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Waalre overneemt, heeft dat
geen effect op het ontwerp van
gemeente-

huis van Waalre. Met Lumens in
het Klooster is de kans groot dat
de huidige gebruikers, Waalrese
verenigingen, daar ook kunnen
bliiven.

Dat zegt wethouder José van
Dijk desgevraagd. Lumens moet
nog in overleg met de verenigingen. De organisatie gaat ervan uit
dat de huidige gebruikers willen
bliiven en biedt die mogelijkheid
sraks ook.
De gemeente verwacht dat oolç
zegt Van Dijk. Maar zij gaat er tevens van uit dat met de komst van

het multifunctionele

gemeente-

huis andere mogelijkheden voor
verenigingen ontstaan. ,,fe ziet in
de gemeente een menging van
plekken waai verenigingen en
clubs actief zijn. We gaan ervan

Zo zit Waalres
op de zolder van het

sprekken loþen.

Waalre te blijven en die van
Aalst niet in Aalst. Een nieuwe
ruimte, dat kan voor verenigingen
gewoon leuker ofgeschikter ziin."
Dat kan gelden voor het nieuwe gemeentehuis, maar overigens
ook. voor het Klooster. ,,Lumens

Erfgoed

gaat dat verbouwen

en

het

gebouw aanpassen."

Ontwerp
Voor het nieuwe multifunctionele
gemeentehuis heeft de gemeente
een ontwerp gevraagd. op basis
van 3.830 vierkante Ílêt€r; Dat is
er mede op gebaseerd dat't Hazzo
sluit en gebruikers naar het multifu nctionele gemeentehuis komen.
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Waalrc vemachtd¡t metde
komst van multlâ¡nctloneel
gemeemehuis vcrcnigirEen
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De gemeente heeft al allerlei ge-

Waalrese clubs hoeven niet per:se
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wAALRE. Als Lumens her Klooster

het multifuncioneel

optreedt.
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Klooster. Er wordt aan gedacht Erfgoed een plek in het gemeentehuis te bieden. ,,Maar zij zitten er
niet de hele week. Dus mag ie je
afrragen ofer nog een andere gebruiker van diezelftle ruimte kan

zijn," '

,

Het staat de ontwerper v¡ij op
iets minder vierkante meters uit
te komen, aldus Van Dijk. ,,Het
gaat om efficiënt gebruik en als
dat zelß met iets minder kar¡ dan
is dat geen probleem. Maar het
mogen vooral niet méér meters
wordèn."
HeÊ is aan de verenigingen in
wailre om zelf ook te kijlkeñ waar

hun wensen liggen.
'tRazzo (met uitzondering van
de sporthal) gaat tegen de vlakte.
De huidþ gebruikers daar ziin
ook op zoek naar een andere plek.

De bibliotheek van 't Hazzo
verhuist naar het nieuwe gemeentehuis.

