
Kort samengevat is onze mening over het voorstel:

GEEN  € 300.000 VERKWISTEN AAN EEN 
OVERBODIGE ZAAL

GEEN ZAAL BOUWEN DIE DE REST VAN OP d’r 
PLATS HET DAGLICHT WEGNEEMT
(en zelfs minder bruikbaar maakt)

DE BESTAANDE CAFÉ’S NIET HINDEREN IN HUN 
EXPLOITATIE 
(maar doorgaan met de bestaande goede samenwerking)

DIT IS EEN ONVOLLEDIG PLAN VOOR DE 
TOEKOMST 
(met nieuwe taken wordt geen rekening gehouden)

WEL VINDEN WIJ:

VOER DE RENOVATIE DOOR
(onder andere isolatie en inrichten voor nieuwe functies)
 
RESERVEER DE TE BESPAREN € 300.000 VOOR 
TOEKOMSTIGE INVESTERINGEN IN KLIMMEN
(door het niet bouwen van een nieuwe zaal)

BEKIJK OF DE BESTAANDE ZALEN VAN KEULEN 
EN ’T KöPPELKE AANGEPAST KUNNEN WORDEN 
VOOR MINDERVALIDEN

Op 30 januari a.s. wordt de toekomst van het gemeenschapshuis 
Op d’r Plats in Klimmen in de gemeenteraad behandeld.  De 
bedoeling is om het gemeenschapshuis te renoveren en uit 
te breiden. Opvallend is dat weinig Klimmense verenigingen 
de plannen onderschrijven. Veel verenigingen vinden de 

voorgestelde nieuwe zaal niet nodig. Wij onderschrijven dat. 
In de raadscommissie heeft de PvdA gewezen op de vele 
nieuwe taken die volgend jaar ook op Klimmen afkomen. 
Nieuwe taken die ook zullen moeten landen in het vernieuwde 
buurtcentrum. 

Grote veranderingen in Klimmen                 

Voerendaal

Pierre Verbraak, lijsttrekker



A. DE VOORSTELLEN VAN DE WETHOUDER

1. Dorpscentra Nieuwe Stijl
Wij zijn ervoor dat het dorpscentrum nieuwe stijl 
voor Klimmen wordt gerealiseerd door renovatie en 
verbouwing van het  gemeenschaphuis Op d’r Plats. 
Op d’r Plats is als vanouds het gemeenschapshuis 
met een buurtfunctie voor de kern Klimmen. Het 
gebouw is na zoveel jaar trouwe dienst inderdaad 
toe aan een opknapbeurt. Zeker geldt dat voor de 
warmte-isolatie. 
Het gebouw staat nu overdag vaak leeg want de 
verenigingen maken vooral s’avonds gebruik van het 
gemeenschapshuis. Meervoudig gebruik van ruimtes, 
denk eens aan de bieb, is goed mogelijk. Er is ruimte 
genoeg om de komende jaren het Dorpscentrum 
Nieuwe stijl te realiseren binnen de muren van het 
gerenoveerde gebouw met een vernieuwde inrichting. 

2. De geplande nieuwe zaal
Wij stemmen niet in met een nieuwe zaal in Op d’r 
Plats en sparen € 300.000 voor straks. 
Uitbreiding met een zaal achten wij overbodig. Die 
is echt niet nodig, want de verenigingen in Klimmen 
hebben allemaal onderdak bij de plaatselijke 
horeca. Het bouwen ervan kan leiden tot oneerlijke 
concurrentie met die ondernemers. De lokale uitbaters 
hebben een bewezen goede rol in de Klimmense 
samenleving te spelen en die positie moeten we 
niet ondergraven. Dat scheelt nu € 300.000 aan 
investeringen. Dat bedrag kan beschikbaar blijven 
voor accommodaties in Klimmen. Want je kunt elke 
euro maar één keer uitgeven!

3. Stimuleer de bestaande horeca
Wij zijn voor een stimuleringsregeling voor 
voorzieningen in de bestaande zalen van de café’s 
Niet alle ouderen en mindervaliden kunnen genieten 
van de concerten en voorstellingen die door de 
Klimmense verenigingen worden verzorgd. De zalen 
in Klimmen zijn immers niet volledig toegankelijk 
voor ouderen en mindervaliden en ringleidingen 
ontbreken. Wij zijn er voor dat de gemeente een 
regeling opzet die ondernemers stimuleert om te 
investeren in passende voorzieningen voor ouderen 
en mindervaliden. 

B. DE VERGETEN NIEUWE TAKEN 

1. Nieuwe taken voor de gemeente
De gemeente moet straks de hulp aan ouderen 
en mindervaliden grotendeels gaan uitvoeren. Dat 
betekent dat in elk dorp wijkteams aan de slag 
zullen gaan. Vanzelfsprekend is dat dit vanuit het 
vernieuwde dorpscentrum zal gebeuren. Bij het 
wijkteam kan men onder andere terecht met vragen 
over mogelijke hulp en ondersteuning (WMO), over 
zorg en verpleging in de buurt, maatschappelijk 
werk en jeugdzorg. 
Kortom zo’n dorpscentrum nieuwe stijl is meer 
dan een gebouw voor de verenigingen én het is 
meer dan een loket van de gemeente. Het zal het 
inlooppunt voor iedereen in het dorp moeten zijn. 

2. Een heel ander dorpscentrum
Daarnaast zal in dit centrum ook ondersteuning 
gegeven moeten worden aan de mensen om de 
zorgvragende heen: aan de vrijwilligers, buren 
en familie. Er zal ook een stijgende vraag naar 
aangepast vervoer en noodzakelijke dagbesteding 
komen. Het gaat ook om ontspanning, recreatie, de 
Zonnebloem,  seniorenverenigingen, het samenzijn 
in het ouderencafé, de warme dorpshuiskamer. 
En er wordt gekookt en gegeten. Er is een 
boodschappendienst en een vrijwilligerscentrum 
voor tuinhulp. Er is een ouderencafé en, niet te 
vergeten, een pinautomaat. Sinterklaas komt er 
en verenigingen zijn er actief. Mensen op zoek 
naar werk volgen een scholingsproject en doen 
werkervaring op bij het repareren van huishoudelijke 
apparaten (een zogenoemde repairshop). 
Het centrum zal hiervoor vooral overdag open 
dienen te zijn.

3. Andere organisaties
Voor deze nieuwe taken moeten naast de 
verenigingen ook andere organisaties meepraten. 
We noemen bijvoorbeeld Meander, Cicero, het 
maatschappelijk werk en het welzijnswerk, de 
WMO-raad, het gehandicaptenplatform en de 
huisarts. Met deze organisaties is dat nu niet 
gebeurd. Maar even belangerijk is dat met u als   
toekomstige gebruiker wordt gepraat.

WE LICHTEN ONZE MENING HIERONDER TOE.

Wilt u reageren op deze folder?
Surf naar: www. voerendaal.pvda.nl of stuur een e-mail naar PvdA. voerendaal@gmail.com


