
Raadsvergadering 12 september 2013. 

 

We behandelden meerdere onderwerpen die dicht bij de burgers staan en dat is altijd extra leuk om 

te doen. Dan voel je de betrokkenheid. Eerst spraken we over de alternatieven voor sporthal De 

Schildkamp in Asperen. Het contract tussen de gemeente en de Schildkamp loopt volgend jaar zomer 

af en men wil nog slechts met twee jaar verlengen en vragen daarbij een beduidend hogere bijdrage 

van de gemeente. 

Er is nadat dit bekend werd direct een beweging op gang gekomen bij de sportverenigingen, de 

basisscholen en de SKCN (kinderopvang) om naar een goed alternatief in Asperen te zoeken.  Het 

college presenteerde  de Raad in deze vergadering 3 voorstellen om uit te kiezen. Wij hebben er 

sterk voor gepleit om de sportverenigingen een kans te bieden om te onderzoeken of het vestigen 

van een nieuwe sporthal tussen zwembad en voetbalvereniging een haalbare optie zou kunnen zijn. 

Deze optie werd unaniem door de Raad aangenomen, al hadden de andere partijen daarbij meer 

twijfels dan wij. Dit is een onderzoeksfase en we geven daar graag ruimte voor, geen doemdenkerij.  

We hopen oprecht dat de diverse partijen er met elkaar in zullen slagen om een goed plan te 

presenteren zodat er over enige tijd met overtuiging ja gezegd kan worden en er een nieuwe 

multifunctionele sporthal kan komen. Belangrijk voor de zaalsport, de scholen en de leefbaarheid van 

de kern Asperen. 

Het volgende onderwerp was het Integrale Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Goed voorbereid en 

doordacht.  Een compliment aan onze wethouder van onderwijs. Onze negen scholen zijn weliswaar 

klein maar tegelijk ook sterk.  En waar het even mis ging in de voorbije periode wordt het stevig 

aangepakt om weer het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen bieden. Er gaat ook veel veranderen en 

met dit IHP wordt daar goed op ingespeeld. Alle waardering daarvoor. 

De gemeente is bezig met het uitvoeren van drie pilot projecten. Ze kwamen allen voorbij in deze 

raadsvergadering.  

De Woonservicezone in Asperen brengt heel wat teweeg. De Spar organisatie wil snel stappen zetten 

om tot een goed plan te komen wil men de supermarkt ter plaatse in stand houden. Er zou 

aangesloten moeten worden bij het dorpshuis en ook een deel van de ruimte gaan gebruiken. Dan is 

de vraag hoe kan het dorpshuis op een gezonde manier verder en wat betekent het voor de huidige 

gebruikers. De bejaardenflat zal door Kleurrijk Wonen gesloopt gaan worden. 42 appartementen en 

de dienstwoning met recreatiezaal verdwijnen dan en volgens huidig plan komen er 2 blokken van 14 

appartementen en twee rijen van 6 grondgebonden woningen op die plaats terug. Een ingrijpende 

operatie en des temeer omdat de betrokken personen veelal onze oudere medeburgers zijn. Bij hen 

hebben deze zaken vaak veel meer impact dan bij jongere mensen. Wij hebben dan ook een stevig 

signaal afgegeven dat hier uiterst zorgvuldig en respectvol gehandeld dient te worden door Kleurrijk 

Wonen en door de gemeente. We blijven dit geïnteresseerd volgen. 

Uiteindelijk zal het wel heel mooi worden en een grote opwaardering van het geheel zijn. 

Tegelijk hebben we maar weer eens aandacht gevraagd voor grondgebonden seniorenwoningen en 

ruimte voor de CPO projecten op locatie De Eng. 

De brede school in Herwijnen is ook een pilot project zo als ook de Multifunctionele accommodatie 

(MFA) in Heukelum. 

In Herwijnen zullen de beide scholen onder één dak komen. De beide schoolbesturen geven aan dat 

zij de Brede School Herwijnen als een kansrijk en noodzakelijk project zien, waarbij de kwaliteit van 



het onderwijs en het waarborgen van een rustige en veilige leeromgeving voor de kinderen altijd de 

uitgangspunt blijven. Dit zal zeker een mooi project worden. 

 

In Heukelum blijven de scholen nog even buiten het MFA project en dat is wel jammer. Maar de 

mogelijkheden zijn ruimschoots aanwezig om er later gemakkelijk bij aan te kunnen haken. Nu eerst 

de aandacht naar het dorpshuis en de aanpalende gebouwtjes en de gymnastiekzaal. Dit alles moet 

nodig een stevige opwaardering krijgen. Met de nieuwe Leijenburg en een mooie supermarkt  kan dit 

een prachtig geheel gaan vormen. 

We wensen alle partijen die werken aan één van de pilot projecten heel veel wijsheid, enthousiasme 

en succes toe. 

 

 

 


