
Voorstel beschikbaar stellen krediet voor De Leuningjes, 

Poeldijk 

 

Onze visie 

 

Voorzitter, de afgelopen maanden hebben we al diverse keren 

gesproken over de toekomst van de sociaal-maatschappelijke 

voorzieningen in Poeldijk – een lastige discussie. 

Gaan we voor tijdelijk of definitief behoud van De Leuningjes of laten 

we de RK-kerk gedeeltelijk gebruiken als sociaal-cultureel centrum en 

gaan we de locatie De Wittebrug ontwikkelen en dat gedeelte van de 

Voorstraat herinrichten? 

Kortom, lastige keuzen waar ettelijke miljoenen mee gemoeid zijn. 

Het is vooral lastig omdat de bewoners van de kern Poeldijk het 

onderling niet eens zijn welke kant het op moet, al krijgen we wel 

signalen dat meer bewoners voor de RK-kerk zijn dan voor De 

Leuningjes. 

 

Voorzitter, de fractie ChristenUnie-SGP is altijd voor open houden van 

De Leuningjes geweest, maar niet tegen elke prijs. 

Wij zijn van mening dat het tijdelijk openhouden – we denken aan een 

periode van 5 jaar – niet meer mag gaan kosten dan € 500.000,-  

De raming van 1,8 miljoen voor tijdelijk gebruik van De Leuningjes 

gedurende 10 jaar zijn wat ons betreft te hoog. 

De variant met decorbouw ziet er prachtig uit, maar de totaalsom van  

€ 600.000,- voor decorbouw en € 1,2 miljoen voor voorbereidende 

werkzaamheden in de Leuningjes om decorbouw te faciliteren, totaal 

€ 1,8 miljoen – vindt mijn fractie een te grote investering van 

gemeentegeld in deze voorziening. 

En dan zijn we er nog niet! In het voorstel worden nog een aantal 

zaken genoemd die de komende 10 jaar geïnvesteerd moeten worden 

in de Leuningjes, waarvan de dekking nog niet is aangegeven. 

 

Kort zullen wij deze zaken benoemen: 



 € 265.000,-: achterstallig onderhoud periode 2015-2020 volgens 

het meerjaren onderhoudsplan van stichting De Leuningjes. 

Voorzitter, kan de wethouder aangeven dat het stichtingsbestuur 

dit bedrag nog in hun reserves heeft zitten? 

 € 395.000,-: maatregelen om te voldoen aan de EP-norm wat 

betreft energiezuinigheid. 

 € 300.000,-: aanpassen gevel en exterieur om het gebouw er 

weer netjes te laten uitzien. 

Als we dit optellen komen we uit op bijna € 2,8 miljoen; zijn we er dan? 

 Wij lezen niets meer over de claim van het stichtingsbestuur 

aangaande inventaris, vloer etc, van € 300.000,-. Bestaat deze 

claim niet meer, of wordt dit weer een nieuwe discussie? 

 Tenslotte lezen we in het voorstel onder ad 6 dat mogelijk de 

huurrelatie tussen de gemeente met de stichting SCC De 

Leuningjes mogelijk herzien zal worden. Wethouder, overleg is 

goed, maar wat verwacht u van dit overleg?  

 

Voorzitter, een investering voor de komende jaren van 2,8 miljoen in 

een oud gebouw is voor de fractie ChristenUnie-SGP veel te hoog. 

 

Mijn fractie zou graag De Leuningjes de komende 5 jaar nog in stand 

willen houden, zonder gebruik te maken van de grote zalen. 

De bibliotheek en het kinderdagverblijf kunnen er dan nog steeds 

gebruik van maken. 

Van de andere (voormalige) gebruikers van De Leuningjes bereiken ons 

geen berichten over problemen of knelpunten. Zij hebben allen elders 

onderdak gevonden. 

 

Verder kijkt de fractie ChristenUnie-SGP positief aan tegen de plannen 

van Hart van Poeldijk in combinatie met het parochiebestuur van de 

RK-kerk. Deze zien er goed uit. 

Wij vinden het een prima ontwikkeling dat het parochiebestuur van de 

RK-kerk hun gebouw op eigen kosten wenst te verbouwen om deze zo 

geschikt te maken als sociaal-maatschappelijke voorziening die plaats 



kan bieden aan 700 personen. I.v.m. onze spreektijd verwijzen we naar 

de brief van het parochiebestuur van 25 september jl. 

Ook kunnen de kerk en de pastorie – weliswaar ook oude gebouwen, 

maar monumentaal en beeldbepalend – op deze wijze voor de 

bevolking van Poeldijk behouden blijven. 

Onze indruk is dat dit initiatief onder de bevolking van Poeldijk veel 

draagvlak heeft. En het gaat ons om het belang van de bevolking! 

 

Voorzitter, we zouden graag een gelijk speelveld zien, zowel voor De 

Leuningjes als de RK-kerk. 

Maar als vanavond de raad besluit € 1,8 miljoen – eigenlijk € 2,8 

miljoen –  euro te investeren in De Leuningjes, creëren we een ongelijk 

speelveld en kunnen de ontwikkelingen in de RK-kerk niet van de grond 

komen. Dat laatste zou mijn fractie ChristenUnie-SGP betreuren. 

En aan zo’n ongelijk speelveld wil mijn fractie niet meewerken. 

 

Bij het volgende agendapunt, centrumontwikkeling Poeldijk zullen we 

hier verder op ingaan. 

 

Voorzitter, dank u wel. 

  



Stedenbouwkundige visie centrum Poeldijk 

 

De stedenbouwkundige visie Poeldijk Centrum, opgesteld door Hosper,  

ziet er goed uit. 

Het voorstel is om 2 scenario’s uit te gaan werken en vervolgens 

hierover een besluit te nemen. 

Scenario 1: alle functies uit de Leuningjes worden geclusterd op locatie 

De Wittebrug en RK-kerk 

Scenario 2: Versterken historische kern en benutten gemeentelijk 

vastgoed zoals Voorstraat 88. 

 

Voorzitter, vooralsnog kan scenario 1 op onze steun rekenen. 

Aankoop, sloop en herontwikkeling van de locatie De Wittebrug – mits 

er een goede financiële business case onder wordt gelegd.  

Uiteraard wel in combinatie met de plannen van het parochiebestuur 

voor de RK-kerk en de pastorie. Maar dat had u vast al begrepen. 

 

Voorzitter, nu komen we wel bij een knelpunt aan. 

Een krappe meerderheid van de raad heeft bij het vorige agendapunt 

ingestemd met het openhouden van de Leuningjes voor de komende  

10 jaar en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 2,8 miljoen 

– sorry – een bedrag van € 1,8 miljoen, terwijl bekend is dat er 

ongeveer 1 miljoen aan kosten bij zullen komen. 

 

Dit zal volgens ons betekenen dat de investeringen van het 

parochiebestuur in de RK-kerk voorlopig niet door zullen gaan. 

Want op gebied van zalenverhuur zal de RK kerk niet kunnen 

concurreren met een gesubsidieerde Leuningjes! 

Volgens mijn fractie GEEN gelijk speelveld! 

 

Voorzitter, we vragen ons af of de uitwerking van de 2 scenario’s nog 

wel nut heeft? Of gaan we in de toekomst een nieuwe Leuningjes 

bouwen – op de locatie Wittebrug? 

Dat is toch geen win-win situatie voor de kern Poeldijk ! 

 



We wachten de reactie van het college af voor we ons standpunt 

bepalen met betrekking tot dit voorstel. 

 


