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: De Gunnerij.
Geachte heer
U hebt ons op 12 maart 201B een brief gestuurd. Hierin stelt u een aantal vragen over de
voorgenomen huisvesting van De Gunnerij in de panden Lambertushof 2 en 2a in Nederweert. ln
deze brief geven wij een antwoord op de vragen.
De Gunnerij is ontstaan uit het co-creatietraject over de toekomst van Nederweert
ln Nederweert is behoefte aan een laagdrempelige inloopvoorziening. Die inloopvoorziening heeft de
functie voor een daginvulling voor mensen die even een praatje willen maken, activiteiten willen
ondernemen of iets voor anderen willen betekenen. Belangrijk is dat daar geen (zwaarwegende)
verplichtingen aan zijn verbonden.
De initiatiefnemers/vr¡¡willigers hebben specifiek gekozen voor een locatie in het centrum
Het moet een locatie zijnwaar aanloop is. Mensen moeten langslopen en langskomen en
nieuwsgierig worden om deelte nemen.
Eerder heeft de Gunnerij gebruikt gemaakt van het voormalige pand van Kessels mannenmode
waarvoor de gemeente een huur heeft betaald. Dit pand is door de eigenaar verkocht aan een
ondernemer. Hierdoor heeft De Gunnerij dit pand vrij snel moeten verlaten. Tijdelijk is intrek
genomen in het gemeenschapshuis De Pinnenhof. Mede als gevolg van de vrij geïsoleerde ligging
binnen de Pinnenhof was de aanloop die men in de Kerkstraat had, er niet in het gemeenschapshuis.
Er waren eind vorig jaar twee opties: stoppen met de inloopfunctie of zoeken naar een andere locatie
in de Kerkstraat en omgeving. Daarbij viel het oog op het onlangs beschikbaar gekomen pand
Lambertusstraat2 en het aljaren leegstaande pand Lambertusstraat 2a.
De gemeente verstrekt subsidie aan de Gunnerij
Wijvinden de toegevoegde waarde van De Gunnerij belangrijk. De Gunnerij heeft een sterke sociale
en maatschappelijke functie en wil mensen uit het sociale isolement halen en iets voor elkaar laten
betekenen. Wij ondersteunen dit maatschappelijke doel en niet de pandinvulling.
De Gunnerij vormt een stichting die contractpartij wordt voor de verhuurder.
De huurovereenkomst is aangegaan voor drie jaar
De verhuurder gaat een aantal aanpassingen doorvoeren in het pand voor De Gunnerij. Dit vergt een
extra investering die deels verrekend wordt in de verschuldigde huur. Daarom wil de verhuurder een
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minimale huurperiode van 3 jaar. De huurovereenkomst kan niet ontbonden worden. De huurder
heeft wel de mogelijkheid om het pand door te verhuren aan een derde partij. Als zich een
winkel/ondernemer zou melden voor de locatie kan deze mogelijkheid een uitkomst bieden. De
Gunnerij is niet verplicht om te verhuizen binnen de contractperiode.
De bestemming van het pand staat deze activiteit toe
Het pand heeft de bestemming 'Centrum'op basis van het bestemmingsplan. Binnen de bestemming
centrum zijn maatschappelijke voorzieningen toegestaan. De bestemming van het pand wordt niet
gewijzigd. De twee panden zijn nu tijdelijk niet beschikbaar als winkelpand. De m2 worden niet
onttrokken aan de detailhandelsfunctie omdat deze in het kern winkelgebied liggen. Binnen het
centrum willen we de detailhandelsfunctie behouden
De Gunnerij gaat bijdragen aan 'reuring' in het kernwinkelgebied.
De nieuwe opzet van De Gunnerij gaat naar onze mening op de nieuwe locatie ervoor zorgdragen
dat de inloop een succes wordt. Wij zijn er van overtuigd dat De Gunnerij een positief effect heeft op
de koopkracht in het kernwinkelgebied.

Hebt u nog vragen?
Hij is te bereiken via
Neem dan contact op met de
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. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.
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