
 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014. 

 

Beste gebruikers en overige geïnteresseerden, 

Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de actuele stand van zaken rondom  de 

vernieuwing van Het Brouwershuis. We hadden op de laatste gebruikersbijeenkomst toegezegd te 

informeren zodra er belangrijke ontwikkelingen te melden zijn. Het is ook om die reden dat een 

nieuwsbrief even op zich liet wachten. De afgelopen maanden waren er veel nieuwe positieve 

ontwikkelingen waardoor het bestuur nogmaals heel zorgvuldig naar de plannen heeft gekeken 

zoals we die op 4 november 2013 aan jullie presenteerden tijdens de informatiebijeenkomst. Met 

deze nieuwsbrief zijn jullie weer helemaal op de hoogte van onze inspanningen voor jullie nieuwe 

onderkomen. 

Aanvullende subsidie provincie Limburg 

De mogelijkheid bestaat dat ons project kans maakt op een aanzienlijke financiële bijdrage van de 

Provincie Limburg. Het is een nieuwe regeling die in 2014 pas in gaat en Stichting het 

Brouwershuis maakt een hele goede kans. Dat is een belangrijke ontwikkeling voor ons allemaal, 

voor nu en voor later. Kortom een kans die we niet kunnen en mogen laten liggen. We zijn als 

bestuur dan ook erg blij met deze ontwikkeling. Maar zoals vaak, er is ook een keerzijde. Eerst 

moet de Provincie Limburg namelijk nog  een besluit nemen. Als dit een positief besluit  is,  dan 

pas kan de subsidie worden toegekend . Daarna mogen we beginnen met sloop en vernieuwing. 

We zijn ons ervan bewust dat dit gevolgen heeft voor jullie als  gebruikers. Maar we zijn ervan 

overtuigd dat met het binnenhalen van deze subsidie een solide (financiële) basis kan gelegd voor 

de toekomst van het Brouwershuis.  

“Steunbetuiging” gebruikers Brouwershuis 

Naast deze nieuwsbrief ontvangen alle gebruikers ook het verzoek om het plan te ondersteunen 

door middel van een soort steunbetuiging. Dit kan in de vorm van een brief, waarin jullie aangeven 

wat jullie rol is en waarom het voor jullie zo belangrijk is dat het nieuwe Brouwershuis er komt en 

deze accommodatie ook  behouden blijft voor de toekomst. Om iedereen op weg te helpen staat in 

het bestand “opzet steunbetuiging Brouwershuis” al een handreiking voor wat betreft de inhoud. 

Deze kan door jullie zelf worden ingevuld. Maar voor wie er prijs op stelt: met Paul Verstraten kan 

ook een afspraak worden gemaakt om samen invulling te geven aan de steunbetuiging. We hebben 

begrepen dat steunbetuigingen zeker bij zullen dragen aan een positieve besluitvorming door de 

Provincie Limburg. We stellen het op prijs als we een reactie van jullie kant mogen ontvangen. 

Alvast bedankt !! 

 

 

 



Gevolgen voor de gebruikers 

Zoals gezegd, op dit moment kan er nog niet gestart worden met de sloop en de nieuwbouw. We 

verwachten dan ook dat jullie als gebruikers het huidige seizoen 2013 / 2014 gewoon af kunnen 

maken in de huidige locatie. Voor het seizoen 2014 / 2015 zal vervangende ruimte gezocht moeten 

worden. Een aantal gebruikers heeft zelf al mogelijke locaties op het oog. Voor wat betreft het 

tijdelijk gebruik maken van de BMV Broekhuizenvorst kunnen wij als Stichting nog een 

bemiddelende rol vervullen. In ieder geval geeft het even tijd voor iedereen om hierover na te 

denken. 

Actuele bouwplannen 

Voor wie de laatste ontwikkelingen wil volgen is er en actueel bouwplan te bekijken op de website 

http://www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl/Accommodaties/  

Daarin ook opgenomen een paar realistische 3-D schetsen die een mooi beeld geven van het 

nieuwe gebouw.  

Tot slot: 

We zijn op de goede weg en hopen snel een positief bericht te krijgen van de Provincie Limburg. 

Waar jullie hulp gevraagd is laten we het weten, zoals nu met de steunbetuiging. Waar onze hulp 

gevraagd is of waar onduidelijkheden zijn ; laat het ook ons weten !!! 

 

 

Namens Stichting Het Brouwershuis 

 

Paul Verstraten. 

(secretaris) 
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