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Nieuwsbrief 
Ontwikkelingen  AC – Gemeenschapshuis In Kepèl 

 
 
Wij vinden het belangrijk om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het 
huidige Activiteitencentrum - toekomstige Gemeenschapshuis In Kepèl. Daarom hebben Vorkmeer en Stichting 
Gemeenschapshuis In Kepèl besloten om deze nieuwsbrief op te stellen. Hierin staan de belangrijkste 
onderwerpen die de afgelopen tijd aan de orde zijn gekomen nog eens uitgelegd, evenals de punten die voor de 
komende periode op de agenda staan.  
 
Het afgelopen jaar is de beweging doorgezet dat het beheer en exploitatie van het Activiteitencentrum door 
Vorkmeer wordt overgedragen aan de gemeenschap. Een oorspronkelijke initiatiefgroep van een aantal 
betrokken buurtbewoners heeft zich inmiddels georganiseerd in de ‘Stichting Gemeenschapshuis in Kepèl’. De 
afgelopen periode heeft de stichting, ondersteund door Vorkmeer en Piet Geurts, veel tijd en energie gestoken in 
gesprekken met (huidige en toekomstige) gebruikers, om er achter te komen waar behoeften en wensen liggen. 
Deze wensen zijn in kaart gebracht en uiteindelijk vertaald in een ruimtelijke indeling met bijbehorende kostprijzen 
per m2. Mede op basis hiervan is door de stichting de keuze gemaakt om voor de huidige locatie van het 
Activiteitencentrum te gaan. 

90% van alle geïnventariseerde wensen zijn geheel of zonder grote ingrepen vertaald kunnen worden naar dit 
ruimtelijk plan. Op een aantal plekken levert dit aandachtspunten op, waar zorgvuldig naar wordt gekeken. De 
werkplaats en de gymzaal zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. 

De Werkplaats 

De werkplaats in zijn huidige vorm kan in de toekomst niet op dezelfde wijze blijven bestaan. Dit heeft 3 redenen; 

1. Het machinale gedeelte van de werkplaats is niet multifunctioneel inzetbaar; 
2. Het risico van het gebruik van de zware machines in relatie tot de bestuurdersaansprakelijkheid is te groot. 

De stichting wil dit risico niet nemen; 
3. Door de toename van het aantal gebruikers zijn de vierkante meters gedeeltelijk nodig voor andere 

gebruikersgroepen/doeleinden/activiteiten, bijvoorbeeld ook om het ontmoetingsgedeelte (horeca) grotere 
ruimte te geven. 

De stichting én Vorkmeer erkennen wel het belang en het maatschappelijk nut van de werkplaats als zodanig. 
Ondanks dat het in huidige vorm niet overeind gehouden kan worden, hebben stichting en Vorkmeer wél de 
intentie om de werkplaats en zijn deelnemers/vrijwilligers te behouden voor het gemeenschapshuis.  

Een werkgroep die bestaat uit afgevaardigden van de Werkplaats, Vorkmeer en Stichting, is inmiddels drie maal 
bij elkaar geweest om toekomstmogelijkheden samen te verkennen. Dit heeft geleid tot een haalbaar plan dat uit 
gaat van multifunctioneel gebruik van de hobbyruimte en tevens lijkt te voorzien in de behoefte van de 
deelnemers van de werkplaats. Direct na de zomervakantie staat de volgende afspraak al gepland om het plan 
verder gestalte te geven.  

Eindverslag Stichting Gemeenschapshuis In Kepèl 
 

Het eindverslag is aangeboden aan het college van B&W. Op 10 juli is dit door het stichtingsbestuur middels een 
presentatie aan wethouder Roland van Kessel toegelicht. De wethouder sprak van een fantastisch initiatief en 
geeft aan dat hij gaat trachten om het in de begrotingsbehandeling voor 2016 op de agenda te krijgen.  
De Stichting zal daartoe voor oktober nog een aantal zaken moeten concretiseren om het plaatje rond te krijgen. 
Zo is er nog een onderbouwing van een architect nodig, die het plan van eisen van gebruikers en het ruimtelijk 
plan zoals het er nu ligt, bouwkundig toetst en verbouwingskosten nader specificeert. 
 
Het eindverslag zoals ook gepresenteerd aan de wethouder, is als bijlage toegevoegd bij deze nieuwsbrief. Ook 
ligt er een inkijkexemplaar bij het Activiteitencentrum. Mochten er bij het lezen er van vragen naar boven komen, 
stel ze aan één van de bestuursleden van de Stichting of aan de betrokken medewerkers van Vorkmeer 
(contactgegevens zie einde nieuwsbrief) 
 
Het stichtingsbestuur wil ook alle afzonderlijke raadsfracties informeren. Op 6 juli jongstleden was Lokaal Peel en 
Maas de eerste politieke partij met wie gesproken is over het plan. De fractie was enthousiast en vond het een 
duidelijk plan. Na de zomervakantie staan er gesprekken gepland met de andere partijen.  
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Donderdag 16 juli is er een bijeenkomst georganiseerd, waarbij het stichtingsbestuur samen met enkele 
betrokkenen en andere partijen/verenigingen die in eerder stadium interesse hebben getoond in beraad over 
ideeën m.b.t. invulling van het vrijwillige beheer. Ook dit zal na de zomervakantie een vervolg krijgen. 

Een architect gaat aan de slag om met de gegevens uit het eindverslag een eerste ontwerp voor de aanpassing 
van het gebouw te maken. Daar zal ook een kostenplaatje uit voortkomen voor de nodige aanpassingen in het 
gebouw. De stichting heeft daarvoor de toestemming gekregen van de gemeente.  

Bezetting Activiteitencentrum juli – december 2015 
 

Tijdens de zomervakantie is het Activiteitencentrum gesloten van 18 juli t/m 9 augustus. Op maandag 10 
augustus gaan de deuren weer open.  

 
De stichting kan én wil het beheer van het Activiteitencentrum nog niet per 31 augustus overnemen. Dit heeft de 
stichting ook bij de gemeente duidelijk kenbaar gemaakt. In overleg heeft Vorkmeer een aanvraag bij de 
gemeente ingediend voor financiële middelen om het AC in beheer van Vorkmeer open te houden in de periode 
september t/m december 2015.  
 
Vorkmeer heeft inmiddels mondelinge toezegging dat middelen ter beschikking worden gesteld om het AC in de 
overgangsperiode open te kunnen houden!  
Elsa van den Goor werkt na haar vakantie nog een paar weken bij het AC, tot en met 31 augustus, alvorens zij 
zich weer op haar opleiding (afstudeerjaar) gaat richten. Ze zal met name op de maandagen en woensdagen 
aanwezig zijn.  
 
Voor de periode van 1 september-31 december 2015 zal Elsa voor haar taken m.b.t. verhuur en begeleiding 
vrijwilligers opgevolgd worden door Mieke Habets. Mieke is momenteel al goed op de hoogte van alle ins en outs 
vanwege haar rol als bestuurder bij de stichting. In de laatste weken van augustus zal Mieke samen met Elsa 
optrekken zodat er voor een goede overdracht gezorgd wordt. Hiermee wordt tevens een volgende stap gezet in 
het proces van overdracht van AC Vorkmeer naar Gemeenschapshuis In Kepèl.  

 
Studio Zuid zal de gymzaal per medio augustus verlaten. Na overleg en in afstemming met de stichting heeft 
Stefan Nijssen, eigenaar van Studio Zuid, er zelf voor gekozen om uit te wijken naar een andere locatie. Dit heeft 
met name te maken met de aard van de werkzaamheden van Studio Zuid, die zich minder goed lenen voor 
multifunctioneel gebruik van de beschikbare ruimte. Stefan staat achter  de plannen van de Stichting en zowel 
stichting als hij staan positief ten opzichte van samenwerking in de toekomst.  
 
Namens Vorkmeer en Stichting Gemeenschapshuis In Kepèl willen we jullie allemaal een goede vakantie 
toewensen. Tot gauw! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Vorkmeer, 
Geert Wismans (g.wismans@vorkmeer.nl, 077-3077350)   
Elsa van den Goor (e.vandengoor@pio.vorkmeer.nl, 077-3077350) 
 
Namens Stichting Gemeenschapshuis In Kepèl, 
Peter Janssen (toekomst.acvorkmeer@gmail.com, 06-38081238) 
Herm Driessen 
Piet Joosten 
Mieke Habets 
Piet Geurts (ondersteuning Procom) 
  
 


