(inspreektekst Aart den Haan voor commissievergadering EFO in gemeente Westland op
woensdag 9 oktober 2019)

De WOS kan intussen over zichzelf een soapserie maken...
Er lijkt zowat geen eind te komen aan de zoektocht van de WOS naar een echt
goed passende huisvesting. Wij zetten hier de ontwikkelingen kort op een rijtje.
De WOS zit sinds jaar en dag in een voormalig schoolgebouw in 'sGravenzande.
Om echt goed mee te kunnen in deze tijd, moest er een tv-studio komen. In
eerste instantie hebben wij onderzocht of de voormalige gymzaal zou kunnen
worden omgebouwd tot tv-studio.
Dat zou een berg geld gaan kosten in een complex dat zijn tijd gehad heeft.
Bovendien wilde de gemeente de huur gaan verhogen tot 70.000 euro per jaar.
Dat tot in detail uitgewerkte plan kon de onderste la in.
Toen kwam in 2014 Themapark De Westlandse Druif in beeld. Er volgde zeer
intensief overleg met het bestuur en er werden diverse scenario's uitgewerkt.
Om het goed te doen, zou het echter een te kostbaar verhaal worden, zo bleek
begin 2015.
Er deed zich een nieuwe kans voor: het gemeentekantoor aan de Van
Geeststraat in 's-Gravenzande.
Met nieuw elan werd onderzocht of daar een combinatie van Vitis, de
bibliotheek en de WOS mogelijk zou zijn. Het antwoord was 'ja'.
Er waren echter ook andere gegadigden en uiteindelijk viel de keus, tot ons
verdriet, op een ander. Dat was in november 2017.
Binnen een week kwam de inmiddels alweer vierde optie in beeld: De
Leuningjes in Poeldijk. Dit zalencentrum en de WOS zouden heel goed gebruik
kunnen maken van eikaars faciliteiten, zoals dat ook elders (bijvoorbeeld in
Aalsmeer) het geval is.
Er kwam direct steun vanuit de gemeenteraad om dit serieus te gaan
uitzoeken.
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Onlangs hebben wij een door velen geprezen, gedetailleerd ontwerp kunnen
presenteren. We zijn nu alweer bijna twee jaar verder. Dus is nu het woord
weer aan de gemeenteraad...

En wat gebeurt er dan begin oktober?: het bestuur van Themapark De
Westlandse Druif kondigt aan te gaan stoppen.
Dat vinden velen een onverteerbare gedachte en men gaat brainstormen over
oplossingen. Het is niet eens onlogisch dat uit het geheugen wordt opgediept
dat de WOS daar ooit mee bezig is geweest.
Wij snappen deze redenering op zich wel. "Dit mes zou aan twee kanten
snijden", is de wensgedachte.
De vraag is, of dat werkelijk zo is. De kernproblemen van de Westlandse Druif
worden niet opgelost met een extra huurder. Bovendien hebben wij als WOS in
2015 niet voor niets de conclusie getrokken, dat 'de Druif voor ons geen
haalbare kaart was.
Wat wij van de gemeenteraad verlangen is een serieuze afweging van de
haalbaarheid van ons plan in het complex van de Veiling, samen met partijen
als Vitis en de Bibliotheek om te komen tot een Huis van de Buurt.
Dit zou daar naar verhouding heel snel gerealiseerd kunnen worden.
Ik hoop dat jullie dat in de overwegingen op dit dossier goed willen afwegen.
Bedankt voor de aandacht!,
Aart den Haan,
directeur WOS

[Geteste lengte circa 3,5 minuten]

