“Stichting Wijkraad Steyl”

OPBRENGST OPENBARE WIJKVERGADERING
13-12-2017
Tijd: 19.30u-22.00u. Locatie: Basisschool De Schalm
Aanwezig: Maurice Ambaum (voorzitter), Peter Gommans (secretaris), Wim Hanraets
(groenvoorziening).
Notulist: Lisette Krekels.
Gast:
Jos Jacobs (Steyler Hoeskamer), Michael Verheyen (bewonersondersteuner
St. Proteion).
Afwezig met bericht: René Sijbers (bestuurslid), Medine Han (bestuurslid), Pieter van de
Rijdt (stadsdeelmanager), Henk van Gils (penningmeester).
De openbare vergadering staat deze keer geheel in het teken van de toekomst van zaal DE
VRIENDENKRING, omdat de huidige uitbater met ingang van 1 maart 2018 stopt. Samen
met enkele Steyler verenigingen is de Wijkraad al enkele maanden in gesprek met eigenaar
Bavaria om DE VRIENDENKRING als feestzaal en ontmoetingsplek voor Steyl te behouden.
Tijdens deze vergadering worden aan de aanwezige inwoners van Steyl enkele belangrijke
vragen gesteld:
1. Hoe groot is het draagvlak tot behoud van De Vriendenkring?
2. Hoe zien de inwoners de toekomst van De Vriendenkring concreet ingevuld? Het gaat
hier om de ambities, wensen en verwachtingen van de inwoners.
3. Wat willen en kunnen de inwoners betekenen voor de realisatie van De
Vriendenkring?
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de uitkomst van de acht gespreksgroepen. De
verschillende activiteiten zijn daarbij zover als mogelijk geclusterd naar overeenkomst.
Uitkomst van de vragen
Vraag 1: Aan welke activiteiten heeft u behoefte?
A. De Vriendenkring moet op de eerste plaats een THUIS zijn voor de inwoners waar ze
elkaar kunnen ontmoeten, een hapje/drankje kunnen nuttigen en diverse activiteiten:
- Ontmoetingsruimte
- Steyler Hoeskamer
B. Zittende verenigingen moeten er kunnen blijven:
- KBO-activiteiten
- De Ketelaers
- Zangvereniging De Vriendenkring
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C. Naast verenigingsactiviteiten activiteiten voor alle leeftijden
(jong en oud):
- Kienen/Bingo
- Dansmiddag voor ouderen
- Tango Los Amigos
- Bewegen voor ouderen
- Repaircafé
- Kinderopvang
- Inburgeringslokaal
- Biljarten (voor jong en oud, workshop door ouderen voor jongeren)
- Kaarten, bridgeclub
- Darten
- Bureau voor Informatie en Advies
- Kookavonden om de verschillende culturen te leren kennen
- Kookwedstrijden
- Eetpunt- avond 1x per maand of vaker (alle leeftijden?)
- Toneel
- Kindervakantiewerk
- Bibliotheek
- Huiswerkbegeleiding
- Buitenschoolse opvang
- Handwerkclub: breien, borduren etc.
D. Vergaderfaciliteiten/ruimte en flexplekken
E. Hotel-restaurant, koffietafel en/of cateringfunctie voor binnen en buiten:
- Uitvaarten, bruiloften, jubilea, verjaardagen die er gevierd kunnen worden
- Air B&B/Hotel
- IJssalon
- Terras
- Pannekoeken, kleine kaart voor inwoners en toeristen
F. Kunst en cultuur:
- Vastenaovend, Hierezitting e.a. carnavalsactiviteiten
- Galerie
- Rommelmarkt
- Fietsverhuur voor toeristen
- Schlagerfestival
- Limburgse avond(en)
- Steyler kermis
- Theater- en poppodium
- Muziekgroepen- bandjes, joekskapel (oefenruimte)
- Concerten
- Cursussen/workshops
- Harmonie
- VVV-infopunt
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Vraag 2: Wie en wat is er nodig om deze activiteiten te realiseren?
A. Eigenschappen:
- Realisme m.b.t. financiering en inkomsten
- Gemeenschapsgericht denken, buiten de kaders van eigen vereniging
- Dagelijkse openstelling
- Mix van activiteiten: economisch en m.b.t. de leefbaarheid van Steyl
- Openstaan voor en nieuwe verenigingen aantrekken
B. Renovatie, onderhoud en inrichting van gebouwen en terras (zowel van binnen als van
buiten) aangepast aan de tijd, veiligheid en toegankelijkheid:
- Multifunctionele ruimte die op te delen is
- Voor kook- en/of cateringactiviteiten, drankuitgifte
- Goede toiletvoorzieningen, ook voor gehandicapten
- Parkeerplaatsen uitbreiden? Nu zijn er ± 25 plaatsen
- Zolderruimte gaan gebruiken
- Opslagruimte voor de diverse verenigingen en activiteiten
- Vergaderruimte
- Oefenruimte voor muziekbandjes
- Bouwval verwijderen? of opknappen
C. Een goede (commerciële) uitbater/gastheer, ondersteund door vele vrijwilligers
D. Vrijwilligers van alle leeftijden:
- Voor uitvoering van de activiteiten
- Technische klusploeg
- Schoonmaakploeg
- Menskracht op langere termijn, ook vanuit de verschillende zittende verenigingen
- Evenementencommissie
E. Voor de ontmoetingsruimte:
- Vaste openingstijden
- Vast programma
- Vrijwilligers
F. (Nieuwe vormen van) samenwerking:
- Verenigingen onderling, Stijlvol Steyl, aansluiten bij Liefde voor Limburg
- Commerciële catering
- Steyler ondernemers en horeca
- De Haandert
- Schutterij- en Missiemuseum
G. Zonnepanelen
H. Aansluiting openbaar vervoer
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