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Geachte heer Claessen,

Op 5 januari jl. ontvingen wij uw schriftelijke vragen ex. Art. 39 RvO omtrent het
Klooster in Waalre. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1. Is er inmiddels contact gelegd met de eigenaren van Het Klooster en het
Burgerinitiatief over het opstarten van het beheer en de horecafunctie
(koffievoorziening) in Het Klooster en wat zijn de resultaten hiervan?

Antwoord:

Er heeft recentelijk overleg plaatsgevonden tussen de wethouder en de grote
verenigingen over het initiatief van de KBO en Waalre in dialoog om de verenigingen

in eigen beheer de

en

beheerfunctie vorm te geven tijdens de
overbruggingsperiode. Een volgend overleg is gepland begin maart.

2.

horeca

Concreet vernemen wij graag op welke wijze het college de eigenaren en/of het
Burgerinitiatief gaat ondersteunen bij de realisering van het beheer van de
ontmoetingsruimten en de horecafaciliteit in 2027, zodat bij het opstarten van de

activiteiten, deze voor de verenigingen

in het

bijzonder

en voor

een

gemeenschapshuis in zijn algemeenheid, essentiële functies zijn gerealiseerd,
Antwoord:
De gemeente heeft aangegeven een initiatief vanuit de verenigingen toe te juichen
en deze, zodra er een concreet initiatief op tafel ligt, serieus te bestuderen. Hierbij is
het uitgangspunt een oplossing te vinden voor de overbruggende periode tot er een
vaste exploitant is gevonden. Naar verwachting duurt de overbruggingsperiode tot
de zomer van 2022.
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Hoe de gemeente het initiatief gaat ondersteunen is afhankelijk van de vraag die
uiteindelijk aan de gemeente wordt gesteld. Vooralsnog geeft het initiatief aan dat
de verenigingen zelf de exploitatie en het beheer op zich willen nemen waarbij aan
de gemeente is gevraagd garant te staan voor de huur en de kosten voor het gas,
water en licht. Dit voorstel moet nog verder concreet gemaakt worden.
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