
 

 

SP 
t.a.v. fractie Oude IJsselstreek 
Veldkamperstraat 1 
7054 AX WESTENDORP 
 

Uw kenmerk:   Verzenddatum:   
Ons kenmerk:  14uit35737    
      

Onderwerp:  Kwaksmölle 
 
 
 
 
Geachte SP-fractie, 
 
Op 3 juni heeft u ons een email met een bijgevoegde brief gestuurd. In deze brief geeft u aan dat diverse 
gebruikers van ontmoetingsgebouw de Kwaksmölle zich zorgen maken over de toekomst van deze 
voorziening. U vraagt ons naar de stand van zaken rondom de verschillende initiatieven die er zijn om de 
Kwaksmölle voort te zetten. Per mail heeft wethouder van de Wardt u op 4 juni 2014 laten weten dit 
onderwerp met de gebiedsmakelaar te bespreken en u nader te berichten. In deze brief informeren wij u over 
de stand van zaken rondom de toekomst van de Kwaksmölle.  
 
Initiatieven 

Er zijn bij de gemeente twee initiatieven ingediend om de activiteiten in de Kwaksmölle voort te zetten en 
waar mogelijk uit te breiden. Beide initiatieven bevatten goede elementen en streven naar hetzelfde doel: 
een gezonde toekomst voor de Kwaksmölle en dat deze locatie voor Varsseveld aanvullend (en niet 
concurrerend) is op het huidige voorzieningenaanbod.  
 
Beoordelen plannen 

Vanuit de gedachte om daar waar mogelijk zaken toe te vertrouwen aan de samenleving, betrekken we de 
Varsseveldse gemeenschap - in de vorm van Varssevelds Belang en de huidige gebruikers van de 
Kwaksmolle - bij dit initiatief. Zij heeft een belangrijke stem die ons als gemeente helpt bij het nemen van een 
uiteindelijk besluit. Omdat beide plannen potentie hebben en wellicht zelfs aanvullend op elkaar kunnen zijn, 
wordt eerst bekeken of er mogelijkheden zijn om beide plannen tot één plan te smeden. Vervolgens zal het 
plan/de plannen voorgelegd worden aan de gebruikers, Varssevelds Belang en het wijkteam Varsseveld. Zij 
adviseren de gemeente bij het nemen van een besluit.  
 
Periode tot aan de nieuwe situatie 

Op dit moment runt een bestuur met vrijwilligers de Kwaksmölle. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor de 
dagelijkse gang van zaken, de gemeente verhuurt in deze tijdelijke situatie het gebouw aan de individuele 
gebruikers. Als gemeente hebben we aangegeven dat we deze situatie tot uiterlijk 31 december 2014 willen 
laten bestaan. Daarna, maar het liefst al veel eerder in 2014, dient helderheid te zijn over de toekomst van 
dit gebouw zonder of met zeer beperkte gemeentelijke tussenkomst.  
 

Bezoekadres: 

Staringstraat 25, Gendringen 

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl 
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Tot slot 

Wij hopen dat u met deze brief voldoende bent geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust 
contact op met Inge Waarlo, gebiedsmakelaar Varsseveld en omstreken. Zij is rechtstreeks bereikbaar via 
telefoonnummer 06 23 11 95 57. U kunt ook een email sturen naar i.waarlo@oude-ijsselstreek.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Mevrouw G.H. Tamminga De heer J.P.M. Alberse 
secretaris burgemeester 
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