Meneer de voorzitter,
Veel dank dat we de gelegenheid krijgen om ons buurtinitiatief toe te lichten.
We zitten hier aan tafel met vertegenwoordigers van de het Kerstroosplein, Bloemenbuurt Zuid en de
Gerardusbuurt.
Wens van de buurt
Dit burgerinitiatief vertegenwoordigt een breed gedragen wens van 3 buurten in Stratum.
De wens voor een volwaardig Huis van de Buurt. Voor ons is een buurthuis meer dan een aantal
gestapelde stenen. We willen een centraal gelegen locatie. Een plek waar de samenwerking tussen
de drie buurten wordt versterkt en uitgebreid. Een laagdrempelig en een warm welkom voor iedereen
die wil bijdragen aan een prettige samenleving. Een ontmoetingsplek waar talenten samenkomen en
initiatieven worden bedacht en uitgevoerd. In alle drie de buurten is de bereidheid groot om uit onze
stoel te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen leefomgeving. Een waarde die we
koesteren, waar we onze nek voor uitsteken en waar we voor opkomen.
Immers, samen kan er zoveel meer en een uurtje voor een buurtje vindt niemand ingewikkeld.
We weten dat u dit gedachtengoed omarmt, ondersteunt en belangrijk vindt. Daar hoeven we u niet
van te overtuigen.
Nieuwe locatie
Waar we u wel van willen overtuigen is om daar een goede locatie voor te vinden.
De Jozefschool is één van de laatste panden in de buurt waar dit mogelijk is. We zijn nu meer dan 10
jaar bezig om een buurthuis van de grond te krijgen. De Zuidwester voldoet niet. Dat is voor u en voor
ons geen nieuws. In opdracht van de gemeente heeft Lumens immers begin dit jaar een rapport
gemaakt over de Zuidwester en daarin staat klip en klaar dat dit buurthuis niet voldoet en ook in de
toekomst niet meer geschikt gemaakt kan worden. Kerstroosplein heeft sinds een paar jaar helemaal
geen buurthuis meer en het woonhuis in de Bloemenbuurt Zuid wordt binnen een paar jaar gesloten.
Vraagtekens bij hoge kosten
De behoefte aan een huis van de buurt is groot. Is daar 1,7 mio voor nodig?
We vragen ons dat sterk af. We hebben in korte tijd een haalbaarheidsonderzoek, komen op veel
lagere verbouwkosten en moet het één en ander echt nog verder worden uitgezocht en
geoptimaliseerd.
U vindt dit bedrag van 1,7 mio vast aanzienlijk, wij ook. Wat ons betreft zit er nog veel lucht in de
kostenraming die naar het presidium is gestuurd.
Wij steken onze nek uit!
Het college geeft aan dat u nu en per direct de opbrengsten van de Jozefschool nodig heeft.
Blijkbaar is die 8 ton onmiddellijk nodig om basisscholen op te kunnen knappen.
Wij snappen dat belang maar willen en kunnen het niet over onze kant laten gaan dat dat ten koste
gaat van het realiseren van een buurthuis. Dat vinden niet wij alleen die hier aan tafel zitten, dat
vinden ruim 5300 mensen die in onze buurten wonen.
Daarom is het ook gelukt om in 3 uur tijd 500 handtekeningen op te halen voor dit burgerinitiatief.
Als het geld dan zo dringend nodig is, verkoop dan de Zuidwester. Een prachtig monumentaal pand
waar ooit de eerste openbare bibliotheek van Eindhoven was gehuisvest.
Kortom, wij steken onze nek uit om op eigen kracht een Huis Van De Buurt op te zetten en ja daar
hebben wij een pand voor nodig.
Wie verzoeken u om ook uw nek uit te steken en op te komen voor …en nu citeer ik vrij uit uw eigen
coalitieakkoord:


We streven naar maximaal financieel rendement, maar wegen dit altijd af tegen de
maatschappelijke waarde. Het mag niet ten koste gaan van vitale voorzieningen en sociale
structuren in buurten.” (pag. 18)



We vinden het belangrijk dat onze stad wijken en buurten heeft waar het goed wonen is. We
hechten aan goede voorzieningen in de buurt die van belang zijn voor de ontmoeting en de
verbinding in de wijk.” (pag. 26)



Vitale voorzieningen in de buurt zijn essentieel. We hechten waarde aan initiatieven die het
taboe doorbreken.” (pag. 26)



We geven mensen zo veel mogelijk zeggenschap over wat er in hun buurt gebeurt. We
zoeken daarbij ook naar nieuwe vormen van participatie. We betrekken bewoners,
maatschappelijke organisaties en andere partners aan de voorkant bij initiatieven in hun
omgeving. (pag. 30)

Aan het einde van deze vergadering krijg u allemaal deze giraf om u eraan te herinneren dat wij heel
graag onze nek willen uitsteken om een Huis voor de Buurt mogelijk te maken.
Dank u voor uw aandacht.

