Geachte raad, college en voorzitter
In 2018 heeft de raad gekozen voor de Wanmolen light variant als vervanging van de huidige
sterk verouderde Wanmolen. In het nieuwe raadsvoorstel staan, ten opzichte van de light
variant, twee belangrijke aanvullingen die van vitaal belang zijn voor Zetten en omgeving,
een gezondheidscentrum en een kleine uitbreiding van het sportgedeelte.
Wij willen graag dat de Wanmolen meer zal worden dan een verzameling stenen; wij willen
dat de Wanmolen een ontmoetingsplek gaat worden, van, voor en door het dorp, een plek
waar iedereen zich thuis kan voelen. Want in Zetten is verbondenheid lang niet altijd even
vanzelfsprekend.
Het motto voor de nieuwe Wanmolen luidt ‘een leven lang beleven, leren, delen en
bewegen en zorgsaam ‘. Vanuit dit motto zult U begrijpen dat wij en met ons vele
Zettenaren de komst van een zorgcentrum en een sporthal met een kleine uitbreiding in m2
als essentieel zien en van harte toejuichen.
Helaas hebben de drie basisscholen en de buitenschoolse opvang er vooralsnog niet voor
gekozen om samen ook naar de Wanmolen te komen. Wij denken en hopen dat zij dat
alsnog gaan doen. Vanuit de visie van Zicht op Zetten ‘levendig, verbonden en duurzaam’
zou hun gezamenlijke komst naar de Wanmolen een echte versterking zijn voor Zetten en de
scholen zelf.
In 2018 is, in de light variant, al de keuze gemaakt voor een grote inkrimping van de
Wanmolen: geen grote zaal meer en daarmee geen bridge meer in de Wanmolen, geen
bowling en aparte balletstudio meer in de Wanmolen. Tevens is door een amendement
gevraagd om de keuze voor twee of drie of zaaldelen verder te onderzoeken.
Voor de toekomst van Zetten als een vitaal dorp met de daarvoor benodigde voorzieningen
voor Zetten en haar omgeving vormt de nieuwe Wanmolen een belangrijke bijdrage. En er
zullen nog veel meer stappen nodig zijn om de visie van Zetten verder tot leven te brengen.
Een eerste stap daarbij, namelijk dat Zetten de samenwerking intensiveert met alle
geledingen binnen Zetten en haar omgeving, is al genomen met de vorming van de
initiatiefgroep en de werkgroep Wanmolen en een vernieuwd Zicht op Zetten. In 2021 gaan
we met behulp van een dorpsplan de visie en gewenste toekomst van Zetten verder
uitwerken en concretiseren.
Waar we zojuist hebben aangegeven dat Zetten ook zelf aan zet is, bent nu u als raad aan
zet. Aan zet om de nieuwe Wanmolen met twee aanvullingen op sport en zorg mogelijk te
maken.
Voor alles pleiten wij ervoor dat de raad nú een keuze maakt voor de uitbreiding van zorg en sport op
basis van de raadsnotitie die voorligt en het proces niet verder vertraagt. De Wanmolen verkeert na
jaren van besparing op onderhoud in zeer slechte staat en haast is geboden. Het kan verleidelijk zijn

om keuzes uit te stellen om nog meer zaken te onderzoeken, maar alles is onderzocht en de keuze
om te investeren is eerder al gemaakt. De schop moet nú echt zo spoedig mogelijk in de grond!
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