JAARVERSLAG 2015
In dit jaar staan we stil bij het ontstaan van de stichting, de ontwikkelingen in het eerste jaar en de
plannen voor het komende jaar.
Het bestuur van de stichting wil via dit jaarverslag iedereen informeren over het beleid dat zij in 2015
gevoerd heeft.
Wilt u hierop reageren of heeft u vragen, dan kunt u mailen naar:
info@gemeenschapshuisinkepel.nl

HET BESTUUR VAN DE STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS IN KEPẺL BESTAAT UIT:
Peter Janssen, voorzitter
Herm Driessen, penningmeester
Mieke Habets, secretaresse
Piet Joosten, bestuurslid
INITIATIEFGROEP/ STICHTING
Begin 2014 is een groep wijkbewoners interesse gaan tonen over wat er in hun wijk speelt. Op termijn
komen er namelijk verschillende gebouwen met een maatschappelijke functies leeg te staan. Doormiddel
van zogenaamde canvasbijeenkomsten die de welzijnsstichting Vorkmeer hiervoor werd hun interesse
gewekt. Al vrij snel daarna is er een initiatiefgroep ontstaan die als afvaardiging van de wijk mee wil
denken over de (her)bestemming van in 1 ste instantie de voormalige huishoudschool aan de Kerkstraat
21 te Panningen. Deze doet dan dienst als Activiteiten Centrum (AC) voor de Vorkmeer. Op 19 mei
2014 vindt de eerste bijeenkomst met de initiatiefgroep, Vorkmeer en de gemeente plaatsgevonden en
hebben ze unaniem besloten om verder te gaan onderzoeken in hoeverre er behoefte is aan
gemeenschapshuis voor Panningen en of dit ook financieel haalbaar is.
In april 2015 is een stichting opgericht met bovenstaande bestuursleden om bovenstaande verder uit te
werken.
Het bestuur wordt daarbij ondersteund door Vorkmeer (Geert Wismans), Gemeente Peel en Maas (Wil
van der Coelen) en Procom (Piet Geurts).
LOCATIE
Al snel wordt duidelijk dat in de wijk ook de panden van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het vmbocollege op termijn leeg komen staan. In dit hele traject worden deze locaties in de verdere
planontwikkeling onder de loep genomen:
•   Het vmbo-college, Dr. Poelsplein 16;
•   Het Activiteitencentrum Vorkmeer, Kerkstraat 27; en
•   Het Centrum voor Jeugd en Gezin, Nijverheidsstraat 16.
Uiteindelijk is de voorkeur uitgegaan naar het Activiteitencentrum. Het gebouw is karakteristiek en de
gebruikers geven aan dat men zich daar thuis voelt. Het pand is uitstekend geschikt om elkaar te
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ontmoeten en om mensen met elkaar in verbinding te brengen. De wensen, het benodigde aantal M2, en
de exploitatie sluitend maken past het beste binnen het gebouw dat nu nog dienstdoet als
activiteitencentrum.
DOEL EN VISIE
Het bestuur stelt – in afstemming en overleg – met huidige en toekomstige gebruikers het doel en de
visie van waaruit zij willen gaan werken aan de realisatie van het gemeenschapshuis op. Van begin af
aan zijn zij bij het gehele proces betrokken. Voor het bestuur was erg van belang te weten of er vraag
en draagvlak bij de gebruikers en inwoners van panningen aanwezig is.
Doel
Een korte weergave:
•   Het realiseren van een gemeenschapshuis voor Panningen.
•   De stichting exploiteert de voorziening.
•   In het plan wordt voorzien dat de exploitatie inclusief het groot onderhoud plaatsvindt.
•   De begroting van het gemeenschapshuis is sluitend. Het kan zijn dat hier een
overgangsfasenoodzakelijke is i.v.m. nog niet uitgevoerde aanpassingen die nog niet zijn
uitgevoerd.
•   Mogelijk is er een overgangsscenario van de huidige exploitatie door Vorkmeer en de exploitatie
door de stichting. Dit zal nog voorbereid moeten worden.
•   In het overzicht van gebruikers is aangegeven welke huidige en nieuwe gebruikers minimaal gebruik
moeten maken van de voorziening. Ambitie is om het gebruik te verdubbelen. Het aantal gebruikers
wordt daarmee 1000 per week.
Visie
De stichting wil een gemeenschapshuis realiseren en exploiteren voor de burgers en gemeenschap van
Panningen. De visie van de stichting is o.a. dat het gemeenschapshuis van de burgers is en dat de
stichting deze maatschappelijke voorziening beheert namens de burgers en gebruikers.
De volgende zaken zijn daarbij van belang:
•   Ontmoetingsplaats voor alle burgers: dit betekent dat het gebruik laagdrempelig moet zijn.
•   Een specifieke ontmoetingsplaats voor mensen in een kwetsbare positie: Deze groep krijgt in
deze visie aparte aandacht om er voor te zorgen dat zij extra ondersteund worden vanuit ons
gemeenschapshuis. Dit is noodzakelijk omdat wij ook een bijdrage willen leveren aan hun deelname
aan het maatschappelijk proces. Het werk van het activiteitencentrum wordt daarmee ook weer
ingebed in het gemeenschapshuis. Dit is wenselijk aangezien er thans een heel aantal activiteiten en
groepen hun plek hebben gevonden. Het betreft mensen die niet alleen uit Panningen komen maar
uit heel Peel en Maas.
•   Een thuis voor verenigingen en groepen: De stichting faciliteert zodanig dat verenigingen en
groepen gebruik kunnen maken van het gebouw.
•   Een huiskamer voor mensen: Het gemeenschapshuis moet voor burgers (mensen) een vertrouwde
omgeving bieden, waarin mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een ontmoeting of gewoon
om even te zitten.
•   Vinden, binden en verbinden tussen burgers, verenigingen, vrijwilligers en personeel: Door de
wijze van beheer, inrichting van het gebouw en organisatie stimuleert de stichting contacten tussen
mensen en groepen.
•   Ván en vóór de burgers en gebruikers: Hoewel het gebouw eigendom is van de gemeente,
beschouwen we de voorziening als zijnde ván de burgers en vóór de burgers. De stichting brengt
dat tot uiting in de benadering van mensen en groepen.
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•   Samen verantwoordelijk: Van en voor burgers betekent ook een eigen verantwoordelijkheid.
•   Voorheen de gemeente en Vorkmeer en nu de stichting kunnen deze voorziening niet in stand
houden zonder de eigen verantwoordelijkheid die de gemeenschap heeft voor deze voorziening.
Deze verantwoordelijheid moet wel genomen worden en tot uitdrukking komen in de vorm van
hulp, samenwerking, verantwoord gebruik en andere bijdragen in een ruime zin.
•   Multifunctioneel: Het doel om velen gebruik te laten maken van deze voorziening impliceert ook
dat sprake moet zijn van multifunctionaliteit. Dat betekent dat soms consessies gedaan moeten
worden en dat samengewerkt moet worden.
AKTIVITEITEN
Een korte weergave van de activiteiten die hebben plaatsgevonden om zicht te krijgen op behoeften en
draagvlak:
•   Zowel in 2014 en 2015 hebben diverse informatieavonden
plaatsgevonden met de buurtbewoners, gebruikers van het
gebouw, vrijwilligers en vele andere geïnteresseerden.
•   Zodra er nieuwe ontwikkelingen waren heeft het bestuur een
nieuwsbrief naar buiten gebracht en werd er een toelichting
geplaatst in een regionaal nieuwsblad.
•   Zowel met de vrijwilligers als met de gebruikers zijn
gesprekken gevoerd, inventarisatieformulieren ingevuld. De huidige gebruikers waren ook bereid
om een intentieverklaring te tekenen. Tevens werden eventuele nieuwe gebruikers uitgenodigd voor
een gesprek. Ook toekomstige gebruikers waren bereid om een intentieverklaring te tekenen. Op
dit moment is een gedeelte van het bestuur actief bezig met het inventariseren van het beheer en
verhuur van het gebouw.
•   Er zijn bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van andere gemeenschapshuizenen. Het
bestuur heeft advies gekregen en vele vragen werden beantwoord.
•   Er zijn afspraken geweest met vertegenwoordigers van de Ringoven, Dok6 en de Lazaristen. Dit
met als doel helder te maken welke doelstelling de stichting heeft, de samenwerking op te zoeken
en verbindingen te gaan leggen tussen de verschillende locaties.
•   Op 28 maart 2015 is er een infomarkt geweest in de Steenoven en het Ringovenpark. Er is een link
gelegd naar het Activiteitencentrum zodat bezoekers ook de plannen van de stichting konden horen
en inzien.
•   Op 12 juni 2015 zijn bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers weer een dagje naar school
gegaan. Op creatieve wijze hebben zij samen met de Hoge School Zuyd de POP-up school stil
gestaan bij de mogelijkheden van een gemeenschapshuis in Panningen.
•   In juni 2015 is er een keuze gemaakt voor een logo. Diverse voorbeelden zijn gemaakt. De keuze
is uiteindelijk gevallen op een strak kleurrijk model.
•   Gedurende het hele jaar is er contact geweest met wethouders en ambtenaren van de gemeente om
op de hoogte te blijven en eventuele nieuwe ontwikkelingen door te nemen. Voor alle fracties van
de politieke partijen in Peel en Maas heeft het bestuur een presentatie gehouden.
•   Op de bovenverdieping is het FACT gevestigd. Dit is een onderdeel van het Vincent van Gogh
instituut. Zij bieden zorg aan mensen met een psychiatrische aandoening. Het is belangrijk dat deze
mensen in een normale omgeving kunnen blijven functioneren. Het gemeenschapshuis is een idelale
plek hiervoor. Het Fact is als zorgaanbieder voornemens om ook in het nieuwe gemeenschapshuis
hun intrek te nemen.
•   Het bestuur onderzoekt mogelijkheden betreffende subsidies en fondsenwerving om zo het
benodigde bedrag – in combinatie met – de subsidie vanuit de gemeente bij elkaar te krijgen.
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•   Er zijn afspraken gemaakt met een architecten bureau om het gebouw zo eenvoudig en functioneel
mogelijk te renoveren als gemeenschapshuis . De uitwerking hiervan vindt momenteel plaats.
•   Eind 2015 is er een website gerealiseerd: www.gemeenschapshuisinkepel.nl. Ook is er een
Facebookaccount aangemaakt. Alle (nieuwe) ontwikkelingen zijn daarop te volgen.
JAARREKENING 2015
Balans per 31 december 2015
Activa:	
  
Liquide Middelen

467,54

Passiva:
Eigen Vermogen

467,54	
  

Staat van Baten en Lasten
Baten:
Werkbudget organisatiekosten
Lasten

500,00
32,46
_________
467,54

EINDPLAN EN HET VERVOLG 2016
Het eindplan is in november doorgestuurd naar de Gemeente. Het gehele plan is te vinden op de website.
Op 26 januari 2016 wordt de eindnotitie door ambtenaren van verschillende afdelingen besproken. Op
deze wijze krijgen zij een goed beeld van het ontstaan van het burgerinitiatief en het tot nu toe gelopen
proces. Zij kijken op basis van hun eigen expertise in hoeverre het plan ‘compleet’ is. De op- of
aanmerkingen worden in een verslag opgenomen en aangeboden aan het stichtingsbestuur. Het bestuur
gaat dit kritisch bekijken zodat het daarna voorgelegd kan worden aan het College van B & W.
Het streven is dat de aanpassingen in het plan in maart gereed zijn. Dan wordt het plan voorgelegd aan
het College zodat zij het kunnen beoordelen en in juli ter besluitvorming voor kunnen leggen aan de
Raad. Als de Raad vervolgens akkoord gaat dan kunnen na de zomervakantie de
verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden.
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