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Passend initiatief voor Het Klooster
De uitkomst van de gesprekken die werkgroep Het Klooster heeft gevoerd met een aantal
initiatiefnemers voor Het Klooster is positief. Een van de voorstellen past optimaal bij de
eisen en wensen voor de toekomst van Het Klooster. “Wij zijn als werkgroep positief
verrast door de creatieve invulling van de voorstellen en pitches en door de hoeveelheid
initiatieven die we ontvangen hebben. Wij hebben inmiddels alle voorstellen zorgvuldig
samen getoetst en hebben ervoor gekozen nu eerst verder te gaan met het initiatief dat
het beste voldoet aan de gestelde criteria. We zijn unaniem enthousiast over het
voorstel. Wij gaan dit met de initiatiefnemers verder onderzoeken en uitwerken. De
gemeenteraad zal vervolgens in juni een besluit nemen over het raadsvoorstel met dit
initiatief”, vertelt voorzitter burgemeester Brenninkmeijer van werkgroep Het Klooster.
Een aantal indieners heeft zich de afgelopen weken terug getrokken, omdat de
voorstellen te veel overeenkomsten vertoonden met andere ingediende voorstellen of dat
de haalbaarheid lastig bleek. De overgebleven voorstellen zijn door de indieners na een
gesprek met de werkgroep verder uitgewerkt. Het initiatief waar de werkgroep nu in
eerste instantie mee verder gaat, biedt in de plannen zowel een toekomst voor de
verenigingen in Het Klooster als andere maatschappelijke functies. “Zodra het voorstel
verder uitgediept is, dienen we een collegevoorstel in op basis van dit voorstel.
Vervolgens buigt de raad zich hier in mei over en neemt in juni een besluit”, stelt de
voorzitter van werkgroep Het Klooster.
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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 selectie van het passende initiatief
komt aan bod, maar ook het feit dat Lumens per
1 juli stopt met de exploitatie van Het Klooster.
We vragen u verder mee te denken over voor uw
vereniging belangrijke onderdelen voor de
onderhandeling en over welke bijdrage u met uw
vereniging kunt leveren bij de toekomstige
invulling 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.

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
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•

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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