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Notitie gesprekstafel Gemeenschapshuis Asten 

 

Werksessie 1:  Visie  

Datum:  Dinsdag 28 augustus 2018 

Locatie:  De Klepel  

 

 

 
 

Kern: 

Het hart van Asten: een multifunctioneel, toegankelijk en aantrekkelijk 

ontmoetingscentrum voor iedereen, waarin een kruisbestuiving plaatsvindt tussen 

de aanwezige functies. 

  

 Multifunctioneel  

Opzet MFA, een ontmoetingsruimte. In het gebouw kunnen verschillende 

functies plaatsvinden, meerdere organisaties binnen 1 gebouw: 

- mogelijkheid tot het houden van lokale uitvoeringen, concerten, 

cursussen of carnavalsactiviteiten vanuit de verenigingen (let op 

akoestiek en grootte podium en zaal, flexibele ruimte die groter of 

kleiner gemaakt kan worden); 

- ook concerten e.d. zonder een koppeling aan het verenigingsleven; 

- trouwzaal verhuren, koffietafels, herdenkingsruimte bij een overlijden; 

- oranjemarkt, vogeltentoonstelling, vergaderfunctie, zorgloket; 

- goede ondersteunende horeca. Centrale plek binnen het gebouw om 

een kopje koffie met een broodje te pakken. 

 

Sociaal netwerk, welzijn en participatie of zorg combineren met 

ontspanning, hobby’s en het verenigingsleven. 

 

Na de repetitie nog een drankje kunnen pakken, ontmoeten en bijkletsen. 
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De behoefte van de verenigingen moet op de eerste plaats staan, als er 

ruimte (tijd) is moet de mogelijkheid open staan om activiteiten te 

organiseren die niet aan de verenigingen gekoppeld zijn. Daarvoor moeten 

dan wel de faciliteiten aanwezig zijn. 

 

 Toegankelijk en aantrekkelijk 

Een open gebouw, waar men geen drempel voelt om naar binnen te gaan. 

Het gebouw en het interieur moeten voldoende uitstraling hebben. Theater 

de Ruchte in Someren wordt genoemd als voorbeeld. 

 

Wegwijzers in het gebouw om de bezoekers te verwijzen naar de 

verschillende functies. Ook voor mensen van buiten Asten, wegwijs maken 

in Asten (soort VVV-functie). 

 

Toegankelijk gebouw (ook voor ouderen bijv.). 

 Voor iedereen  

Voor jong en oud. 

 

Aansluiten op sociaal netwerk, om te voorkomen dat deze mensen in een 

isolement raken en de problematiek groter wordt (preventieve werking)  

faciliteren zelfvoorzienendheid.   

 

Ook bijvoorbeeld voor de Marokkaanse gemeenschap, gebedsruimte 

faciliteren. 

 

 Kruisbestuiving 

De functies kunnen elkaar onderling versterken. Niet zo’n groot gebouw dat 

men van elkaar niet weet welke functies er nog meer in het gebouw zitten. 

Behapbare grootte, huiselijk gevoel. 


