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Vraag 1 

We (Seniorenvereniging Asten en Ommel / KBO) zijn bezig met het evalueren van de 6 

opties en we vragen ons af waarom er bij het wenselijk scenario van locatie B zo weinig 

vergaderruimte is voorzien. 

Het bestuur van onze vereniging vergadert 2x per maand en enkele werkgroepen 

vergaderen ook minimaal 1x per maand en de enige ruimte die we zien welke toereikend 

is voor een 7-8 tal personen is de C4 ruimte op de 1ste verdieping en de 3 

vergaderruimtes op de begane grond (C1, C2 en C3) zijn aan de kleine kant en denk ik 

niet geschikt voor een vergadering van 7-8 personen. 

Alle andere opties hebben allemaal 5 vergaderkamers welke allemaal 22m2 of grote zijn 

en allemaal te gebruiken voor een vergadering van 7-8 personen. 

Kan dit nog worden aangepast zodat er minimaal 2 of 3 vergaderruimtes zijn van 

minimaal een 20-22 m2 ? 

Antwoord 

Het is niet uitgesloten dat de ruimten C1 t/m C3 nog iets worden vergroot en dat er 

mogelijk tussen de C2 en C3 (scenario Wenselijk – Klepel) mogelijk nog een schuifwand 

kan worden geplaatst om meer multifunctionaliteit te verkrijgen. 

 

Vraag 2 

Ik heb vragen vanuit de toekomstige horeca. Kunnen jullie een prognose geven van de 

verwachte omzet die de horeca zal gaan draaien tussen 09:00 uur en 23:00? En waarop 

is deze prognose gebaseerd? 

Elk scenario is vele malen duurder voor de horeca in huur dan nu het geval is,  de horeca 

verliest heel veel vierkante meters aan verkoopruimte dan wat nu het geval is. Kan een 

ondernemer wel een bestaan hebben in deze scenario’s? En waarop is deze dan 

gebaseerd? 

Als ik een tribune concert wil geven in één van de scenario’s hoe gaat dat dan in zijn 

werk? De horeca is apart maar de zalen die we dan willen gebruiken worden beheerd 

door de stichting. Met wie maken we dan de afspraken? Is er al licht en geluid in de 

scenario’s die we kunnen gebruiken aangezien er huur betaald moet worden voor de 

zaal. 

Zijn we zelf ook verantwoordelijk voor de schoonmaak als organisatie na afloop? Mag er 

alcohol geserveerd worden in de zalen en tot hoe laat mag het programma duren? 

Kunnen we een gedeelte van de omzet krijgen om onze kosten te dekken?  

Antwoord 

De horecaruimte is in alle scenario’s groter dan de huidige ruimte in De Klepel. Daarbij is 

aangegeven in de stukken dat de horecaexploitant een gastheer/vrouw rol vervult in het 

gebouw naar alle huurders, dus de zalenverhuur komt onder zijn/haar 

verantwoordelijkheid. Dit geldt eveneens voor de catering van de vergaderingen. We 

hebben een prognose van de mogelijk omzet in de horeca maar je zult begrijpen dat we 

deze nu om bedrijfseconomische redenen niet vrij geven in deze fase. Verder hebben we 

aangegeven dat alle zalen sober, doelmatig en gebruiksvriendelijk zullen worden 

ingericht. Dit wil zeggen dat je een beamer en/of flipover moet huren. De grote zaal zal 



inclusief geluid en licht zijn, wat tegen een extra vergoeding te gebruiken zal zijn. De rest 

van de afspraken zullen na 16 april 2019 gemaakt moeten worden met de Stichting die 

de totale exploitatie zal verzorgen. 

De huurprijzen zijn nu vanuit een kostendekkende principe geformuleerd. Dit is o.a. 

vanwege de Staatsteun regels en de wet Markt & Overheid. 

 

Vraag 3 

Bij deze onze aanvullingen, wensen en eisen vanuit het jeugdwerk van Jong Nederland 

Asten n.a.v. de laatste Gemeenschapshuisbijeenkomst over de scenario's. 

Opvallend aan de gepresenteerde locaties is dat het jeugdwerk niet meegenomen is bij 

het scenario van de Klepel. Wat het jeugdwerk betreft is dat wel begrijpelijk aangezien 

het jeugdwerk zich daar ook niet in zou kunnen vinden qua ruimte, omgeving en 

buitenspeelmogelijkheden. 

De vraag is wel of er bij scenario Klepel nog steeds de mogelijkheid voor het jeugdwerk 

blijft bestaan om naar de kloosterboerderij te gaan? 

Voor wat betreft scenario Patersklooster ziet het jeugdwerk mogelijkheden, mits een 

acceptabel deel van het buitenterrein te allen tijde door het jeugdwerk gebruikt kan 

worden en de overige essentiële zaken als overnachtingsmogelijkheden en buitenruimte 

voor een kampvuurtje ook toegezegd worden. 

Uiteraard is de hoogte van de huurprijs van de kloosterboerderij zeer van belang evenals 

het kunnen gebruiken van de kloosterboerderij op de door ons verzochte tijden 

doordeweeks én in de weekenden voor overnachtingen. 

Verder moeten we altijd bij onze materialen kunnen en zouden we graag toegang willen 

hebben via het hek aan de Langstraat zodat we ook gemakkelijk gebruik kunnen maken 

van het veldje aan de Havercamp en andere faciliteiten daaromheen. 

Antwoord 

We hebben uit de voorgaande gesprekken begrepen dat jullie geen kansen voor de Klepel 

zagen omdat er geen mogelijkheid was voor buitenspeelruimte. 

Indien de voorkeurslocatie op scenario de Klepel valt zullen de stichting Kloostergedachte 

jullie wens aanreiken. Jullie begrijpen dat we niets kunnen eisen en dit alleen maar 

kunnen faciliteren door het kenbaar te maken en mogelijk jullie met elkaar in gesprek te 

brengen. Jullie begrijpen dan ook dat de voorwaarden die jullie aangeven voor de 

huisvesting in de Kloosterboerderij eenvoudiger zijn vorm te geven als het Patersklooster 

de voorkeurslocatie wordt. 

In de scenario’s van het Patersklooster zijn de aangegeven huurprijzen kostendekkend 

vormgegeven, gezien de ontbrekende details van afwerking is hier nu een bedrag voor de 

verbouwing aangenomen en vertaald naar een huurprijs. Verder is ermee rekening 

gehouden dat 1-Hoog (ONIS) eveneens in de kloosterboerderij kan worden gehuisvest.  

 


