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Nieuwsbrief 6: Ontwikkelingen AC – Gemeenschapshuis In Kepèl. 
 

Oktober 2016 
 
Beste betrokkene/ geïnteresseerde, 
 
Met deze inmiddels 6e nieuwsbrief willen we jullie weer op de hoogte brengen van de actuele 
ontwikkelingen omtrent de plannen voor het Gemeenschapshuis In Kepèl.  
 
Een korte weergave van de verdere ontwikkelingen: 
 
• Bezoek College en Raadsfracties  
Recent mochten wij het College in het toekomstige gemeenschapshuis verwelkomen. Enkele positieve 
reacties hebben wij hierop mogen ontvangen. Momenteel liggen de plannen ter goedkeuring voor aan 
het College. Als zij “groen licht” geven dan worden de plannen als volgt besproken:  

o op maandag 17 oktober 2016 in het portefeuillehoudersoverleg (wethouders) en 
vervolgens op maandag 24 oktober 2016 in de Collegevergadering. 
 

Als het College akkoord gaat met het plan dan worden de stukken vervolgens besproken in de: 
o Beeldvormende vergadering op 22 november 2016 
o Opiniërende Raadsvergadering op 6 december 2016  
o Besluitvormende Raadsvergadering op 20 december 2016 

Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld in het portefeuilehoudersoverleg er nog informatieve vragen zijn. 
Deze komen dan terug bij het bestuur om te beantwoorden. Als dat akkoord is dan gaan de stukken 
door naar de Raad. Ook in die fase kan het zijn dat de Raad vragen teruglegt bij het besuur.  
 
• De Raadsfracties op bezoek 
Gezien het succes dat wij met zijn allen hebben gehad betreffende het Collegebezoek willen wij 
voorstellen om ook de Raadsfracties op deze wijze kennis te laten maken met jullie als (toekomstige) 
gebruikers. Ook hier is van belang dat jullie zelf aangeven wat de waarde van een gemeenschapshuis 
voor jullie in Panningen is.  
 
In principe willen wij deze bijeenkomst houden op woensdag 9 november van 19.30 – 21.30 uur.  
Zet deze afspraak alvast in jullie agenda. Wij hopen dat jullie allen weer even enthousiast aan deze 
avond deelnemen. SAMEN zijn wij in staat om dit project tot een succes te maken! 
 
• Gebruikersoverleg  
In de plannen om te komen tot een gemeenschapshuis voor Panningen is ook aandacht voor het  
gebruikersoverleg. Een afstemming tussen vertegenwoordigers van alle gebruikers en het bestuur. 
Gezien de fase waarin wij nu verkeren is het bestuur van mening dat het opzetten van een 
gebruikersoverleg kan leiden tot een nog betere afstemming tussen (toekomstige)gebruikers en het 
bestuur. Samen verantwoordelijk zijn voor de verdere ontwikkelingen en het beheer.  
 
Om tot een gebruikersoverleg voor het gemeenschapshuis te komen willen wij graag alle gebruikers in 
staat stellen om hierover met het bestuur in gesprek te gaan.  
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Dit willen wij graag organiseren op dinsdag 1 november a.s. om 19.00 uur in het AC. Het zou fijn 
zijn als alle (toekomstige)gebruikers door 1 a 2 personen vertegenwoordigd zijn.  
 
Zet deze datum alvast in jullie agenda. Een agenda voor deze avond en het gebruikersreglement 
ontvangen jullie nog. Wij hopen op een grote opkomst.  
 
• Vrijwillig beheer 
Op 5 september heeft de bijeenkomst over het vrijwillige beheer plaatsgevonden. Daar is uitleg 
gegeven over hoe deze wijze van beheer uitgezet kan worden. Een aantal verenigingen hebben 
vrijwilligers toegezegd. Dit blijkt voor het beheer in de toekomst nog niet voldoende te zijn. Wij zijn 
als bestuur overtuigd van het welslagen van de gekozen vorm voor vrijwillig beheer.  
 
Op dit moment wordt – conform afspraak op 5 september – bekeken in hoeverre wij als proef al met 
huidige een aangeboden vrijwilligers op de maandag het beheer zelfstandig gedaan kan worden. Wij 
komen hier ook nog bij jullie op terug.  
 
• Uitbreiding bestuur 
Inmiddels zijn wij er in geslaagd om het bestuur uit te breiden. Jack Kok uit Panningen is tot het 
bestuur toegetreden. Jack is jarenlang voorzitter van Judoclub Helden geweest en draagt het 
verenigings- en gemeenschapsleven in Panningen een warm hart toe.  
 
Tot zover deze informatie.  
 
Als er nog vragen zijn dan vernemen wij dit graag. Contactgegevens vindt u o.a. op onze website 
www.gemeenschapshuisinkepel.nl  
 
Namens Vorkmeer en de Stichting Gemeenschapshuis In Kepèl, 
 
Peter Janssen (info@gemeenchaphuisinkepel.nl), 06-38081238 
Herm Driessen 
Piet Joosten 
Mieke Habets 
Jack Kok  
Piet Geurts (ondersteuning Procom) 
Geert Wismans (g.wismans@vorkmeer.nl, 077-3077350) 
  
 


