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Aan: Griffie van de gemeente Oss, dhr. R. van den Al<l<er

Oss, 14 maart 2012

Van: Stichting wijl<centrum De Hille

Betreft: Open brief aan de politieke partijen t.b.v. Algemene Beschouwingen op 20 maart.
Geachte heer van den Akker,
Middels deze open brief willen wij als Bestuur en vrijwilligers van de Stichting Wijkcentrum
De Hille u informeren over de geluidsproblematiek waar wij eind vorige jaar mee werden
geconfronteerd.
Het wijkcentrum De Hille aan de Looveltlaan te Oss wordt sinds de jaren '80 bestierd door
een grote groep enthousiaste vrijwilligers uit de wijk Noord-West. De vrijwilligers zijn actief
als barvrijwilliger (verzorgen de drankjes voor de gasten), beheer (verantwoordelijk voor
inkoop en de dagelijkse gang van zaken), Prohille vrijwilligers (organisatie van evenementen
en verzorgen het klein onderhoud)en het bestuur.
De activiteiten zijn sociaal-cultureel van aard en zijn in principe gericht op alle leeftijdgroepen in de wijk. Hiertoe wordt invulling gegeven door het organiseren van evenementen
van allerlei aard en het verhuurvan ruimten aan verenigingen, professionele hulpverleners
en zorginstellingen. De stichting heeft het gebouw hiertoe in bruikleen van de gemeente
Door de inzet en de gemotiveerdheid van alle vrijwilligers wordt het wijkcentrum alle jaren
zonder aanvullende subsidie draaiende gehouden. Wij willen invulling blijven geven aan deze
belangrijke rol en mogeiijk voor de toekomst nog belangrijkere rol gezien de versobering van
de verzorgingsrol van de overheid. De eerst stap in deze richting is al gezet door het wijkpunt
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professionals in de zorg de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en zo de coördinatie van de
nodige zorg voor wijkbewoners te optimaliseren.
Daarnaast willen we een breed scala aan culturele evenementen blijven organiseren. Echter
hier werden we het afgelopen jaar geconfronteerd met het volgende probleem.
Eén van de naaste bewoners had een verzoek tot handhaving bij de gemeente ingediend
m.b.t. geluidsoverlast door activiteiten in de Hille.
Dit heeft geleid tot een handhavingsbeschikking, welke op dit moment nog in behandeling is
bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss.
Door deze beschikking werd duidelijk, dat het gebouw geluidstechnisch niet voldoet aan de
huidige normen. Dit feit was overigens ook al geconstateerd tijdens een akoestisch
onderzoek, welke in opdracht van de gemeente in 1996 is uitgevoerd. Dit onderzoek heeft

destijds niet geleid tot de nodige aanpassingen van het gebouw. Deze constateringen
worden bevestigd door een recent akoestisch onderzoek, welke in opdracht van de stichting
is uitgevoerd.
Als wij als vrijwilligers invulling willen blijven geven aan de behoeften van de maatschappij,
dan zal technische aanpassing van het gebouw en mogelijk in combinatie met uitbreiding
van het gebouw nodig zijn.
Ook merken wij op, dat het gebouw inmiddels 30 jaar oud is. Dit lijkt ons voor de gemeente
een uitgelezen kans om het gebouw aan te passen aan de hedendaagse normen.
We hopen middels deze brief onze problematiek en onze ambitie bij u onder de aandacht te
hebben gebracht en vragen uw support daar waar mogelijk.

Namens het Bestuur en alle vrijwilligers van de Stichting Wijkcentrum De Hille,

