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Nieuwsbrief 7: Ontwikkelingen AC – Gemeenschapshuis In Kepèl. 
 

December 2016 
 
Beste betrokkene/ geïnteresseerde, 
 
Met deze inmiddels 5e 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: 

Krediet Gemeenteraad 
Goed nieuws! De gemeenteraad heeft op 20 december 2016 unaniem besloten een krediet van 
€850.000,- te verstrekken voor onze plannen, dit onder de voorwaarde dat de totale financiering 
binnen een jaar geregeld is.  
Tijdens de raadsvergadering werd ons plan door alle partijen geprezen. Een compliment en dankwoord 
waard aan iedereen die hier in de loop van de laatste jaren energie in heeft gestoken.  

Fondswerving 
Nu we de toezegging van de gemeenteraad hebben, kan ook het fondswervingstraject concreter 
worden. De meeste fondsen willen namelijk pas geld beschikbaar stellen, als ook de gemeente een 
substantiële bijdrage levert. Inmiddels hebben zowel het Oranje Fonds (€60.000) als het VSB Fonds 
(€30.000) al hun steun toegezegd. Ook de Rabobank stelt € 5.000 beschikbaar. Erg mooie resultaten, 
er zijn nog meer aanvragen in behandeling. 

Overname beheer 
We zijn in gesprek met gemeente en Vorkmeer om het beheer van de accommodatie over te nemen 
voordat de eerste schop de grond in gaat. We zitten op één lijn met alle partijen. We willen het 
huurcontract dat Vorkmeer bij de gemeente heeft, onder voorwaarden overnemen. Wanneer de totale 
financiering rond is, zal de huurovereenkomst met de gemeente omgezet worden en worden we als 
Stichting eigenaar van het pand. We zullen in die overgangsfase wel nog gebruik maken van de 
ondersteuning van Vorkmeer voor een heel aantal zaken, o.a. de coördinatie van verhuur en planning.  
We zijn bezig om deze stappen uit te werken allemaal goed op papier te zetten, zodat alles goed 
overgedragen kan worden zonder dat we daarbij onnodige risico’s lopen. We verwachten dat dit in het 
eerste kwartaal van 2016 rond is.  

Gebruikersoverleg 
Als bestuur zijn we verheugd dat het Gebruikersoverleg is opgestart en dat een aantal vaste gebruikers 
het voortouw neemt in dit proces. Het gebruikersoverleg zien we als een belangrijk platform van en 
voor gebruikers met een directe lijn naar het bestuur. Het gebruikersoverleg zal eigenhandig met 
verslaglegging bij de gebruikers terug komen. Een volgend overleg staat gepland op 18 januari 2017, 
om 19.30u. Wij gaan er vanuit dat van alle gebruikersgroepen er dan een vertegenwoordiging is. De 
tekeningen van de architect worden dan besproken en wensen van gebruikers worden daar – voor 
zover mogelijk en financieel haalbaar – in meegenomen. Een reden te meer om te komen! 
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Architect 
Met de architect zijn we nog volop in gesprek. Nu het raadsbesluit is genomen, kunnen we de 
volgende fase ingaan. De architect zal in het volgende Gebruikersoverleg de verbouwplannen niet 
alleen toelichten, maar vooral input uit de gebruikersgroepen op willen halen om uiteindelijk tot een 
goed bestek te kunnen komen.  

Vrijwillig beheer en eigenaarschap 
Nu we groen licht vanuit de gemeente hebben gekregen en de gesprekken rondom overname beheer 
gestalte krijgen, kunnen we het concept met betrekking tot vrijwillig beheer de komende maanden ook 
een stap verder gaan brengen. We willen het moment aangrijpen om actief te gaan werven in de hele 
gemeenschap. Daarnaast zullen we het plan met betrekking tot het vrijwillig beheer op een goede 
wijze verder ontwikkelen. Dit willen we samen met de gebruikersgroepen doen om het concept tot een 
succes voor ons allemaal  te maken. 

Werkplaats 
De afgelopen periode zijn er diverse gesprekken gevoerd met de mannen van de werkplaats. Samen 
met hen hebben we gekeken naar mogelijkheden voor gebruik in de toekomstige situatie. Meerdere 
varianten en scenario’s zijn besproken en onderzocht, maar helaas zijn we niet tot een alternatief 
gekomen dat past in het toekomstige gemeenschapshuis. Het aansprakelijkheidsrisico is voor het 
bestuur te groot en kan juridisch niet voldoende afgedekt worden. Inmiddels zijn de 
werkplaatsbezoekers hier van op de hoogte gesteld. Bestuur en Vorkmeer hebben ondersteuning 
aangeboden bij het uitkijken naar mogelijke alternatieven buiten het gemeenschapshuis. Daarnaast 
blijven alle deelnemers natuurlijk van harte welkom voor ontmoeting en andere activiteiten in het 
gemeenschapshuis.  

Prettige feestdagen! 
We willen jullie en jullie naasten namens Vorkmeer en het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis in 
Kepèl ontzettend prettige feestdagen toewensen en een gezond en gelukkig 2017. Samen maken we 
van 2017 een historisch jaar! Het jaar waarin het Gemeenschapshuis in Kepèl daadwerkelijk 
gerealiseerd gaat worden.  
 
 
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 (toekomst.acvorkmeer@gmail.com, 06-38081238) 
Herm Driessen 
Piet Joosten 
Mieke Habets 
Piet Geurts (ondersteuning Procom) 
Geert Wismans (g.wismans@vorkmeer.nl, 077-3077350) 
  
 


