
Vrije vertaling tafelgesprekken als inputnotitie – visie - werkbijeenkomst 1 

Notitie gesprekstafel Gemeenschapshuis Asten 

 

Werksessie 1:  Visie   

Datum:  Dinsdag 28 augustus 2018 

Locatie:  De Klepel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling 

 

Een gezamenlijk ‘Honk’ van actief Asten 

 

• Uit onze groep kwam vooral naar voren dat het van groot belang is dat het 

gemeenschapshuis gericht is op huisvesting voor de Astense verenigingen, 

welke dan ook.  

• Het zou een mooie bijkomstigheid zijn als het tevens een 

maatschappelijke (open) ontmoetingsplek of gemeenschapsplek zal 

worden voor alle Astenaren. Het woord ‘huiskamer’ werd ook genoemd. 

• Verbindingsplek voor de Astense gemeenschap, waar men kan samen 

komen. Jong en oud. Om te biljarten, om te zingen, om te vergaderen, 

maar ook om aan de bar een biertje te drinken. 

• Een ‘huis’ voor Asten en van Asten. 

• Multi inzetbaar gemeenschapshuis en een podium voor optredens. 

• Het zou mooi zijn als er op deze plek ‘krachten’ worden gebundeld, denk 

aan kruisbestuivingen tussen verenigingen. 

• Het gemeenschapshuis heeft een sleutelfunctie in de gemeenschap. 

• Een plek waar men trots op mag zijn. 

 

Taak 

• Het faciliteren van ruimten voor het Astense verenigingsleven (denk ook 

aan repetitieruimten; vergaderruimten). 

• Beheer en onderhoud. 

• Regie: beeld en geluid. 

• Exploitatie. 

• Maatschappelijke taak/ signalerende taak/ voorbeeldfunctie: normen en 

waarden. 

• Coördinatie/ planning (Van de ruimten. Optimaal gebruik). 
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• Schoonmaak. 

 

Functies 

 

Noodzakelijk: 

• Een kundige, sociale beheerder die goed kan managen. 

• Grote zaal, eventueel groter en kleiner te maken en andere (flexibele) 

ruimten. 

• Een bühne/ podium (toneel).  

• Horeca met een bar waar men elkaar kan ontmoeten. 

• Het is een must dat het gemeenschapshuis rolstoelvriendelijk is met een 

fijne garderobe.  

• De logistiek is van belang. Dit betekent parkeergelegenheid en een plek 

om te laden en lossen. 

• Van belang is aandacht te hebben voor de akoestiek en goede isolatie. 

(Muziek, koren, dansles) 

 

Wenselijk:  

• Het zou wenselijk zijn als er opslag is voor instrumenten e.d. 

• Kosten- neutraal systeem. 

• Reserveringssysteem waar je ruimten kan reserveren, maar ook escapes 

qua ruimten (mocht je onverhoopt extra willen repeteren bijv.) 

• Een minimale inzet van vrijwilligers.  

 

Optioneel: 

• Theaterzaal. 

• Optie om naar buiten te gaan; buitengelegenheid. 

• Goed restaurant. 

• Verbinding met de Markt. 

• Loket voor het gebiedsteam van het Sociaal Domein. Participatie (Senzer), 

WMO, Jeugd en steunpunt.  

• Bibliotheek. 

• Werkplek voor (beginnende) ondernemers. 


