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Geachte raadsleden en college van B&W,  
 
Graag stellen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Kwaksmölle in Varsseveld.  
De Kwaksmölle is sinds de jaren 70 het sociaal cultureel centrum in Varsseveld en is lange tijd geëxploiteerd door 
Fidessa (voorheen sociaal cultureel werk Wisch). Door bezuinigingen is er in de loop der jaren drastisch gesneden 
in activiteiten, waardoor met name de activiteiten voor kinderen en jongeren zijn verdwenen. 
Nog steeds maken maar liefst 23 groepen gebruik van het gebouw. Zij waren dan ook zeer verbaasd over de 
uitspraak van wethouder Haverdil die in een interview de uitspraak deed dat het gebouw praktisch leeg stond. 
 
Op 25 april jl. heeft wethouder Haverdil in het bijzijn van dhr. Hoeffnagel een gesprek gehad met Lilian de Jong en 
Saskia Neijland (initiatiefnemers van Willemina Wereld) en heeft hen de optie Kwaksmölle aangeboden. De 
dames gaven aan dat het plan Willemina veel te omvangrijk was voor dit gebouw en dit de kern uit het plan zou 
halen. Dhr. Haverdil heeft toen de vraag gesteld of zij een nieuw plan wilden schrijven voor de Kwaksmölle, die 
praktisch leeg zou staan. De initiatiefnemers hebben gezegd hier over na te willen denken.  
 
Op 28 mei kregen de initiatiefnemers via Irene Talacko de uitnodiging om op het gemeentehuis te komen praten 
over hun plannen voor Varsseveld met dhr. Van Eck en dhr. Tomberg. Saskia Neijland heeft naar aanleiding van 
deze uitnodiging besloten niet verder te willen gaan met de Kwaksmölle en alleen het stukje repair café nog op te 
willen zetten in het Borchuus, die ook met het idee voor een repair café rondliepen.  
Lilian gaf aan dat er nog geen sprake was van een plan. Om een tweede teleurstelling te voorkomen wilde zij eerst 
duidelijke kaders en voorwaarden en informatie omtrent de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebouw.  
 
Naar aanleiding van dit gegeven heeft zij een gesprek gehad met dhr. Van Eck en dhr. Hoeffnagel dat met name 
over het gebouw ging. Zij heeft in dit gesprek ook de vraag gesteld wat de gemeente over had voor/bij wilde 
dragen aan een goed plan voor de Varsseveldse gemeenschap. Deze vraag zou worden terug gekoppeld naar dhr. 
Haverdil. Deze verwees door naar een fonds of regeling waar burgerinitiatieven een beroep kunnen doen bij de 
provincie. Hij dacht dat het verstandig zou zijn om eerst die weg te bewandelen. Lilian heeft bij dhr. Van Eck de 
vraag neergelegd of de gemeente bereid was om het gebouw tegen een symbolisch bedrag af te staan. Dhr. Van 
Eck noemde dit voorstel vergaand. 
 
Met de bekendmaking van het vertrek van Fidessa als exploitant ontstond bij gebruikers onrust over het 
voortbestaan van de Kwaksmölle en is een brief uitgegaan naar de gemeente om hun bezorgdheid te uiten en of 
met het verzoek om zorgvuldig te zoeken naar een nieuwe hoofdhuurder. In een antwoord gaf de gemeente aan 
dat zij de intentie hadden om voor de Kwaksmölle een nieuwe partner te vinden die het beheer zou voeren en dat 
lokale partijen die interesse hadden in beheer, exploitatie en mogelijk eigendom zich konden melden bij de 
gemeente. Met het uitblijven van een nieuwe exploitant en actie of nieuws vanuit het gemeentehuis groeide de 
onrust. Daarnaast stond de inhoud van de brief haaks op hetgeen met Lilian de Jong was besproken, namelijk dat 
de het doel van de gemeente was om de Kwaksmölle te verkopen.  
 
 
 
Omdat het net als bij Willemina vast leek te lopen op de financiën zonder dat er over inhoud en belang voor de 
gemeenschap werd gesproken, heeft Lilian op advies van enkele medewerkers van Fidessa contact gezocht met 



Inge Waarlo, de nieuwe gebiedsmakelaar om uitleg te geven over de situatie waarin zij zich bevond en waarin de 
gebruikers zich bevonden. 
 
Door het contact met en de inzet van Inge Waarlo, de gebiedsmakelaar is er sinds kort duidelijkheid in de situatie.  
De gemeente heeft de gebruikers tot april de tijd gegeven om met een plan en een exploitatie te komen. Omdat 
Fidessa per januari al stopt met de exploitatie betalen de groepen als tussenoplossing van januari tot april huur 
aan de gemeente. Dit gaat op basis van goed vertrouwen.  
De definitieve randvoorwaarden voor verkoop zijn sinds vorige week binnen. Uitgangspunt is verkoop maar indien 
dit niet mogelijk is, is verhuur een optie. De huur zou in eerste instantie 10% van de verkoopprijs gaan bedragen ( 
€ 8.000).  In de concept voorwaarde werd deze geschat rond de € 10.000. In de definitieve voorwaarden is de 
huur € 18.000. Een slordige stijging van € 10.000. Meer dan verdubbeld. 
 
Hetzelfde gebeurde met de vraagprijs voor de Kwaksmölle die in ten tijde van het gesprek dat Lilian met dhr. Van 
Eck had rond de € 35.000 zou liggen. De boekwaarde van het gebouw is door de vervanging van het dak en 
isolatie afgelopen zomer meer dan verdubbeld en de vraagprijs daarmee gestegen naar € 80.000. Onderhoud dat 
volgens beheerders en gebruikers al jaren geleden uitgevoerd had moeten worden. 
Met deze prijs worden in principe de onkosten die de investering die gemeente wegens achterstallig onderhoud 
heeft gemaakt aan de gemeente terugbetaald. Wij vinden de “maatschappelijke” vraagprijs gezien dit 
achterstallige onderhoud niet erg maatschappelijk. Overdracht voor een symbolisch bedrag zoals dit in 
soortgelijke situatie ook met het Pakhuus is gebeurd, is in onze ogen meer op zijn plaats.  
 
Drie weken geleden is uit een vergadering met gebruikers en potentiële nieuwe gebruikers een werkgroep van 5 
personen ontstaan die zich gaan buigen over het plan en de exploitatiebegroting.  
De eerste resultaten van de werkgroep zijn dat er een stichting opgericht wordt, dat de schoonmaak van het 
gebouw vanaf januari is geregeld, evenals ramen lappen en het schoonhouden van de ruimte rondom de 
Kwaksmölle. Ook heeft zich een oud beheerder gemeld die deze taak graag weer op zich wil nemen. 
 
De eerste ideeën voor aanvullende activiteiten zijn er. Twee grote partijen die op zoek zijn naar een grotere en 
nieuwe ruimte zien in de Kwaksmölle een mogelijkheid, te weten de EHBO en speel-o-theek  ’t Schakeltje.  
Ook is er contact met het Borchuus over mogelijke afstemming van activiteiten en wil een meedenker graag om 
de tafel met iemand van de gemeente inzake invulling van de w.m.o. in de Kwaksmölle. Dit gaat via Inge Waarlo 
geregeld worden. 
De doelstelling is om in de Kwaksmölle de sfeer van weleer terug te halen maar dan in een modern jasje en 
aangevuld met nieuwe ideeën en Willemina erfgoed. 
 
Wij nodigen jullie bij deze uit om eens een kijkje te komen nemen in het gebouw, een bezoekje te brengen bij de 
groepen of een gesprek aan te gaan met gebruikers en/of werkgroep.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Werkgroep Kwaksmölle 
 
Bestaande uit: 
Everlien Schuurman (speel-o-theek ‘t Schakeltje en actief meedenker Willemina Wereld). 
Anita Seinhorst (speel-o-theek ‘t Schakeltje en actief meedenker Willemina Wereld). 
Lenie Rusink (actief vrijwilligster voor de koffiemolen en koersbal). 
Lilian de Jong (gebruiker van de Kwaksmölle, oud vrijwilliger kinderactiviteiten en initiatiefneemster Willemina 
Wereld). 
Marco Rijks (tot en met december deel van de werkgroep als beheerder in dienst van Fidessa, voornamelijk voor 
de overdracht en praktische zaken). 
 
E-mail: infokwaksmolle@gmail.com 
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