Kort verslag van de op 25 januari 2012 gehouden bijeenkomst met gebruikers van dorpshuis
Plexat over de toekomst van het dorpshuis.
__________________________________________________________________________
Aanwezig: gebruikers Plexat. Zie bijgaande presentatielijst ( ca. 60 personen). Wethouder
Mark van Oosterhout, Pim Brekelmans opzichter sport- en welzijnsaccommodaties en Jaap
Zonneveld, beleidsmedewerker welzijn gemeente Drimmelen.
__________________________________________________________________________
Mark van Oosterhout opent de bijeenkomst en heet de aanwezige gebruikers van het
dorpshuis hartelijk welkom. Hierna licht hij door middel van een presentatie toe wat de
laatste stand van zaken is m.b.t. de besluitvorming rondom het wel of niet openblijven van
Plexat. De getoonde sheets worden als bijlage bij het verslag gevoegd (bijlage I).
Na zijn presentatie stelt hij de aanwezigen in de gelegenheid om vragen te stellen dan wel
opmerkingen te maken. Hierna volgt een korte samenvatting van de tijdens de bijeenkomst
gegeven reacties van aanwezigen.
Een bewoner merkt op dat Woningstichting Volksbelang geen plannen heeft om voor 2020 te
bouwen in de Kerkstraat in Wagenberg.
Op een vraag wat er gebeurt met de ‘’hoek’’ voor Plexat antwoordt de wethouder, dat de
gemeente daarover in gesprek is met Woningstichting Volksbelang. Gezien het feit dat
Volksbelang niet van plan is om het complex ‘’Onder de Toren’’ eerder dan 2020 aan te
pakken, acht het college het verstandig om Plexat tot die tijd in stand te laten.
Op die manier kan te zijner tijd het geheel in één keer worden aangepakt. Hij verwacht dat er
maart a.s. meer duidelijkheid over deze kwestie komt. Dan bespreekt de gemeenteraad een
voorstel over een brede visie op de toekomst van Wagenberg.
Op de vraag of het mogelijk is om in 2020 weer te besluiten om Plexat nog 10 jaar open te
houden te houden zegt de wethouder op dit moment weinig zinnigs te kunnen zeggen,
omdat dat wel erg ver vooruit is.
M.b.t. het onderhoudsprogramma wordt opgemerkt, dat er door de gemeente de afgelopen
jaren weinig is gedaan aan de onderhoudstoestand van Plexat. Wat gaat de gemeente
daaraan nu doen en welk bedrag wordt daarvoor uitgetrokken?
De wethouder antwoordt dat men daarbij vooral moet denken aan herstel werkzaamheden
en onderhoud. Hiervoor is een bedrag geraamd van 25.000 à 40.000 indicatief.
Gevraagd wordt waarom alleen de gebruikers van Plexat voor vanavond zijn uitgenodigd.
Spreker is van mening, dat ook de school en Woningstichting Volksbelang aan tafel hadden
moeten zitten om hun plannen kenbaar te maken. Nu lijkt het erop alsof het probleem van
het niet bouwen aan de Kerkstraat wordt afgewenteld op de gebruikers van Plexat. Zijns
inziens wordt het probleem hiermee omgedraaid.
Verenigingen zijn de bindende factor in de gemeenschap. Als deze uit Plexat worden
gehaald, dan raken ze beschadigd zonder dat ze er iets aan kunnen doen. Hij vindt dat de
gemeente Drimmelen, de woningstichting en de school zich in moeten zetten voor behoud
van het sociaal kapitaal. Het dorpshuis is een primaire voorwaarde voor het instandhouden
van de leefbaarheid in het dorp.
De wethouder beaamt dat het steunpunt een belangrijke voorziening is voor behoud van de
leefbaarheid van het dorp. Dat geldt ook voor de school. De vraag is hoe zij elkaar kunnen
versterken om de leefbaarheid overeind te houden. Veel hangt ook af van de
beschikbaarheid en inzet van vrijwilligers. Hij gaat ervan uit dat de gemeente een goede
aanzet heeft gedaan door te besluiten om Plexat voorlopig open te houden.
Het gevoel bestaat dat verantwoordelijke partijen niet de wil hebben om iets aan het
probleem te doen. Het zoeken naar alternatieve huisvesting was een kwestie van ‘’pappen
en nathouden’’, zonder dat het een oplossing biedt.
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Het probleem speelt al 15 jaar en er is nog geen oplossing in zicht. Vraag is wat doet de
gemeente?
De wethouder antwoordt dat het op de lange termijn gaat om een oplossing voor heel
Wagenberg. Er zijn de afgelopen tijd gesprekken geweest met alle gebruikers. Ook heeft de
gemeente gekeken naar alternatieve mogelijkheden. Het heeft inderdaad enige tijd geduurd,
maar de gemeente heeft dit onderzoek vooral zorgvuldig willen doen om te voorkomen dat
het na twee jaar weer opnieuw zou moeten gebeuren. De horizon is nu gericht op 8 à 10
jaar. In de visie op Wagenberg gaat het om het brede perspectief.
Daarnaast wordt de gemeenteraad voorgesteld om het onderhoudsbudget voor Plexat op te
hogen zodat het gebouw voor de komende 10 jaar beschikbaar blijft voor het
verenigingsleven in Wagenberg.
De vrees blijft dat er weer niets gebeurt. In 1995 speelde hetzelfde verhaal, en wat is er
sinds die tijd gebeurd. Het onderhoudsbudget gaat omhoog. Maar er wordt tot 2020 niets
gebouwd aan de Kerkstraat. Het idee bestaat dat het besluit wel erg wordt gedomineerd door
Volksbelang. Wat kan de gemeente hieraan doen? De verwachting is dan ook niet dat deze
situatie snel zal veranderen. De ontwikkelingen zullen dat uitwijzen.
De wethouder wijst er tenslotte op, dat het college een duidelijk standpunt heeft ingenomen
m.b.t. het openhouden van Plexat en dat dit standpunt wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad. Dit gebeurt eerst in maart bij de behandeling van de visie op Wagenberg en
voor wat betreft het extra onderhoudsbudget in de kadernota die in juni in de raad wordt
behandeld.
Hierna rondt de wethouder de discussie af. Hij zegt toe dat de aanwezigen (voorzover adres,
emailadres hebben opgegeven) de hand-outs van de presentatie alsmede een kort verslag
van deze avond ontvangen.
Made, 8 februari 2012
Afd. Maatschappelijke aangelegenheden
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