
 

 

AMENDEMENT 
 

Onderwerp: uitgangspunten Integraal Kindvoorziening Altweerterheide 
  
De Raad in vergadering bijeen op 29 april 2020, 
 
Overwegende dat, 
 

1. het nieuw te bouwen kindcentrum Altweerterheide naast onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal 
huisvesting moet bieden aan maatschappelijke organisaties en verenigingen; 

2. het sociaal-cultureel medegebruik vanaf het begin van de planontwikkeling voorwaarde is geweest;  
3. dit inhoudt dat de huidige organisaties die gebruik maken van de school in de nieuwe kindvoorziening  

dezelfde mogelijkheden krijgen dan in het huidige gebouw; 
4. binnen de voor onderwijs beschikbare ruimten tevens diverse ruimten mede beschikbaar worden gesteld   

voor sociaal-cultureel gebruik; denk aan de lerarenkamer, toiletgroep, garderobe, en speelzaal; 
5. diverse huidige medegebruikers, o.a. de harmonie , stichting SVBA en de ouderenvereniging, hun zorgen 

hebben geuit over de beschikbare vierkante meters; 
6. de harmonie reeds 35 jaar repeteert in de school;  
7. de harmonie nu binnen het gebouw voor opslag gebruik maakt van de zolder, kelder en de door de 

harmonie gerealiseerde opslagruimte;  
8. opslag van materiaal het multifunctioneel gebruik niet toelaat; 
9. de portefeuillehouder heeft aangegeven dat de honderd vierkante meter voor sociaal cultureel gebruik, 

ingezet zal worden voor multifunctioneel gebruik; 
 

wijzigt het voorstel als volgt: 
 
de tekst onder 1.3 “Voor de functie sociaal-cultureel (…) huidige schoolgebouw ook aanwezig.” wordt vervangen 
door:    
 

1. De oppervlakte van de speelzaal met de uitbreiding voor sociaal-cultureel medegebruik, zoals 
repetitieruimte voor de harmonie, dient toekomstbestendig te zijn. Gelet op de huidige behoefte 
betekent dit een oppervlakte van circa honderdveertig vierkante meter netto vloeroppervlakte. 

2. Voor de opslag van muziekinstrumenten en andere materialen dient er een opslagruimte te komen die 
gelijkwaardig is aan de huidige opslagcapaciteit. Hetgeen betekent dat er een separate afsluitbare 
opslagruimte van circa dertig vierkante meter netto vloeroppervlak gerealiseerd dient te worden. 

3. De harmonie dient te allen tijde de opslagruimte zelfstandig te kunnen bereiken, dit met een separate 
ingang.  

4. De dertig vierkante meter opslagruimte wordt niet in mindering gebracht op honderd vierkante meter 
t.b.v. sociale culturele doeleinden. Zo blijft er voldoende vloeroppervlakte beschikbaar voor de 
ontmoetingsfunctie overdag. 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Fractie CDA Weert,       Fractie Duijsters,        Fractie DUS Weert, 
 
Peter Mols                      Karin Duijsters            Conny Beenders 

 


