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Memo 
 

   
 

 

Huisvestiging verenigingen Braakhuizen-Zuid 
 

Drie jaar geleden kreeg de wethouder de opdracht van CDA, DPM, PvdA en GroenLinks en de 
DGG om te kijken of het huisvestingsprobleem van TMSG kan worden opgelost door een ruil van 
gebouwen.  
 
Die opdracht is nu klaar.  
 
Terugkijkend kunnen we concluderen; De communicatie is niet handig verlopen, vanuit gemeente 
en raad. De klankbordgroep is niet ingezet, de verenigingen op Sint Josefplein 4 voelen zich in de 
kou gezet en in de steek gelaten. Het viel ze rauw op het dak. Naast TMSG waren zij ook opeens 
onzeker over waar ze terecht moesten met hun activiteiten. Beide kwamen daarmee eigenlijk in 
hetzelfde schuitje. 
 
Er zijn ongewenste spanningen in een wijk die gezellig en gemoedelijk hoort te zijn. Tweespalt 
tussen mensen die buren zijn, naar dezelfde supermarkt of kapper gaan en waarvan kinderen 
samen op school zitten wil niemand. De cohesie in Braakhuizen dreigt om zeep geholpen te 
worden. En wij van de PvdA willen dat niet! Dat willen de mensen van TMSG en het 
dienstencentrum ook niet. 
 
Het moge duidelijk zijn dat het voorstel dat de gemeente nu doet dus niet haalbaar is. Het is vooral 
gebaseerd op een ruil met een financiële bril op. Dat is, achteraf gezien, te kortzichtig geweest. 
Maatschappelijke factoren en betrokkenheid vanuit de wijk zijn onvoldoende meegenomen.  
 
Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De PvdA kan dit voorstel niet steunen, maar 
wil dat er op korte termijn een acceptabel alternatief komt.  
 
Zoals gezegd; we zitten in hetzelfde schuitje. We hebben een gezamenlijke uitdaging. Namelijk; hoe 
zorgen we ervoor dat de verenigingen in Braakhuizen Zuid, ongeacht hun culturele achtergrond, 
een goede plek hebben om hun dingen te doen. Het is een uitdaging voor de wijk, de verschillende 
verenigingen en het bestuur van onze gemeente. Het is in ons aller belang dat de wijk bruisend, 
gemoedelijk blijft. Waarbij buren elkaar spreken, helpen en respecteren. Dat maakt de wijk alleen 
maar mooier. 
 
Met andere woorden; wij roepen op tot samenwerking. Weg met de verwijten. Niet praten over 
elkaar, maar met elkaar. 
 
Wij doen een dringende oproep aan TMSG, de LEV groep en de clubs van het Sint Josefplein en de 
Borgh, de klankbordgroep en de wijkvereniging om op zeer korte termijn met een constructieve 
afvaardiging rond de tafel te gaan. Mensen die verbinden. We leven sámen in deze wijk, laten we 
ook sámen de puzzel oplossen die voor ons ligt en waar we allemaal last van hebben. We doen dit 
voor de wijk, niet voor financieel gewin. Hét uitgangspunt moet zijn; de activiteiten die we nu 
hebben. Dat is realistisch en eerlijk. Dan kan het ook, want zo is er plek genoeg om iedereen op een 
goede manier een plek te geven en gunnen.  
 
Waar een wil is, is een weg. 

http://www.geldrop-mierlo.pvda.nl/


  
Ik druk jullie op het hart; een goede oplossing is in het belang van iedereen die in deze wijk woont. 
In het belang van volwassenen, ouderen en kinderen.  
 
De PvdA vraagt de wethouder bij deze om op korte termijn met de verenigingen gezamenlijk in 
gesprek te gaan en zo snel mogelijk met een alternatief te komen waarin maatschappelijke factoren 
meegewogen zijn. Dit kan bijvoorbeeld met een neutrale gespreksbegeleider. We willen dit niet door 
laten sudderen en vragen om in het eerste of uiterlijk tweede kwartaal van 2017 deze opdracht tot 
een goed einde te brengen. 
 
Ga samen aan de koffie, Turkse of Nederlandse koffie. Kies voor een bruisende, leefbare wijk voor 
alle mensen in de wijk, los van hun achtergrond. Laten we dit hoofdstuk sluiten en samen de 
oplossing vinden! 


