
Motie 

 Voorstraat 157 beschikbaar stellen aan verenigingen en stichtingen 

 

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 1 maart 2018, gehoord hebbende de beraadslagingen. 

 

Constaterende dat: 

- Diverse verenigingen (Heemkunde Kring, ESRA en Modelspoorbouwvereniging Post B) medio 

2019 uit Mariadal  weg moeten omdat deze locatie wordt herontwikkeld; 

- Theaterverenigingen die nu samen het Theaterhuis vormen (t.w. Tiuri, 3x plankenkoorts, Jong!, 

Respect en Plak) in het Essentgebouw, door de op handen zijnde herontwikkeling van dit pand 

i.h.k.v. Stadsoevers een nieuwe locatie zoeken; 

- De stichting We All Care for You, mede namens partijen als de Voedselbank “Goed Ontmoet”, 

Astrid Helpt! en de Fixclub, eveneens een  centrale huisvestingslocatie zoekt, waarbij in een 

brief van We All Care for You er een duidelijke vraag ligt t.w. dat gemeente en politieke partijen 

de handen in een slaan en de stichting aan een pand helpen, waarbij gedacht wordt aan de 

locatie Voorstraat 157.  

- Het pand aan de Voorstraat 157 binnenkort (zomervakantie) vrijkomt door het vertrek van De 

Fakkel, dit pand bovendien centraal ligt binnen het centrum en genoeg ruimte biedt voor 

bovengenoemde verenigingen en stichtingen. 

 
Overwegende dat; 

- In de nota vastgoed (RM 15B-2015) is opgenomen dat het economisch eigendom (claimrecht) 

van schoolaccommodaties bij de gemeente blijft en dat wanneer een school haar functie verliest 

het object terugvloeit naar de gemeente; 

- In de nota vastgoed (RM 15B-2015) tevens is opgenomen dat vastgoed voor activiteiten die niet 

gebaseerd zijn op vastgesteld gemeentelijk beleid vallen onder de verkoopportefeuille; 

 

Van mening zijde dat;  

- Het pand dat vrijkomt aan de Voorstraat 157  niet automatisch aan de lijst van te verkopen of te 

(her)ontwikkelen gemeentelijk vastgoed moet worden toegevoegd, maar beschikbaar moet 

blijven ten behoeve van de huisvesting van bovengenoemde de verenigingen en stichtingen;  

 

Draagt het College op; 

- Bij het vrijkomen van de locatie Voorstraat 157, het pand niet op de lijst van te verkopen of te 

(her)ontwikkelen vastgoed te plaatsen, maar beschikbaar te stellen aan bovengenoemde 

verenigingen en stichtingen. 

 

En gaat over tot de orde van de vergadering  

 

Namens deze,  

Fractie van de VLP – Arwen van Gestel  


