
Goedenavond leden van de commissie, 

De voormalige huishoudschool heeft sinds juli jl. de status van gemeentelijk monument, en zal 

een nieuwe bestemming krijgen. Wij willen het college van B&W van harte feliciteren met dit 

behaalde resultaat. 

Over de nieuwe bestemming dienen wij binnenkort een burgerinitiatief in. U heeft de 

concepttekst hiervan inmiddels ontvangen. 

 

De maatschappij digitaliseert in een hoog tempo. Dit heeft tot gevolg dat mensen hun huis 

bijna niet meer uit hoeven. 

De corona-crisis heeft dit proces nog versneld. 

De supermarkt, bioscoop, restaurant, bibliotheek, vrienden en familie zijn tegenwoordig 

allemaal online te vinden. 

Dit resulteert in veel gemak maar ook in vereenzaming, isolatie en individualisering. 

Het enige waar het internet geen alternatief voor zal kunnen bieden, is het ontmoeten van 

anderen en het samen actief/creatief bezig zijn. 

Dit kan veelheid van activiteiten betreffen waarbij een initiatiefnemer/organisator aan 

anderen zijn of haar vaardigheid overbrengt. 

Schilderen, fotograferen, yoga, handwerken, repareren, koken, dansen. 

Op dit moment is er geen locatie in onze gemeente waar een dergelijk initiatief snel en 

eenvoudig tot ontplooiing kan komen. 

En wat zou het mooi, zijn als al deze vormen van actieve cultuurbeleving bij elkaar komen om 

te kunnen Meedoen Onder Eén Dak : MOED. 

Het concept burgerinitiatief dat U heeft ontvangen, stelt voor om de voormalige 

Huishoudschool als locatie hiervoor aan te wijzen. 

Het rapport dat u straks gaat bespreken, stelt voor om een aantal noodzakelijke reparaties 

t.b.v. het casco-herstel uit te stellen, met als reden dat voor een nieuwe bestemming, een 

eventuele herindeling van de ruimtes, van invloed kan zijn op de werkzaamheden. Dit 

uitgangspunt zou voorrang moeten geven aan een plan, dat geen herindeling van de ruimtes 

vereist, zodat de noodzakelijke reparaties niet langer uitgesteld hoeven te worden. Ook in dat 

opzicht vragen wij uw steun voor ons initiatief. 

Dank voor uw aandacht. Zijn er nog vragen? 

 

NB: In februari zijn wij begonnen om de verschillende raadsfracties te bezoeken om het 

initiatief toe te lichten en steun te vragen. 

Door de Corona-crisis hebben wij deze reeks bezoeken helaas niet kunnen afmaken. Na deze 

vergadering kunt U ons in de hal aantreffen. 

U kunt dan uw steun aan dit burgerinitiatief geven door uw handtekening te plaatsten. 

 


