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Geachte Fractievoorzitters Gemeenteraad Leudal, College van B & W, 

De gezamenlijke verenigingen, vertegenwoordigd binnen de Open Club Roggel (*), wenden zich tot U 
met een dringend verzoek om de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van het 
gemeenschapshuis La Rochelle te borgen voor de toekomst. 

Het is bekend dat op 5 oktober 2015 melding is gemaakt van afbouw van de Gemeentelijke subsidie. 
Met ingang van 2016 stelt de gemeente het gebouw ter beschikking, inclusief groot onderhoud, 
zonder te betalen huurvergoeding. Het exploitatietekort is fors opgelopen, mede door de 
coronapandemie en aanvullende maatregelen. Het is evident dat er naar passende oplossingen 
gezocht moet worden. 

Op dinsdag 10 november 2021 zijn de verenigingen, die gebruik maken van het gemeenschapshuis, 
geïnformeerd door het Bestuur van Stichting La Rochelle. De aanwezigen werden min of meer voor 
een voldongen feit geplaatst. Per 1 januari 2022 (!) zal de beheerder zijn werkzaamheden stoppen en 
is het Bestuur voornemens af te treden. De reserves zijn aangesproken en het Bestuur wil geen 
verantwoordelijkheid nemen voor een voortzetting van de exploitatie. 

Dit betekent dat verenigingen die in 2022 activiteiten gepland hebben in La Rochelle, met faciliteiten 
en ondersteuning van een beheerder, hopeloos in de knel komen. Sommige verenigingen, die 
afhankelijk zijn van deze faciliteit moeten hun kernactiviteiten voor hun leden staken. Dit is temeer 
zuur omdat ook de coronapandemie haar negatieve invloed heeft. Veel verenigingen, en met name 
(alleenstaande) ouderen, die aangewezen zijn op deze voorziening, wordt een belangrijke 
tijdsbesteding en sociaal netwerk ontnomen. Dit zal angst en eenzaamheid, en ten gevolge hiervan 
mentale en psychische klachten, vergroten. Dit kan niet de bedoeling zijn van de Gemeente Leudal, 
die burgerparticipatie, een gezond leefpatroon en een aantrekkelijke leefomgeving met goede lokale 
voorzieningen, op trotse wijze promoot. 

Veel verenigingen van Roggel die, op basis van gemeenschapszin en een sterke betrokkenheid en 
grote inzet van vrijwilligers, van betekenis zijn voor veel inwoners, worden nu in de kou gezet. 
Verenigingen die het moeten hebben van subsidies, inbreng van vrijwilligers en plaatselijke 
ondernemers. Verenigingen, die niet kunnen overgaan tot het fors verhogen van de ledenbijdrage.  

 

 



 

 
Verenigingen, gericht op ouderen (32.2% van de inwoners van Leudal is 60+) die van hun leden geen 
hoog lidmaatschapsgeld kunnen vragen vanwege hun inkomen (AOW en veelal een beperkt 
aanvullend pensioen). Leden die, in toenemende mate, zijn aangewezen op de lokale activiteiten en 
lokale voorzieningen.  
Het kan niet zo zijn dat burgerparticipatie betekent dat vrijwilligers opgezadeld worden met de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van een gebouw met de daaraan gepaarde veiligheid. 
Vrijwilligers die veelal die deskundigheid en bevoegdheid niet in huis hebben en redelijkerwijze ook 
niet van hun gevraagd mag worden. 

Dit raakt de gemeenschap Roggel in haar hart. 

De vrijwilligers van de diverse verenigingen hebben aangegeven mee te willen denken in realistische 
oplossingen. Er samen de schouders onder zetten ter voorkoming dat de verworvenheden van de 
gemeenschap Roggel te grabbel worden gegooid. Een aantal verenigingen hebben het Bestuur van 
de Stichting La Rochelle aangeboden om, na volledige openheid van zaken, mee te willen denken 
met betrekking tot de voortgang van de activiteiten op korte termijn, als ook het behoud en beheer 
van het gemeenschapshuis La Rochelle voor de toekomst. Op 23 november aanstaande staat 
daartoe een nieuw overleg gepland. Wij, de verenigingen, zijn nu aan zet. 

Dit laat echter onverlet dat de Gemeenteraad en uw Raadsfractie zich moet uitspreken over de 
gemeenschapsvoorziening in de Kern Roggel en al haar middelen en mogelijkheden ten volle 
gebruikt om de inwoners van Roggel en haar Verenigingen datgene te geven en financieel te 
ondersteunen, zoals dat van een Gemeente Leudal redelijkerwijze verlangd mag worden. 

Wij hopen, op korte termijn, op een adequate reactie en actie uwerzijds, enerzijds naar de 
ondertekenaars en anderzijds naar het betreffende gremium van de Gemeente Leudal. 

 

 

 

 

 

 
(*) Open Club Roggel is een federatie waarbij de volgende verenigingen/stichtingen zijn 
aangesloten: 
Tennisclub Wimbledonck, HBS Roos in Bloei, SV Roggel, HBV Ons Genoegen, Schutterij St.Paulus, 
Volleybalvereniging Accretos, Schutterij St.Petrus, CV De Sjansemaekers, Stichting Instuif Roggel 
(Jeugdsjansemaekers), Seniorenvereniging Roggel, Stichting KinderVakantieWerk Roggel en 
Harmonie Amicitia. 
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