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Ridderkerk, 22 oktober 2007 
 
 
 
Onderwerp: Huisvesting Sociëteit de Gooth 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Enkele maanden geleden zijn wij, het bestuur van sociëteit en podium de 
Gooth, benaderd door Ron Kievits om in overleg te treden omtrent de 
huisvesting van het jongerenwerk Ridderkerk. De locatie aan de P.C. 
Hooftstraat kwam hierbij aan bod. Deze locatie hebben wij bezichtigd. 
 
Wij zijn door Ron Kievits gevraagd om mee te denken aan de inrichting van 
bovenstaand pand. Wij hebben hiervoor onze bereidwilligheid getoond. In 
eerste instantie ging het hierbij alleen om de huisvesting van onze sociëteit 
en podium. Later bleek het mede te gaan over het jongerenwerk van 
Stichting Dynamiek. 
 
Bij de openbare Jongerenraadzitting van afgelopen week heeft mijn collega, 
voorzitter Martijn Roos, het conceptraadsvoorstel gelezen. Hierin kwamen 
een aantal zaken naar voren waarover wij onze vraagtekens hebben. 
 
Wij vragen ons nadrukkelijk af hoe het door u beschikbaar gestelde budget 
tot stand is gekomen voor renovatie van bovengenoemd pand. Kan het 
gestelde budget onderbouwd worden? Het bouwen en inrichten van een 
jongerenfaciliteit met deze omvang vergt een onderzoek van een 
specialistisch bureau. 
Tevens maken wij ons zorgen over de voorstelde aantal vierkante meters, 
gezien het aantal en de omvang van de activiteiten die wij bieden. 
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Om deze activiteiten op dezelfde wijze voort te zetten is het door u 
beschikbare gestelde aantal vierkante meters niet toereikend. Een en ander 
zou betekenen dat wij als jongerensociëteit erop achteruit gaan om deze 
activiteiten aan te bieden, zeker bij grotere evenementen, zoals Goothstock 
en Bluezy. 
 
Helaas hebben wij vernomen dat bovengenoemd pand een oplossing van 
tijdelijke aard is. Graag zien wij dat ons een oplossing voor een langere 
termijn geboden kan worden, zodat wij onze toekomst zeker kunnen stellen. 
Wij leven al geruime tijd in onzekerheid omtrent onze huisvesting. 
 
Het voorgestelde pand aan de P.C. Hooftstraat nummer 4 vinden wij als 
locatie zeer geschikt. Het is centraal gelegen en voor iedereen makkelijk 
bereikbaar. Echter maken wij ons zorgen over het aantal vierkante meters, 
over de garantie van tijdsduur en ten zeerste over het beschikbare budget. 
Niet alleen het budget voor de verbouwing, maar mede voor de langere 
periode. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Monique Vermeule 
Vice-voorzitter Sociëteit en podium De Gooth 
 
 
 

http://www.degooth.nl

