
Afferden, 06 december 2018 

 

Beste bestuursleden, 

 

Onlangs bent u uitgenodigd voor een nadere uitleg door de werkgroep WAA over plan 

Alverman. Dit plan mag verder ontwikkeld worden waarna goedkeuring door de 

gemeenteraad nog moet plaats vinden Dit nieuwe plan is sterk afgeslankt van € 1.600.000 

naar € 720.0000.  

Op 11 december a.s. bent u in de gelegenheid om de werkgroep nader aan de tand te 

voelen wat de gevolgen van deze afslanking zijn voor uw oorspronkelijke plan van eisen. 

 

Wij willen jullie vooraf informeren over de stand van zaken omtrent het accommodatiebeleid 

Afferden. 

Wij, het Alternatieven (A)- team van de Dorpsraad, hebben via een brief aan de gemeente en 

in twee spreekrechtmomenten, bij de commissievergadering Samenleving en de 

raadsvergadering, drie maanden uitstel gevraagd om de 3 accommodatieplannen te 

presenteren aan de bewoners van Afferden. Te weten plan A-team Dorpsraad, zijnde 

opknappen gymzaal en Iedershuus; plan Langstraat, zijnde een MFC sport-

/gymzaal/serviceverlening en café/restaurant; en plan Alverman, zijnde een 

verenigingsgebouw voor binnensporten. We hebben geen reactie gekregen om onze 

plannen te presenteren en nog verder uit te werken. De planontwikkelaars A-team en 

Langstraat hebben van de gemeente zelfs geen formeel antwoord gehad op het 

uitstelverzoek. We mogen hier rustig spreken van een schandalige omgang van de 

gemeente met dorpsbewoners, dorpsraden en verenigingen. We constateren dat er geen 

oprechte belangstelling is vanuit de gemeente (B&W, raadsleden en commissies) om mee te 

denken wat het beste voor Afferden is. De conclusie dat de WAA al 5 jaar onderweg is en 

daarom het beste plan heeft zou juist een teken aan de wand moeten zijn. Het plan is 

gedateerd, de ontwikkelaars zijn geen afspiegeling van de Afferdse bevolking, en niemand 

weet wat het plan Alverman nog voor waarde heeft nu de te besteden gelden gehalveerd 

zijn.  

Waarom willen wij de gekozen trekrichting van de gemeente en de werkwijze van de WAA 

(Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden) ter discussie stellen? 

We merken hierbij op dat plan Alverman, waar de gemeente zijn voorkeur over heeft 

uitgesproken, in deze besluitvormingsfase niet eens was voorzien van een verdienmodel 

waaruit het bestaansrecht blijkt. Bij plan A-team gaat het over € 700.000,-- met slechts een 

negatief resultaat van € 5.000,--. Het plan A-team is nooit openlijk gepresenteerd. Plan 

Langstraat deed zijn intrede in april 2018 en is in 5 maanden tijd ontwikkeld. In die tussentijd 

is een eerste planschets/tekening van plan Langstraat aangeboden aan de gemeente. 

Daarover heeft een gesprek met de gemeente plaatsgevonden om te verkennen of het qua 

oppervlakte haalbaar is om in de Langstraat een MFC te bouwen. Die ruimte is aanwezig. 

Echter de vraag om uitstel en in 3 maanden een concreet plan voor te leggen is niet 

ingewilligd, zoals we hierboven al vermeldden. We merken nog op dat de wensen, eisen en 

afmetingen die in het plan Alverman als basis gelden ook de basis vormen voor MFC 

Langstraat. 



 

Wat we met de petitie wilden bereiken? 

Om het ongenoegen over de keuze te kiezen voor plan Alverman - zonder inbreng van 

bewoners van Afferden - kenbaar te maken heeft het A-team met steun van bewoners en 

enkele gebruikersgroepen een petitie opgestart om het signaal af te geven dat bewoners 

mede willen bepalen waar de accommodatie komt. Het A-team heeft van 400 bewoners de 

petitie in zijn bezit gekregen. Helaas was het door allerlei omstandigheden en korte termijn 

niet mogelijk om alle formulieren op te halen. Zeker een 6-tal straten waaronder Langstraat 

en Dorpsstraat zijn helaas niet ingezameld. In de opgehaalde formulieren zitten ook veel 

leden van uw vereniging. Er is duidelijk gemaakt met de petitie dat de gekozen 

besluitvormingsprocedure van de gemeente onacceptabel is voor de bewoners.  

 

Hieronder volgt een korte indruk van de plannen. 

Plan Alverman: Het oorspronkelijke plan Alverman omgezet naar een alternatief plan 

Alverman dat van € 1.600.000 naar € 720.000,-- is gereduceerd met een exploitatieresultaat 

(zeg maar winst) van € 2.000. De vraag is wat deze bezuinigingsoperatie betekent voor de 

gebruikers van de verenigingen. Kan nog worden voldaan aan de eisen van de 

verenigingen?  

Plan A-team + Langstraat: De initiatiefnemers van plan De Langstraat, welk plan is opgesteld 

vanuit een brede maatschappelijke visie op sport, cultuur en welzijn was met de Dorpsraad 

in gesprek om een gecombineerd plan aan te bieden (A-team + Langstraat), waarin het 

Iedershuus niet wordt afgebroken en bestaande activiteiten aldaar kunnen worden 

doorontwikkeld. Meerdere gebruikersgroepen hebben aangegeven in het Iedershuus te 

willen blijven. Waaronder wandelsportvereniging DWS, Zonnetje in huis, biljartvereniging ’t 

Töpke, Yogaclub, Koersballers en gymclub van de KBO. Door de samenvoeging van de 

exploitatie van MFC Langstraat en Iedershuus worden risico’s gespreid. Beide 

planontwikkelaars waren in gesprek om de verdienmodellen en het bestuurlijk model uit te 

werken. Vernieuwend is dat vertegenwoordigers van gebruikersgroepen/verenigingen een 

actieve rol vervullen. Er worden verdienmodellen voorgesteld waarbij er voor 

verenigingen/clubs mogelijkheden zijn om hulp te bieden bij feesten, partijen of 

bijeenkomsten en hiervoor worden bijdragen ontvangen die de verenigingen weer ten goede 

komen. Het nieuw bestuurlijk model (overkoepelende stichtingsvorm bestaande uit leden van 

verenigingen en gebruikers voor beide locaties) waarborgt het beheer. Winsten en verliezen 

worden zowel van Langstraat en Iedershuus bij elkaar gevoegd om risico-spreiding te 

bereiken. Een te benoemen Raad van Toezicht die uiteraard kan ingrijpen bij mistoestanden 

e.d. maar ook of beheerder naar tevredenheid functioneert. Plan Langstraat kijkt vooruit en 

maakt gebruik van de kennis dat nieuwe vormen van subsidies en fondsen mogelijk zijn door 

aantoonbaar te maken dat wordt voorzien in sociale ontmoeting, buurtgerichte activiteiten en 

een inloopfunctie. Bewoners hebben inmiddels tal van mogelijkheden aangedragen via het 

behoefte-onderzoek. 

Samenwerken = verenigen 
Samenwerking tussen Iedershuus en het MFC aan de Langstraat is nog steeds een reële 

optie en biedt dan ook volop kansen voor een bestendige toekomst qua bestaansrecht en 

beheer. Belangrijk is dat de kinderen bij de school kunnen blijven gymmen en anderszins 

gebruik kunnen maken van de voorzieningen. De planontwikkeling is vervolgens gericht op 

welzijn en zorg en daaraan gerelateerde voorzieningen en services voor bewoners van 

Afferden. Aandacht voor geluidsoverlast (volgens nieuwe wetgeving), verkeershinder voor 



omwonenden, parkeergelegenheid en verkeersontsluiting zitten in de verkennende fase. Bij 

voorbeeld de ontsluiting via de Eckeltsedijk. Kortom plan Langstraat is - ook zonder de combi 

met plan A-team - geschikt voor tal van verenigingen en clubs, zoals fanfare, 

toneelvereniging, etc.  

We merken op dat plan Langstraat steeds bewoners en instanties heeft betrokken bij de 

planontwikkeling en het behoefte-onderzoek. Dat veel bewoners de voorkeur geven aan een 

centraal - in het hart van het dorp - gelegen accommodatie, bleek al snel uit het behoefte-

onderzoek van de Langstraat. Plan Langstraat verdient in ieder geval nog een presentatie 

aan haar bewoners, de leden van verenigingen en andere belangstellenden.  

Wij vonden dat we bovenstaande uitleg verschuldigd waren aan jullie en de vele leden van 

jullie vereniging die onze enquête ondersteund hebben.  

We hopen dat het jullie kan helpen om een helder beeld te vormen en de juiste beslissing 

voor jullie vereniging te nemen. Indien gewenst kan zowel het A-team als de Langstraat een 

presentatie geven voor besturen en leden die hierin interesse hebben. Mochten er vragen 

zijn dan kunnen we die schriftelijk of mondeling toelichten. 

We verzoeken u om op 11 december geen overhaaste beslissingen te nemen die 

onomkeerbaar zijn. Er is absoluut geen tijdsdruk om snel te beslissen. Die druk wordt 

opgelegd door de groep die al 5 jaar bezig is en niet met derden om de tafel wilden om te 

onderzoeken of er combinaties mogelijk waren! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

   

Het A-team van de Dorpsraad Afferden. 

 

 

 

 


