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Notitie gesprekstafel Gemeenschapshuis Asten 

 

Werksessie 1:  Visie  

Datum:  Dinsdag 28 augustus 2018 

Locatie:  De Klepel  

 

 

 
 

Doelstelling  

Er was grote eensgezindheid over een gemeenschapshuis wat een bruisend hart 

is van Asten, centraal ligt, ontmoeting stimuleert, ‘altijd’ open is, waar je elkaar 

letterlijk ‘ziet’ in activiteiten die gelijktijdig gebeuren (kruisbestuiving), wat 

laagdrempelig is voor alle leeftijden, vrij toegankelijk, flexibel/aanpasbaar 

(duurzaam) richting toekomst en wat als een echte ‘huiskamer’ van Asten te zien 

is. En er is synergie mogelijk t.o.v. nu (bijv. bibliotheek / gemeenschapshuis). 

 

• Bruisend hart van de gemeenschap 

• Bruisende programmering (er is veel te doen aan activiteiten) 

• Meerdere activiteiten gelijktijdig (multifunctioneel; een boek lezen tegenover 

een muziekrepetitie moet gelijktijdig kunnen plaatsvinden, dit vraagt iets van 

de inrichting qua geluiddemping etc.) 

• Stimuleren van ontmoeting 

• Voor alle Astenaren, maar ook voor bezoekers, dagjesmensen 

• Laagdrempelig en vrij toegankelijk (zowel qua uitstraling gebouw als qua 

toegankelijk voor iedereen voor alle leeftijden) 

• Betaalbaar 

• Zichtbaarheid van gebruikers: je ziet elkaar zoveel mogelijk letterlijk -> dit 

versterkt de activiteiten van elkaar, onderlinge kruisbestuiving van 

verenigingen, gericht op een bloeiend verenigingsleven en maatschappij Asten 

(transparantie in ontwerp gebouw) 

• ‘Altijd’ open / warm welkom: uitnodigend gebouw (huiskamerfunctie) 

• Horecafunctie (met ? of deze alleen maar ondersteunend is of meer mag zijn) 
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• Centraal gelegen 

• Synergie mogelijk! Bijv. doelstelling bibliotheek sluit naadloos aan op 

doelstelling gemeenschapshuis, maar bijv. ook een VVV (vb. zie ‘Perron’ in 

Heeze) 

• Professionals inzetten waar het moet, vrijwilligers inzetten waar het kan 

• Duurzame investering, toekomstbestendig maar ook flexibel (gemakkelijk aan 

te passen indien aanbod van activiteiten / verenigingen in loop der tijd 

verandert) 

 

Taken  

 

We hebben ons geconcentreerd op de doelstelling en op de functies. De taken zijn 

hier vanaf te leiden.  

 

Functies (noodzaak, wens, optioneel) 

 

Noodzakelijk 

• Verenigingsleven (van dammen tot carnaval, oftewel van klein tot groot en 

zo veel mogelijk verenigingen vinden hier hun huisvesting) 

• Groooooote zaal (met bewust veel ‘O’s’) t.b.v. grote activiteiten voor hele 

dorp (bijv. sinterklaas, concert Harmonie, carnaval) en waarin 

theaterprogrammering (?, sommigen vonden dit bij wenselijk) mogelijk:   

o Te compartimenteren grote zaal (want deze heb je niet elke dag 

nodig, op de andere dagen te gebruiken voor andere activiteiten) 

o Verbonden met foyer 

o Standaard aanwezigheid van techniek zoals licht en geluid en 

presentatie  

• Gemeente: 

o Steunpunt Guido 

o T.b.v. toenemende participatie, bijv. dialoog / themabijeenkomsten 

kunnen hier plaats vinden: gemeente Asten is ook zichtbaar 

aanwezig 

• ‘Huiskamer’: waar je gewoon binnen kunt lopen, kopje koffie kunt drinken, 

elkaar kunt ontmoeten, krantje lezen, biljart etc. etc.  

• Vergaderruimtes 

• Horeca  

 

Wenselijk 

• Bibliotheek (stimuleren ontmoeting / lerende omgeving / mogelijkheid 

synergie) 

• ONIS (stimuleren ontmoeting / maatschappelijke betrokkenheid) 

• Theaterprogrammering? 

 

Optioneel 

• Lerende omgeving / cursusaanbod bedrijven (bijv. taalles,  

inburgeringscursus etc.) 

• Expositie, kunst, atelier, tentoonstellingen 

• Maaltijdvoorziening (bijv. zoals nu in Beiaard) 

• Woonfunctie 

• Commerciële / bedrijfsruimte (bijv. als dit helpt in betaalbaarheid) 

 

Diverse 

Na afloop concludeerde we dat de buitenruimte nog vergeten is in bovenstaande 

punten! Bijv. m.b.t. parkeren, maar ook m.b.t. uitnodigende buitenomgeving en 

bijv. van belang voor Jong Nederland Jeugdwerk.  
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Volgend voorbeeld werd nog genoemd van een gemeenschapshuis wat is 

gebouwd door en met verenigingen van deels materiaal van het vorige 

gemeenschapshuis: https://www.oosheimmargraten.nl/site/1/home 

 

 


