
EEN CENTRUMFUNCTIE IN UBACHSBERG MOET ER KOMEN

DIT CENRTUM MOET IN DE NABIJE TOEKOMST EEN MODERN DORPSCENTRUM WORDEN
(voor de nieuwe taken van de gemeente)

DAN MOET HET BEHEER PROFESSIONEEL WORDEN GEREGELD
(ook weer noodzakelijk voor die nieuwe taken)

BINNEN TWEE JAAR MOET HET EEN BREED FUNCTIONEREND DORPSCENTRUM ZIJN

Op 30 januari a.s. komt de realisatie van een dorpscentrum 
in Ubachsberg in de gemeenteraad. 
Opvallend én hartverwarmend is de eensgezindheid 
waarmee de verenigingen van Ubachsberg het plan 

onderschrijven. In de raadscommissie hebben wij, PvdA, 
gewezen op de vele nieuwe taken die op de gemeente 
afkomen. En die nieuwe taken zullen ook nog moeten 
landen in dat dorpscentrum.

Grote veranderingen in Ubachsberg                 

Voerendaal

Kort samengevat is onze mening over het voorstel:
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A. DE vOORSTELLEN vAN DE WETHOUDER

Het verbouwingsplan rond de fanfarezaal en het 
ouderenhome is een goede aanzet voor een 
dorpscentrum met de nieuwe taken die de gemeente 
ingaande 2015 van het rijk en de provincie krijgt. Het 
centrum ligt centraal en is goed bereikbaar. In het plan 
is de bouwkundige aanpak geregeld. 
Door het verbinden van ouderensoos, fanfarezaal en 
peuterspeelzaal kan er straks een breed dorpscentrum 
ontstaan. 

Maar is het voorgestelde plan wel voldoende voor die 
nieuwe taken?

B. DE vERGETEN NIEUWE TAKEN

1. Wat zijn die nieuwe taken?
De gemeente wordt ingaande 1 januari 2015  
grotendeels verantwoordelijk voor de hulp en 
ondersteuning van haar inwoners, de uitvoering van 
de Jeugdzorg en het werk en het inkomen van haar 
inwoners. Dit leidt tot fors nieuwe taken. Taken die dicht 
bij de bevolking uitgevoerd zullen moeten worden. Dus 
in de dorpen. De dorpscentra zijn bij uitstek geschikt 
om daarvoor ingezet te worden. Maar daar zullen ze 
dan wel geschikt voor gemaakt moeten worden.

2. Huidig voorstel onvoldoende
Dus met alleen verbouwen en verbinden van lokalen 
hebben we nog lang geen levend dorpscentrum met 
de nieuwe functies. Over de eisen die aan inrichting 
en de organisatie worden gesteld als je een levend 
dorpscentrum wilt, is in het plan ook nog niets 
opgenomen. En er is nog geen plan van aanpak, geen 

exploitatieopzet, geen businessplan. 
Om dat te bereiken zullen er nog andere 
organisaties, verenigingen en zorginstellingen er 
bij betrokken moeten worden. Waar is bijvoorbeeld 
de inbreng van de seniorenraad, de WMO-raad, het 
gehandicaptenplatform, het maatschappelijk werk, de 
Zonnebloem, de huisartsenpost? Wat wordt de inbreng 
van de professionele zorginstellingen? Dat zal dus nog 
moeten gebeuren. Maar even belangrijk is dat met u 
als   toekomstige gebruiker wordt gepraat.

3. Een voortvarende aanpak is noodzakelijk
Wij, PvdA, zullen in de raad onze steun geven aan de 
verbouwingsplannen rond fanfarezaal en ouderensoos 
zoals die door de Ubachsbergse gemeenschap zijn 
voorgesteld . 
Daarbij zijn wij van mening dat er met deze inzet over 
twee jaar een breed functionerend dorpscentrum kan 
zijn. Een centrum waarin ook een wijkteam en de 
hiervoor genoemde activiteiten een plek hebben. Dat 
is geen eenvoudige opgave. Het vraagt medewerking 
van veel partijen, het vraagt ook om ruimte te geven en 
ruimte te delen. Maar met een investering van € 600.000 
is het wel de opdracht die gemeente, verenigingen, 
organisaties en ook u de gebruiker, samen  aan moeten 
gaan. In de raad zullen we voorstellen een plan-van–
aanpak daarvoor te ontwikkelen. 

 

WE LICHTEN ONZE MENING HIERONDER TOE.

hier mocht u niet bijzitten

het ideale overleg

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


