
Reactie Harmonie van het Heilig Hart Altweerterheide op raadsvoorstel DJ-940337 betreffende 
nieuwbouw Kindcentrum Altweerterheide. 
 
 
Het bestuur van de harmonie heeft het raadsvoorstel en bijbehorende stukken m.b.t. het Kindcentrum 
Altweerterheide gelezen. 
In een gesprek op 19 februari jl met de directie van de school, gemeente (ambtelijk) en Eduquaat is 
een toelichting gegeven op de plannen voor zover die op dat moment bekend waren. In dat gesprek is 
nadrukkelijk aangegeven dat de harmonie een plek zou krijgen in de nieuwe school. En ook dat in de 
periode van ver/nieuw-bouw er voor de harmonie een repetitieplek beschikbaar zou zijn op de 
tijdelijke locatie. Dat stemde ons zeer positief. De samenwerking met de school is altijd heel goed 
geweest en is geïntensiveerd op het moment dat we gestart zijn met het verzorgen van muzieklessen 
met de basisschoolleerlingen. In het eerdergenoemde gesprek is gevraagd naar de wensen van de 
harmonie in de nieuwe setting. Door ons is daarbij nadrukkelijk aangeven: goede akoestiek en 
voldoende ruimte (zowel voor de repetities als voor opslag van onze materialen).  
Gezien de voorliggende stukken vrezen wij dat er aan de vraag om voldoende ruimte niet is voldaan.   
 
 
Huidige beschikbare ruimte 
De harmonie maakt al ruim 30 jaar gebruik van de speelzaal in de huidige school t.b.v. de wekelijkse 
repetities. De speelzaal is qua omvang ca 117 m². Dit is voor de huidige bezetting van het korps net 
voldoende. Als we voor een speciale uitvoering/concert extra muzikanten nodig hebben, is het passen 
en meten. Zie ook de film met de repetitie-opstelling  
In het raadsvoorstel is uitgegaan van een speelruimte (lees: repetitieruimte) van max 100  m². Deze 
omvang zou dan inclusief de opslagruimte van 18 m² zijn. Als we dit vergelijken met de m² die nu 
beschikbaar zijn betekent dat een (behoorlijke) terugval. Als we dit afzetten tegen de te verwachten 
groei van de vereniging, dan is de ruimte absoluut te klein voor het orkest in een repetitie-opstelling.    
 
Materiaalopslag 
De harmonie heeft in eigen beheer/kosten een opslagruimte gebouwd (van 18 m²) die via de school 
direct bereikbaar is zodat makkelijk het slagwerk naar de repetitieruimte vervoerd kan worden. Tevens 
beschikt deze ruimte over een buitendeur voor het laden/lossen van instrumentarium bij optredens 
elders.    
Deze opslagruimte gebruiken we voor instrumentarium en stoelen. Het is een veilige plek waar de 
schoolgaande kinderen geen last van hebben en het gangpad vrij blijft.  
Met het huidige materiaal waarover de harmonie inmiddels beschikt, is deze ruimte nu al te krap. 
De vereniging verzorgt al 5 jaar muzieklessen op school. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het 
team van de school. Dit project vraagt om extra instrumentarium en dus ook weer opslag. Nu past dit 
allemaal nog net in de huidige opslagruimte van 18 m².  
Het past nog maar net omdat we al een gedeelte  van het slagwerk dat we iets minder vaak gebruiken 
in de kelderruimte van de school hebben opgeslagen, net als een geluidsinstallatie van de harmonie. 
 
Uniformen en archief 
Als harmonie maken we natuurlijk ook gebruik van uniformen. Elk lid heeft zijn/haar uniform thuis 
maar we beschikken ook over een aantal extra/reserve exemplaren. Dit omvat 2 kasten (elk 3-deurs) 
die geheel vol zitten. In het raadsvoorstel is voor deze kasten geen ruimte opgenomen. Dit geldt ook 
voor het muziekarchief. Dit archief bestaat uit 8 ladekasten die bomvol zitten. Nu staan deze in de 
kelder van de school; heel handig om dat dicht bij het repetitielokaal te hebben.  
 
 
 
 



Concluderend: 
Het bestuur van de harmonie van het Heilig Hart Altweerterheide vreest dat de huidige berekening in 
het raadsvoorstel t.a.v. de speel/repetitieruimte te krap zal zijn voor onze repetities.  
We beschikken nu over 117 m² + 18 m² (opslag) en 18 m2 (kelder/zolder) in totaal dus 153 m2.  
 
Ons verzoek is om het aantal m² van de speel/repetitieruimte bij te stellen. Met minder dan de huidige 
m2 komen we als harmonie serieus in de problemen. De extra ruimte voor opslag etc is essentieel. Een 
sportvereniging heeft immers ook opslagruimte voor materialen, dat ligt ook niet op het veld.  

We willen als harmonie graag groeien, en dat lukt ook aardig met de muzieklessen die we nu op 

school verzorgen. Zodra de Corona maatregelen het toelaten gaat een muziekklas van start met 

jonge leerlingen. Al met al mooie initiatieven die we als vereniging graag blijven ondersteunen. Maar 

dan hebben we wel een dak boven ons hoofd nodig.  

Altweerterheide, 17 april 2020 


