
21-06-2013:  Voorste Venne exit 

Het kwam niet meer goed 

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad een definitief einde gemaakt aan het zgn. majeure project 
Revitalisering Voorste Venne. Bijna 8 miljoen was daar voor uitgetrokken maar afgelopen dinsdag 
ging het plan na meerdere jaren van voorbereiding definitief de prullenbak in. De brief van Aleph van 
1 maart  en een brief van de Stichting voor Podiumkunsten waarin toch weer gepleit werd voor 
aanpassing van het Definitief Ontwerp (en het was toch echt definitief) hebben de eerste aanzet 
daartoe gegeven. Daarna kwam de Stichting De Voorste Venne nog met een brandbrief waarin 
gesproken werd over een dreigend faillissement. Alles bij elkaar en dat ook nog in een tijd waarin de 
economische crisis alleen maar erger wordt was voldoende voor de gemeenteraad om er een punt 
achter te zetten. 

We zijn dus weer terug bij af en het college kan nu gaan werken aan nieuwe plannen voor een sobere 
renovatie. Sommige partijen kwamen afgelopen dinsdag weer op de proppen met de optie van sloop 
en nieuwbouw, maar ik heb niet de indruk dat dat breed gedragen wordt. Het zal waarschijnlijk wel 
uitdraaien op een aanzienlijk soberder plan met de hoogst noodzakelijke renovaties. De bibliotheek 
blijft zitten aan de Rooseveltstraat en dat betekent dat er een nieuwe invulling gezocht moet worden 
voor de zuidoost vleugel van het Voorste Venne-complex. Als daarmee andere gemeentelijke 
accommodaties vrij gespeeld kunnen worden, dan kan dat mogelijk nog een aanzienlijke besparing 
gaan opleveren. Andere verenigingen en instellingen zoals Aelph, de harmonie en Hunenhof blijven 
gewoon in hun eigen honk en daar zal waarschijnlijk ook niet zoveel aan gaan veranderen. De 
theaterzaal is nog een vraagteken. In de fractie Gemeentebelangen hebben we daar uitvoerig over 
gesproken en wij kiezen uiteindelijk toch voor een lokale invulling. Een theaterzaal naar maat en 
schaal van de gemeente Heusden. Voor grote theaterproducties kan het publiek redelijk dichtbij 
terecht in de Leest in Waalwijk of de Parade in Den Bosch. In dat opzicht heeft een theaterzaal in 
Drunen toch al niet zoveel meerwaarde en een grote investering in een dergelijke zaal is op dit 
moment maatschappelijk gezien naar onze mening niet verantwoord. Datzelfde geldt min of meer 
ook voor de evenementenhal, de focus vooral op lokale activiteiten. 

De Stichting De Voorste Venne is een verhaal apart. Afgelopen dinsdag heeft onze fractie betoogd 
dat een faillissement eigenlijk geen optie is. De problemen van de stichting, die toch zo nauw 
gelieerd is aan de gemeente, afwentelen op schuldeisers vinden wij moreel niet verantwoord. Een 
gemeente gaat daar niet zo mee om. Natuurlijk zal er iets moeten gebeuren want op dezelfde voet 
verder gaan en veel geld in de stichting blijven pompen, dat is niet zinvol. Dan kun je je geld net zo 
goed in een putje gooien, dat is dweilen met de kraan open, zo zei D66 afgelopen dinsdag (al hoef je 
naar mijn idee niet veel te dweilen als je een putje hebt). De personeelskosten van ruim 330 duizend 
euro zijn onverantwoord hoog; de brutowinst vanuit de horeca is nog niet de helft daarvan. Wij 
kiezen voor continuïteit van de stichting maar dan wel onder strikte voorwaarden. Het college heeft 
afgelopen dinsdag nog toegezegd de mogelijkheden nog eens nader te willen bekijken en bespreken. 

Het blijft natuurlijk jammer dat deze kans nu voorbij gaat. Al jaren zien we er naar uit en nu we bijna 
bij de finish zijn wordt de race abrupt gestopt en moeten we opnieuw beginnen. Natuurlijk kunnen 
we de plannen die er nu liggen daarbij nog wel gebruiken. Het is niet allemaal weggegooid geld, maar 
er is toch veel (ambtelijke) tijd en inspanning (ook van de verenigingen en instellingen) in dit project 
geïnvesteerd en die zijn achteraf gezien nu voor een belangrijk deel voor niets geweest. Zonde, maar 



laten we hopen dat het toch nog tot iets zal leiden. Want het gebouwencomplex staat er nog steeds 
en als we dat willen blijven gebruiken, dan zal er toch iets moeten gebeuren. Ik ga ervan uit dat we 
nog dit jaar daar meer duidelijkheid over zullen krijgen. 
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