
 
 
Raadsvragen D66 Leudal – La Rochelle Roggel 
 
D66 Leudal heeft met grote verbazing kennisgenomen van een brief van diverse Roggelse 
verenigingen over de situatie bij gemeenschapshuis La Rochelle. Verenigingen stellen dat per 
1 januari 2022 de beheerder stopt en het bestuur voornemens is af te treden. Eveneens 
wordt gesteld dat de financiële situatie van het gemeenschapshuis niet goed is. Wij vinden 
het vreemd dat we niet geïnformeerd zijn over deze situatie door de wethouder.  
 
De verenigingen uit Roggel hebben ons verzocht om dit met spoed te behandelen. Wij 
vragen u dan ook onderstaande vragen met de hoogst mogelijke spoed te beantwoorden: 
 

1. Hoe vaak per jaar heeft u contact met het bestuur van La Rochelle?  
2. Wanneer heeft het laatste overleg met het bestuur van La Rochelle plaatsgevonden?  
3. Wat is er besproken met het bestuur van La Rochelle tijdens uw laatste gesprek? 

Kunt u ons hier een gespreksverslag van toesturen? 
4. Bent u geïnformeerd over de financiële situatie van La Rochelle?  
5. Bent u geïnformeerd over het feit dat de beheerder stopt per 1 januari en dat het 

bestuur voornemens is om af te treden? Klopt deze informatie?  
6. Waarom krijgt de gemeenteraad geen informatiebrief van de wethouder? Nu 

moeten we dit wederom vernemen van de verenigingen. Eerder gebeurde dit ook al 
bij De Postkoets in Horn. Wij willen graag geïnformeerd worden over deze situaties.  

7. Kunt u ons inzicht geven in de financiële situatie van La Rochelle?  
8. Wat gaat u doen om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen voor de Roggelse 

verenigingen zodat er ook in 2022 volop activiteiten in La Rochelle kunnen 
plaatsvinden? 

9. Heeft u de beschikbare coronagelden al ingezet om gemeenschapshuizen in Leudal 
financieel te ondersteunen? 

10. Hoe is de situatie bij de andere gemeenschapshuizen? Graag een overzicht per 
gemeenschapshuis. 

11. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met De Postkoets in Horn?  


