
Mijn naam is Jan van de Ven. Ik ben voorzitter van het voorzittersoverleg van de Roosendaalse wijk- 

en dorpshuizen en tevens voorzitter van het Wijkcentrum ‘t Dijksteeke. 

Ik ben hier om de noodklok te luiden. In een kort tijdbestek is de totale subsidie van de wijk- en 

dorpshuizen gereduceerd van bijna 2 mio naar 500.000 euro. 

Ondanks deze mega verlaging hebben de wijk- en dorpshuizen besloten dat dit niet ten kostte mocht 

gaan van onze klanten. Openingstijden, schoonmaak en administratie moesten op peil blijven.  

Wij hebben allemaal onze bedrijfsvoering kritisch onder de loep genomen en de nodige aanpassingen 

doorgevoerd.  Dit had o.a. tot gevolg dat vaste medewerkers plaats hebben moeten maken voor 

vrijwilligers. 

  De meeste wijk- en dorpshuizen hebben nu nog een halve tot een betaalde fte in dienst. We zijn 

trots op het feit dat we er in deze tijd in zijn geslaagd om voldoende vrijwilligers aan ons te binden. 

Zonder de inzet van deze onbetaalde vrijwilligers hadden we al lang de sleutel in kunnen leveren.  

U moet zich realiseren dat wijk- en dorpshuizen minimaal 5 dagen per week van 09.00 uur tot 23.00 

uur open zijn en ook in de weekends is er regelmatig activiteit.  Per week ontvangt een wijkhuis 

gemiddeld 800 bezoekers. 

De wijk- en dorps-gebonden en sociaal maatschappelijke activiteiten zijn gratis en worden betaald uit 

de commerciële verhuur van ruimten. 

Tot nu toe hebben de wijk- en dorpshuizen het hoofd boven water gehouden.  De afgelopen jaren 

hebben wij echter fors ingeteerd op onze reserves. De bodem is in zicht.  

Indien het huidige niveau van de subsidies voor wijk- en buurthuizen gehandhaafd blijft zal dit 

ontegenzeggelijk leiden tot beperking van onze dienstverlening, het uitstellen van noodzakelijke 

vervanging en het niet langer zorgen voor periodiek onderhoud omdat de hiervoor benodigde gelden 

nodig zijn voor het dekken van tekorten. 

Als voorbeeld wil ik ‘t Dijksteeke geven. Wij ontvangen euro 52.000 subsidie en wij betalen euro 

64.000 rente en aflossing op de hypotheek per jaar. 

Helaas zijn de wijk- dorpshuizen gebonden aan afspraken met gemeente en horeca en is het ons niet 

toegestaan om alternatieve inkomsten middels feesten en partijen binnen te halen.  

De wijk- en dorpshuizen moeten jaarlijks aan de Gemeente inzage verschaffen in hun financiële 

situatie. Zo wordt u geïnformeerd over de penibele situatie van onze huizen.  De situatie per wijkhuis 

is verschillend. De een huurt, de ander heeft een lastenvrij pand en weer een ander heeft een 

hypotheek. 

 Er zijn hele oude huizen waar de onderhoudskosten hoger liggen dan voor een gebouw van een jaar 

oud maar de geschetste problematiek geldt voor ons allemaal. 

Namens alle wijk- en dorpshuizen doe ik een klemmend beroep op u extra geld te voteren voor de 

subsidie van de wijk- en dorpshuizen teneinde ervoor te zorgen dat zij, als HET ontmoetingspunt in 

wijk of dorp, hun maatschappelijke en sociale taken kunnen blijven vervullen. 



Tot slot wil ik nog iets onder uw aandacht brengen. 

’t Dijksteeke verliest een van zijn grootste betalende klanten aan de Suite. De huur die zij gaan 

betalen is niet, zoals door de wethouder in een persoonlijk gesprek met ons beloofd hoger, maar 

vergelijkbaar waarbij oogluikend wordt toegestaan dat de huurder zelf de horeca, zonder aan de 

eisen van BHV en Sociale hygiëne te moeten voldoen, mag verzorgen en dus de horeca-opbrengsten 

mag houden. Voor het Dijksteeke betekent dit een omzetderving van 12%. 

Concurrentie vinden wij niet erg. Uitspelen van twee gesubsidieerde partijen wel. 

 

 


