Wat zijn de voordelen voor de verschillende partijen wanneer de “Entrance” van
Stichting de Eendracht wordt uitgebreid.
Binnen St. de Eendracht zijn een aantal partijen gehuisvest. Dit zijn de Eendracht, de
Bibliotheek “De Lage Beemden” en sinds kort Stichting Ceigoed. De overige partijen zoals
St. De Bunker en de lokale omroep “Omroep Centraal” zijn eveneens in het gebouw van de
Eendracht gehuisvest. Echter deze partijen maken minder deel uit van de zgn. “entrance”
van de Eendracht omdat ze ofwel op de bovenverdieping (Omroep Centraal) zitten, ofwel in
een aangrenzend bijgebouw zitten (St. De Bunker).
Aan de hierboven genoemde 3 partijen is gevraagd welke voordelen zij hebben als de in het
midden van het gebouw gesitueerde bijruimte wordt toegevoegd aan de centrale open ruimte
van de Eendracht. Eerder is door het college besloten dat de nieuw te creëren ruimte zal
worden ingericht als multi-inzetbaar internet café waar in ieder geval Stichting Ceigoed
gehuisvest zal gaan worden.

Schematische weergave van voordelen bij realisering verbouwing

Stichting Ceigoed
Stichting Ceigoed is een vereniging die middels een internet café ouderen, mensen met een
beperking en zgn. digibeten, kennis laat maken met computers en internet. De stichting helpt
mensen op een laagdrempelige wijze digitaal vaardiger te worden.
Voordelen voor Stichting Ceigoed bij realisering verbouwing tot internet café:
- Eendracht is een mooie en fraaie openbare voorziening die geografisch gunstig
gelegen is en waar mensen/ burgers uit de gemeente Gemert-Bakel elkaar
ontmoeten. Hiertoe behoort ook zeker de doelgroepen (ouderen, gehandicapten,
“digibeten”) tot wie stichting Ceigoed zich richt. Huisvesting in een dergelijke
openbare voorziening zal de toestroom voor het internet café en de activiteiten van
de stichting bevorderen.
- Het feit dat het internet café gehuisvest is in een gebouw waar meerdere vormen van
cultuur, educatie/ bibliotheek, ontspanning en ontmoeting zijn gehuisvest zorgt voor
zogenaamde “kruisbestuiving” welke een ook weer een aantrekkende werking heeft
voor inloop en instroom.

-

Nieuwe moderne en eigentijdse voorziening geeft een bepaalde aantrekkingskracht
en nodigt uit tot meedoen.
Huisvesting in de Eendracht biedt Ceigoed de mogelijkheid tot intensievere en betere
samenwerking met anderen o.a. de Bibliotheek DLB.
.

Stichting de Eendracht
Openbaar culturele voorziening/ Cultuurhuis
Voordelen voor Stichting de Eendracht bij realisering verbouwing tot internet café:
- Verbetering van de exploitatie/ omzet door ontstaan van openbaar en modern
internetcafé/ multi-inzetbare ruimte
- Verbetering van de exploitatie/ omzet door ontstaan van extra vergaderruimte
(doelstelling/ strategie: vergadercentrum!)
- Verbetering “Entrance”/ uitstraling; waardoor er een grotere toestroom ontstaat
- Inloop vergroten
- Sociale Ontmoeting bevorderen/ “huiskamer van Gemert”
- Verbinden van organisaties
- Cultuur, welzijn, educatie/ onderwijs, ontmoeting --> onder één dak!
-

Bibliotheek De Lage Beemden
Openbare bibliotheek van de Gemeente Gemert-Bakel
Voordelen voor DLB bij realisering verbouwing tot internet café:
- Digitaal vaardigheden
- Verbinding met Ceigoed
- Doelgroep: KK, jongeren, volw., ouderen (laaggeletterden)
- Verbinding onderwijs (VVE, BO, VO)
- Sociale Ontmoeting
- Toestroom leden DLB
- Sluit aan bij andere doelstellingen bieb
- .

Gemeente Gemert-Bakel
Voordelen voor gemeente GB bij realisering verbouwing tot internet café:
- Voorziening voor inwoners
- Impuls voor St. De Eendracht als het gaat om sociale ontmoeting(plek) en
bevorderen van de toestroom hier naartoe
- Meedoen/ Participeren
- Basisvaardigheden op gebied van computer, internet en ICT.
- Samenwerken & verbinden
- Psychosociaal welzijn van inwoners
-

