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Onderwerp Dorpshuis De Schalm in Heerle
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Schriftelijke vraag

Het Dorpshuis De Schalm in Heerle voorziet in faciliteiten voor een bloeiend verenigingsleven en
draagt bij aan de samenhang binnen de dorpskern; het Dorpshuis is hét centrale ontmoetingspunt
van Heerle.

lnwoners van Heerle hebben deze week een brief ontvangen, welke is ondertekend door twee
opbouwwerkers van WijZijn Traverse Groep. ln deze brief staat aangegeven dat er een nieuw
bestuur gezocht wordt voor het Dorpshuis. Mocht dit niet lukken, dan dreigt een mogelijke sluiting
van het Dorpshuis. Op deze brief staat eveneens het logo van de gemeente Roosendaal vermeld.

De SP vindt - net als vele inwoners van Heerle - dat het voortbestaan van het Dorpshuis
gewaarborgd moet blijven en dat al het mogelijke gedaan moet worden om het Dorpshuis te
behouden voor Heerle.

De SP heeft hierover de volgende vragen aan de wethouder

1. Bent u op de hoogte dat deze brief is verstuurd aan de inwoners van Heerle en bent u bekend
met de inhoud van deze brief, mede gelet op het logo van de gemeente Roosendaal op deze
brief? Graag uw toelichting.

2. Bent u bekend met de onderliggende problematiek - het invullen van de bestuursfuncties - die
mogelijk het voortbestaan van het Dorpshuis bedreigd? Zo ja, weet u welke factoren het invullen
van de bestuursfuncties belemmeren? Graag uw toelichting.

3. Deelt u onze mening dat het voortbestaan van het Dorpshuis gewaarborgd dient te bl¡jven voor
Heerle? Zo ja, wat kunt u eraan doen om een eventuele sluiting van het Dorpshuis te
voorkomen?

Namens de fractie van de SP, Marion Heessels



Wii beantwoorden uw vragen als volst:

1. Bent u op de hoogte dat deze brief is verstuurd aan de inwoners van Heerle en bent u bekend
met de inhoud van deze brief, mede gelet op het logo van de gemeente Roosendaal op deze
brief? Graag uw toelichting.

Wij zijn op de hoogte dat deze brief verspreid is in Heerle en wij zijn bekend met de inhoud
ervan. Het logo van de gemeente is gebruikt om aan te geven dat wij het belangrijk vinden dat er
naar bestuursleden wordt gezocht om zo het voortbestaan van het dorpshuis te borgen.

2. Bent u bekend met de onderliggende problematiek - het invullen van de bestuursfuncties - die
mogelijk het voortbestaan van het Dorpshuis bedreigd? Zo ja, weet u welke factoren het invullen
van de bestuursfuncties belemmeren? Graag uw toelichting.

Het bestuur van De Schalm bestaat op dit moment uit drie vrijwilligers en dat is te weinig. Het
bestuur van De Schalm kampt al langer met een onderbezetting en inmiddels is de situatie voor
het huidige bestuur onhoudbaar geworden. Tot op heden is het hen niet gelukt om (structureel)
nieuwe bestuursleden te vinden.

3. Deelt u onze mening dat het voortbestaan van het Dorpshuis gewaarborgd dient te blijven voor
Heerle? Zo ja, wat kunt u eraan doen om een eventuele sluiting van het Dorpshuis te
voorkomen?

Om de belastbaarheid voor de huidige bestuursleden te verlagen, wordt actief naar nieuwe
leden gezocht. Samen met hen wordt door WijZijn, de SESAM-academie en de gemeente
samengewerkt om te komen tot een (vrijwillig) bestuur die groot genoeg is om De Schalm te
besturen en waarbij de belastbaarheid voor de bestuurders acceptabel is. Met de verspreide
brief willen we bereiken dat dorpsbewoners zich aanmelden voor een bestuursfunctie.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

lnge Raaijmakers,
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