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Werkbijeenkomst 6

Gemeenschapshuis 

Asten

d.d. 21-02-2019

Agenda

• Korte terugblik 

• Toetsingsmatrix t.b.v. beoordeling

• Inzicht in vooruitzicht
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Terugblik 

Hoe realiseren we één centraal gelegen

gemeenschapshuis in de kern Asten.

Hoe realiseren we, onder regie van de gemeente en in

samenwerking met de stichtingsbesturen,

verenigingen en andere belanghebbenden, een

nieuw/vernieuwd centraal gelegen gemeenschapshuis

in de kern Asten, dat voldoende draagvlak onder de

beoogde gebruikers kent, betaalbaar is (een

beheersbare begroting heeft zowel bij realisatie, als bij

toekomstig beheer en exploitatie) en waarbij sprake is

van huurprijzen die in de lijn liggen met de prijzen bij

gemeenschapshuizen Heusden en Ommel.



22-2-2019

3

Toetsingsmatrix  

• Ontstaan uit 4 werkbijeenkomst uit input van aanwezige

• 4 Bouwstenen, 24 parameters (meetpunten) waarvan 10 

als belangrijk aangegeven.

• Vaststelling gemeenteraad 11 december 2019

Toetsingsmatrix  
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Terugblik 24 januari 2019 

• Presenteren inpassingstudie (structuur tekeningen)

• Vragen en aandachtspunten ontvangen

• Deels verwerkt op de tekeningen en in de tekstueel in 

Toetsingsmatrix 

• Nieuwe tekeningen worden aangereikt & staan morgen op de 

website.  

Toetsingsmatrix
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Toetsingsmatrix t.b.v. beoordeling 

• Toetsingsmatrix: 4 bouwstenen (Financieel, maatschappelijk, 

ruimtelijke en organisatorisch) met 24 parameters

• 10 parameters prioriteit (wegingsfactoren c.q. 

vermenigvuldigingsfactor), 

• De belangrijkste vragen die van een toelichting moeten 

worden voorzien in de verschillende scenario’s

• Toelichting parameters, wegingsfactoren en tekeningen zijn de 

basis voor de beoordeling van de verschillende scenario’s
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Toetsingsmatrix

• Aandachtspunt: 

• Dit is een basis document, aangevuld met de benodigde onderlegger. Dit 

document is een tussenstop bedoeld om een locatiekeuze te kunnen maken.

• Basis document (met kaders, randvoorwaarden en financiële bandbreedtes) 

waar de gemeenteraad het besluit van de locatiekeuze op kan vaststellen & de 

basis om de volgende fase verder uit te kunnen werken (detaillering) van het 

ruimtelijke programma en het exploitatiemodel.

Toetsingsmatrix t.b.v. beoordeling 

VRAGEN

• Vragen schriftelijk via Gemeenschapshuis@asten.nl

• TOT 25 februari 2019

• Binnen 24 uur verduidelijking op de website. 

INLEVEREN

• Wanneer: VOOR 28 februari 2019

• Waar: Gemeentehuis (t.a.v. Dietmar Schrijnemakers)
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Inzicht in vooruitzicht

Inzicht in vooruitzicht

13 maart 2019: bekendmaking (openbaar) voorkeurscenario, 

als advies naar de gemeenteraad.

25 maart 2019: Behandeling Commissie Burgers

16 april 2019: Raadsbesluit locatiekeuze 

(16 april zal ook een plan van aanpak gereed zijn over hoe we de gebruikers willen betrekken in 

de verdere uitwerking van het ontwerp en de exploitatie)
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Afsluiting & aanreiken stukken

• (potentiele) gebruikers van Beiaard en De Klepel 

• 1 Boekje: Vernieuwde tekeningen van de 6 scenario’s. 

• 1 Boekje: Toetsingsmatrix t.b.v. beoordeling

• Dank voor jullie aanwezigheid & al jullie inbreng!!


