Eersel en zijn gemeenschapshuizen
De gemeenschapshuizen worden over het algemeen
goed gebruikt maar overal zijn de grenzen en de beperkingen van het gebruik zichtbaar.
•
De relatie met de gemeente is lang niet altijd soepel.
Er is behoefte aan meer duidelijkheid en herkenbaarheid in beleid; meer duidelijkheid in de verdeling van de verantwoordelijkheid; meer stroomlijning in de samenwerking.
Onze gemeente beschikt over gemeenschapshuizen waar
we trots op mogen zijn, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Er is werk aan de winkel en we moeten
vooruit denken. We moeten ons een goed beeld vormen
van wat de functie en de plaats van gemeenschapshuizen
nu en later moet zijn.
Volgens ons is de functie van een gemeenschapshuis in
een dorp veelzijdig of kan dat zijn:
•
Het is een plaats van allerlei sociaal-culturele ontmoetingen
•
Het faciliteert het verenigingsleven en biedt het
verenigingsleven onderdak
•
Het is een zaal voor grote bijeenkomsten uit het
dorp, ook die met een particulier karakter (zoals een
familiefeest).
•
Het is een service-straat voor het dorp, van dokterspost tot uitleenpunt van de bibliotheek, van geldautomaat tot marktplaats, van lokaal loket van de gemeente tot cursuslokaal van de open universiteit.
Wij vinden dat elk dorp moet beschikken over een goed
gemeenschapshuis dat voldoet aan hedendaagse eisen en
dat toekomstbestendig is. Accommodaties die waar mogelijk multifunctioneel zijn en die de combinatie zoeken
met andere voorzieningen in het dorp zoals bijvoorbeeld
de brede school.
Voorzieningen die ruim beschikbaar zijn en die over een
lage financiële drempel beschikken.
In Steensel, in de Höllekes, hoeven de inwoners en de
Steenselse verenigingen geen zaalhuur te betalen. Dat is
goed. Dat willen we overal. Daarom hebben we het college via een motie (die de meerderheid van de raad gesteund heeft) gevraagd te onderzoeken of dit voor alle
gemeenschapshuizen te realiseren is.
De exploitatie van de gemeenschapshuizen is overal een
probleem. Die is nu erg afhankelijk van een goede baromzet. Wij zijn vinden dat de zorg voor een goede baromzet niet de hoogste prioriteit van de besturen moet
zijn. Een herziening van de financiële ondersteuning van
de gemeenschapshuizen is daarom dringend noodzakelijk. Naast de kosten van exploitatie willen we ook graag
in beeld krijgen, hoeveel investeringen er nodig zijn om
álle dorpen te voorzien van goede gemeenschapshuizen
en hoeveel reserveringen er nodig zijn om ze in stand te
houden.
We snappen dat góede gemeenschapshuizen ons meer
geld gaat kosten. Wij vinden dat we daar in de begroting
ruimte voor moeten maken. Want de gemeenschapshuizen zijn belangrijk voor onze dorpen. Voor nu en voor
later.
•

Dinsdag 6 november werd in de gemeenteraad de programmabegroting 2008 besproken. De behandeling van de begroting wordt door de meeste partijen ook gebruikt voor het
houden van een wat meer algemeen, reflecterend en beschouwend verhaal: De Algemene Beschouwingen. Vandaag
deel 3 van onze algemene beschouwing.

Om onze dorpen (waaronder dus ook Eersel) aantrekkelijke woonplaatsen te laten worden, zijn en blijven, waar
je jong kunt zijn, waar je kinderen op kunt voeden en
waar je oud kunt zijn en worden, zijn volgens ons goede
basisscholen en goede gemeenschapshuizen onontbeerlijk.
Daar willen en moeten we in investeren.
Afgelopen jaar hebben wij, PvdA-GroenLinks, alle gemeenschapshuizen bezocht en met de besturen gesproken. Naar aanleiding daarvan de volgende opmerkingen:
•
We waren getroffen door de grote betrokkenheid
van de besturen bij zowel de accommodatie als het
gemeenschapsleven.
•
We zagen 6 gemeenschapshuizen met overeenkomsten maar vooral ook verschillen. Elk gemeenschapshuis heeft zijn eigen geschiedenis en plaats in
het dorp. Daarom willen wij geen confectiebeleid
maar maatwerk.
•
We zagen moderne voorzieningen maar ook gedateerde.
•
Alle gemeenschapshuizen hadden het moeilijk de
exploitatie rond te krijgen. In veel gevallen zijn ze
daarbij afhankelijk van enkele activiteiten met een
grote baromzet.
•
Gemeenschapshuizen voelen het wanneer er voorzieningen in het dorp verdwijnen of veranderen.

Willem de Laat (Tel: 515303, willem.delaat@gmail.com),
PvdA-GroenLinks Eersel.

