast kijkt de werkgroep ook
naar welke mogelijke alternatieve locaties er zijn, mochten de ingediende initiatieven niet
haalbaar zijn.
Inmiddels zijn er al meerdere initiatieven binnen gekomen bij de werkgroep voor de
toekomstige invulling van Het Klooster. Ook is er door meerdere partijen aanvullende
informatie aangevraagd en ook verstrekt. Tot 15 maart kunnen de voorstellen verder
uitgewerkt worden door de initiatiefnemers en ingediend worden bij de werkgroep
(werkgroephetklooster@waalre.nl). Na 15 maart worden de voorstellen door de
werkgroep nader bestudeerd en worden partijen uitgenodigd om een toelichting te geven
op de ingediende plannen.
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), Marjo de
Brouwer (manager sociaal domein) en Femke Beijer (strategisch communicatieadviseur)
beiden van de gemeente Waalre. “Ik zit deze werkgroep zelf voor, omdat de continuïteit
van de huisvesting van het verenigingsleven voor de gemeente Waalre van zeer groot
belang is”, aldus burgmeester Brenninkmeijer.
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PLANNING / PROCES
De werkgroep zal na 15 maart de
binnengekomen initiatieven beoordelen en
hierover in mei een advies uitbrengen 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

•

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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Het Klooster
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.

