
Pagina 1 van 5 
 

 

 

 
 
 

Verslag van de online bijeenkomst ‘In de startblokken voor het nieuwe dorpshuis van Loon’ 
20 november 2021, 10.00-12.00  uur 
 
 

 Onderwerp 

1 Opening en toelichting programma 
De dagvoorzitter, Kees Hesselmans, opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen welkom. Hij 
verzoekt de deelnemers ingeval van vragen dit kenbaar te maken via digitaal hand opsteken of via 
de chatfunctie. Er wordt een geluidsopname gemaakt enkel ten behoeve van de verslaglegging. De 
opname wordt niet gedeeld. Het verslag en de presentaties worden gedeeld via de webpagina van 
de gemeente Loon op Zand: 
https://www.loonopzand.nl/verhuizen-wonen-belastingen/wonen/bouwprojecten/de-nieuwe-
wetering 

2 Aanleiding/doel bijeenkomst 
Jan Coenen, voorzitter van de WPG, heet alle deelnemers welkom. Doel is de inwoners en 
verenigingen in de kern Loon op Zand deelgenoot te maken van de ontwikkelingen rondom de 
nieuwe Wetering en de plannen aan hen kenbaar te maken. In de gemeenteraadsvergadering van 
16 december 2021 vindt besluitvorming plaats over het vervolg van dit project.   

3 Presentatie proces herontwikkeling en tijdpad vanaf 2022 
Wethouder Brekelmans heet alle inwoners, vertegenwoordigers van verenigingen, collegeleden en 
raadsleden van harte welkom. Hij legt uit dat deze bijeenkomst oorspronkelijk gepland stond als 
fysieke bijeenkomst in de Wetering. Vanwege de COVID-19-maatregelen is dit gewijzigd naar een 
online bijeenkomst.   
Wethouder Brekelmans is trots de ontwikkeling van het traject te kunnen laten zien. Er is hard 
gewerkt door de WPG en de gemeente Loon op Zand die elkaar steeds beter weten te vinden. Ook 
hierna moet nog hard worden gewerkt om van plan naar ontwikkeling te gaan. Daarvoor is eerst 
een besluit nodig van de gemeenteraad. Vandaag gaat het om het bijpraten van inwoners en 
verenigingen. Het aantal verenigingen dat wil deelnemen in de nieuwe Wetering is groter dan 
verwacht. Dit leidt tot enthousiasme om samen verder te gaan. De verenigingen zijn ook 
enthousiast dat zij in de nieuwe Wetering terecht kunnen.  
Na het raadsbesluit op 16 december 2021 volgt in het voorjaar van 2022 het aanbestedingstraject. 
De start van de werkzaamheden volgt in het najaar van 2022. De werkzaamheden betreffen het 
updaten van de sporthal, het vernieuwen van het middendeel en het vervangen van alle 
installaties. Doel is een dorpshuis te realiseren waar iedereen zich gaat thuis voelen. De opzet was 
immers: Voor Loon en Door Loon. Er zijn binnen de WPG veel enthousiaste vrijwilligers die het 
project mee dragen en zover gebracht hebben. De wethouder wenst alle deelnemers veel plezier 
bij de presentatie van de plannen.  

Wetering Plan Groep 

 
 
 

Een nieuwe opzet voor De Wetering 
 

 
 

4 concepten voor een zonnige toekomst  
in Loon op Zand 

https://www.loonopzand.nl/verhuizen-wonen-belastingen/wonen/bouwprojecten/de-nieuwe-wetering
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4 Toelichting voorlopig ontwerp middendeel en plannen oudbouw 
Maarten School is projectleider van het project de nieuwe Wetering. Aan de hand van filmbeelden 
en plattegronden neemt hij het ontwerp door.  

− De oudbouw wordt in overleg met de initiatiefnemer in ere hersteld. In de oudbouw wordt een 
gezondheidscentrum gerealiseerd. Vormgeving vindt plaats in overleg met toekomstige 
gebruikers. De initiatiefnemer sluit aan bij het bouwteam voor een goede inrichting van 
installaties e.d. Aan de achterzijde van de oudbouw bevindt zich een spreekkamer. De 
installatieruimte aan de linkerzijde achteraan blijft gehandhaafd.  

− Er is een directe relatie van de oudbouw met het middendeel via openingen of 
matglas/transparant glas. De uitwerking vindt plaats in overleg met gebruikers.  

− Bij de entree van de Wetering worden op de verdieping lamellen geplaatst om het klimaat in 
het gebouw goed te regelen. De beleving van de voorzijde buiten vormt een geheel met de 
beleving aan de binnenzijde. 

− In het middendeel wordt niet alles gesloopt, wel is er sprake van nieuwe installaties en komt er 
een uitstraling als nieuw. Aan de achterzijde is een podium met een wand, waardoor de 
achterzijde via een aparte entree bereikt kan worden. Er is een lift aanwezig voor de 
toegankelijkheid. Er zijn opbergruimten aan weerszijden van de theaterzaal.  

− De voorzijde van het middendeel wordt volledig gesloopt en opnieuw gerealiseerd. In het 
linkerdeel richting oudbouw komen de bibliotheek, de ontmoetingsruimte en de biljartzaal.  

− Het middendeel wordt gasloos gerealiseerd en voldoet aan de eisen van het nieuwste 
bouwbesluit. Daarvoor moeten voorzieningen worden getroffen, waaronder zonnepanelen en 
installaties op het dak.  

− De sporthal krijgt een upgrade. De kleedlokalen worden voorzien van nieuw tegelwerk, sanitair 
en installaties. Het kleedlokaal ter plaatse van de biljartzaal wordt verplaatst naar het midden 
waardoor er aan de voorzijde voldoende ruimte is voor de nieuwe biljartzaal. Aan de 
achterzijde wordt een wenteltrap geplaatst met een aparte entree voor toegang tot de 
sporthal.  

− De sporthal wordt voorzien van een nieuwe multifunctionele dekvloer zodat de zaal ook 
gebruikt kan worden voor evenementen. De wanden worden bekleed met akoestisch werkend 
materiaal en er komt een nieuwe scheidingswand. Er is een opbergruimte voor 
sportmaterialen. 

− Het middendeel kijkt aan de voorzijde uit op het park. Aan de binnenkant heeft de verdieping 
via een vide een open verbinding met de begane grond.  

− Aan de rechterzijde van de gang ligt de tribune van de sporthal waar via de gang daglicht 
binnenkomt.  

− De kelder blijft hetzelfde gesitueerd als nu het geval is. De akoestiek moet goed worden 
geregeld om geluidsoverlast voor andere ruimten te voorkomen. 

 
Dit alles leidt tot synergie tussen oudbouw, middendeel en sporthal. Vanuit het middendeel is er 
toegang tot de oudbouw en andersom. Sporthal en bibliotheek staan in verbinding met het 
centrale ontmoetingsdeel.  

5 Vragenronde 1 
Vraag 1: Is er een oplossing voor het opbergen van zware instrumenten anders dan in een 
bergruimte in de kelder?  
Antwoord: Voor de zware muziekinstrumenten is een opbergruimte beschikbaar direct links en 
rechts van de grote zaal. Dit is tevens praktisch als instrumenten worden opgehaald voor 
optredens elders.  
Vraag 2: Is er een personenlift voor mindervaliden naar de eerste verdieping en naar de kelder? Is 
er rekening gehouden met algemene toegangseisen voor gehandicapten, zoals drempelloze 
gangen etc.? 
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Antwoord: Er is in een personenlift voorzien. Aan de achterzijde is een tweede lift die de kelder en 
de verdieping bereikbaar maakt. Het gebouw is passend ingericht gelet op de maatschappelijke en 
sociale functies die erin gehuisvest worden.  
Vraag 3: Komen er meer of andere installaties op het dak dan zonnepanelen? Welke installaties 
zijn nodig voor de sporthal?  
Antwoord: Op het middendeel worden luchtwarmtepompen geïnstalleerd, gesitueerd recht boven 
de keuken, tegen de theaterzaal aan. Het middendeel wordt gasloos. Er komen zonnepanelen op 
de sporthal. Het gasloos maken van de sporthal is een streven. Dit vraagt aanpassingen, ook 
bouwkundig gezien.  
Vraag 4: Waarom is aangegeven dat kinderen via de achterzijde in het gebouw/de sporthal komen 
en niet via de hoofdentree? 
Antwoord: Als het middendeel open is dan hebben kinderen toegang via deze entree. Dit geldt ook 
voor de verenigingen. De ingang aan de achterzijde is bedoeld voor als het middendeel gesloten is. 
De sporthal blijft dan toch toegankelijk.  
Vraag 5: Wie onderhoudt de houten zonwering aan de voorzijde van het gebouw en wie betaalt dit 
onderhoud? Vinden de inwoners van Loon op Zand het gepresenteerde ontwerp sober en 
doelmatig?  
Antwoord: deze vraag komt aan het einde van de vergadering aan bod.  
Vraag 6: Veel zaken moeten nog nader worden ingevuld. Welke kosten komen er nog bij? Wat is 
het eindplaatje van de kosten? 
Antwoord: In de kredietaanvraag is een reële schatting van de kosten voor het regelen van een 
goede inrichting meegenomen. Het ontwerp is nu gereed. Nu volgt een technische uitwerking en 
inrichting van het interieur. Dit komt aan bod bij de ruimtelijk-functionele uitwerking.  
Vraag 7: Is in het middendeel rekening gehouden met een ringleiding voor slechthorenden? 
Antwoord: Dit is een specifiek onderdeel voor het definitief ontwerp en is inmiddels onder de 
aandacht.  
Vraag 8: Is er een ontwerp voor de buitenruimte, het openbaar groen en de parkeervoorziening? 
Antwoord: Er is hiervoor nog geen ontwerp. Dit volgt na de definitieve situering van het gebouw en 
de entrees. Het ontwerp voor de buitenruimte staat de komende maanden op het programma.  

6 Toelichting Exploitatie en beheervorm, verenigingsvorm 
Jan Coenen geeft de volgende toelichting. Het nieuwe dorpshuis gaat pas echt leven zodra het 
gebruikt gaat worden. Naast belangstelling voor en invulling van het nieuwe dorpshuis is er meer. 
De WPG heeft een missie geformuleerd. De WPG wil een dorpshuis realiseren waarin we elkaar 
kunnen ontmoeten in een leuke sfeer en op verschillende manieren samen bezig kunnen zijn. De 
ambitie is een bijdrage te leveren aan de sociale samenhang, gezondheid en participatie van 
inwoners in Loon op Zand.  
De WPG heeft daartoe een aanzet tot een beleidsplan gemaakt en stelt voor een vereniging op te 
richten die invulling geeft aan het beheer en de exploitatie van het dorpshuis. Alle inwoners van 
Loon op Zand kunnen lid worden van de vereniging en daarmee invloed hebben binnen de 
vereniging. Het bestuur van de vereniging is eindverantwoordelijk en geeft de vereniging handen 
en voeten op basis van het beleidsplan. De Algemene Ledenvergadering geeft goedkeuring aan het 
beleidsplan en mandateert het bestuur om invulling te geven aan de gestelde doelen.   
De dagelijkse exploitatie wordt uitgevoerd door professionals. Doel is een dorpshuis te hebben dat 
herkenbaar is en uitnodigt om er activiteiten te gaan ontplooien en elkaar te ontmoeten. De 
dienstverlening op het sociale vlak wordt in het dorpshuis gehuisvest.  
Er zijn drie doelstellingen: 
1: het dorpshuis wordt een gastvrije ontmoetingsplek voor iedere inwoner van Loon op Zand 
    en de aangrenzende regio; 
2: het dorpshuis heeft een plezierige, uitdagende en ontspannen sfeer; 
3: het dorpshuis biedt ruimte voor recreatieve, educatieve, sportieve en culturele activiteiten. 
Samen met vrijwilligers wil de WPG dit bereiken binnen de grenzen van de financiële 
mogelijkheden.  
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7 Toelichting gebruikers en activiteiten 
Fred van der Velden geeft een kort terugblik op het traject. Aan de hand van gesprekken met 
gebruikers van de huidige Wetering zijn wensen en eisen geïnventariseerd. Deze zijn vastgelegd in 
templates die door de architect zijn omgezet naar een ontwerp voor een multifunctioneel gebouw. 
Op het schetsontwerp volgt nu een voorlopig ontwerp. Op akoestisch gebied wordt nog onderzoek 
verricht. Er volgen gesprekken met gebruikers om een praktisch werkend dorpshuis te kunnen 
exploiteren.  
De volgende structurele gebruikers hebben de intentie om deel te nemen:  
Bibliotheek, buurtpreventieteam, klussen- en dienstencentrale/repair café, Albeweging, 
biljartverenigingen, pilates, yoga, Heemkundekring, Rond de Toren, seniorenvereniging Loon op 
Zand, AMO beweging en opvang, dagbesteding Op-en-Top, zanggroep Kwint, Liedertafel Echo der 
Duinen, het opleidingsorkest, percussie-ensemble en blaasorkest van Sophia’s Vereeniging en een 
viertal koren. 
Gebruikers van de sporthal: basisscholen, badmintonvereniging, basketbalteam, gym voor 
ouderen, handbalvereniging DES, KGV, Mixed Hockeyclub DES, sportgroep Loon op Zand, sportief 
50+, Tilburg floorball, Tilburgs Zaalvoetbal, volleybalvereniging Set Up en volleybalvereniging 
VC Condor.  
Gebruikers van het gezondheidscentrum: wijkteam Loon op Zand, ContourdeTwern, sociaal werk 
Farent, Diagnovum prikpost, Thebe, EHBO St. Rafael.  
Incidentele gebruikers: Avondvierdaagse, Evenementenlijn, Fidos Events, Jeugdvakantiewerk, 
Kunst Loon op Zand, Loon aan de Kook, Loon op Stap, Loonse dorpskwis, Loonse Kerstklokkenloop, 
Loonstarz, Nacht van Loon, Ome Joop’s tour, Sinterklaas Loon op Zand, Stichting Verstandelijk 
Gehandicapten Midden-Brabant, Zonnebloem. 
Eventueel terug te halen: politieke partijen, 80 van de Langstraat, Mamacafé, Muziek op schoot, 
Stoomgroep Zuid.  

8 Vragenronde 2 
Vraag 1: Kunnen verenigingen hobbyactiviteiten ontplooien? 
Antwoord: Dit is mogelijk in het middelste huisje op de eerste verdieping. Deze ruimte is voorzien 
voor de seniorenvereniging. In deze ruimte zit een mobiele wand, zodat de ruimte in tweeën is te 
verdelen, waardoor bijvoorbeeld tegelijkertijd kan worden gebridged en worden geschilderd.   
Vraag 2: Hoe gaan de vereniging en de gebruikers zich tot elkaar verhouden?   
Antwoord: De verhouding tussen de partijen wordt in een contract geregeld.  
Vraag 3: Is de biljartzaal op dezelfde hoogte gepland als nu? Hoeveel kleedruimten komen er bij de 
sporthal? Waar komt de scheidsrechters- en EHBO-ruimte? 
Antwoord: Op de plattegrond is de biljartruimte in geel aangegeven. Dit is nu de eerste 
kleedkamer, maar deze vervalt. Er komt een kleedkamer voor terug in het midden van de gang. In 
de nieuwe situatie zijn er weer vier kleedruimten. Voor de scheidsrechters is er een ruimte op de 
verdieping gereserveerd (in oranje aangegeven op de plattegrond). 
Vraag 4: Er zijn zorgen over de akoestiek als zes koren tegelijkertijd repeteren. Bij de bar kan dit 
geluidsoverlast opleveren. Het middelste huisje heeft een tussenschot, er zijn dan maximaal vier 
ruimten. Is dat juist?  
Antwoord: Dat is juist. Het huisje links is ongeveer 60 m2, het middelste huisje is ongeveer 80 m2 
(in tweeën te delen), het huisje rechts is ongeveer 35 m2.  
Vraag 5: Hebben gebruikers van de sporthal, afkomstig uit Tilburg, dezelfde tarieven als Loonse 
deelnemers?  
Antwoord: Er is sprake van een eenduidig beleidstarief, dit betekent voor iedereen hetzelfde 
tarief, verdeeld in drie categorieën: commercieel, maatschappelijk en semi-maatschappelijk.  
Vraag 6: Is er gedacht aan dementerende medebewoners? 
Antwoord: Het dorpshuis is een sociaal cultureel centrum. Het sociale domein is daarin heel 
belangrijk. Die functies krijgen een belangrijke plaats in dorpshuis. De manier waarop dit wordt 
ingevuld zal in de praktijk blijken. De bibliotheek, Heemkundekring en seniorenvereniging maken 
in het dorpshuis verbindingen met elkaar, om het geheel te versterken.  
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In aanvulling daarop: er zijn gesprekken met het mantelmatchcafé om in het dorpshuis activiteiten 
te ontplooien. Dit is niet per se voor dementerenden zelf maar voor hun omgeving. 
Vraag 7: Worden direct omwonenden betrokken bij de inrichting van de buitenruimte en de 
parkeerruimte? 
Antwoord: In overleg met de WPG kunnen omwonenden bij het ontwerp van de buitenruimte en 
de vaststelling van parkeerplaatsen worden betrokken. 
Vraag 8: Worden de plattegronden met afmetingen beschikbaar gesteld aan de gebruikers, zodat 
de ruimtebehoefte past bij de beschikbare (opberg)ruimte die de gebruiker kan benutten? 
Antwoord: In het ontwerp moet worden gezorgd voor voldoende (opberg) ruimte voor de 
gebruikers, zeker voor gebruikers als Sophia’s Vereeniging met het grote instrumentarium.  
Vraag 9: Is er een garderobe voorzien? 
Antwoord: Ja. Op de begane grond naast de lift en op de verdieping aan de rechterzijde van het 
rechterhuisje zijn garderobes voorzien. Bij grote activiteiten kan eventueel gebruik gemaakt 
worden van verrijdbare garderoberekken in de biljartruimte.  
Vraag (opmerking) 10: Het dorpshuis ziet er niet dorps uit. Dank voor het vele werk dat is verricht. 
Het dorpshuis leeft in Loon op Zand.  
Reactie: De WPG heeft hier in samenwerking met gemeente Loon op Zand hard aan gewerkt. WPG 
en gemeente Loon op Zand zijn afhankelijk van elkaar. De WPG is positief gestemd. Loon op Zand 
heeft een goed cultureel centrum nodig.  
Vraag 11: Heeft de WPG een breed draagvlakonderzoek gehouden of gaat dit nog gebeuren? 
Antwoord: Er heeft geen breed draagvlakonderzoek plaatsgevonden onder de Loonse inwoners.  
De WPG komt hierop nog terug.   

9 Afsluiting, dank en vervolginformatie 
Op verzoek van een van de deelnemers worden de presentatie en de plattegronden per e-mail 
verzonden. 
Aan de aanwezige inwoners van Loon op Zand is door een raadslid de vraag gesteld of zij het 
ontwerp van het gebouw sober en doelmatig vinden. 
Antwoord 1: het is een sober plan. De buitenkant ziet er mooi uit. Het centrale ontmoetingsdeel 
oogt sober en kil. Hopelijk komt er een warme inrichting.  
Noot van de WPG: vandaag was de bedoeling om het gebouw te laten zien. Er wordt een 
binnenhuisarchitect bij betrokken om het gebouw aan de binnenzijde een wow-factor te geven.  
Antwoord 2: Het gebouw heeft een sobere uitstraling. In combinatie met de restauratie van de 
oudbouw, waarbij de oudbouw mooi in-the-picture wordt gezet, vormt dit een goed geheel. Kan 
ten aanzien van de buitenruimte, de groenvoorziening en de parkeervoorziening, een koppeling 
plaatsvinden met de Kasteelweide? Dan ontstaat er een totaalbeeld om trots op te zijn.  
 
Planning besluitvorming:  
Op 2 december vindt een beeldvormende vergadering plaats, op 9 december een opiniërende 
vergadering en op 16 december 2021 een besluitvormende raadsvergadering.  
 
De voorzitter dankt alle sprekers en deelnemers namens de gemeente Loon op Zand en de WPG. 
Er komt een verslag op de webpagina van de gemeente Loon op Zand. Gebruikers die graag 
individueel willen spreken met de WPG worden uitgenodigd dat aan de WPG te laten weten. Dit is 
belangrijk voor het vergroten van het draagvlak binnen het dorp Loon op Zand. In het afgelopen 
anderhalf jaar hebben geen plenaire bijeenkomsten kunnen plaatsvinden vanwege COVID-19. De 
voorzitter spreekt de hoop uit om elkaar in januari/februari 2022 weer te zien en sluit de 
vergadering.   

et Efteling 


