
17-05-2013:  Voorste Venne 

Revitalisering van de baan 

Op 8 maart jl. schreef ik op deze plaats al over de bom die Aleph had geplaatst onder de 
samenwerking tussen de hoofdgebruikers van het Voorste Venne-complex. Die bom heeft men 
sindsdien niet meer kunnen detoneren. Het college besloot deze week dat men niet verder wil met 
het Revitaliseringsplan voor de Voorste Venne; er is onvoldoende vertrouwen in een goede 
samenwerking tussen de betrokken partijen. 

Het leek zo’n goed plan en iedereen leek het er over eens: dit keer moet het er maar van komen. Het 
Vlekkenplan dat er begin maart lag leek uitgevoerd te kunnen gaan worden. Ook over de exploitatie 
en het beheer van het complex waren partijen het eens geworden. Op zich al een bijzonder gegeven 
want in al die jaren praten die we achter de rug hebben was dat nog nooit gelukt. De drie 
professionele hoofdgebruikers van het complex, de stichting de Voorste Venne en de Aleph zouden 
samen met bibliotheek Heusden opgaan in één nieuw Heusdens Cultuurbedrijf. De plannen waren 
rond, de exploitatie was rond en iedereen blij. Maar toen kwam begin maart de brief van Aleph dat 
men voor de komende jaren geen verdere bezuinigingen wenste te accepteren. Die brief plaatste 
alles weer in een geheel nieuw perspectief en dat nieuwe perspectief bood weinig rooskleurige 
vooruitzichten. 

Welnu, dat is dus deze week gebleken. Het college heeft de afgelopen maanden uitvoerig met alle 
betrokken partijen (met name natuurlijk de drie hoofdgebruikers) gesproken. Volgens het college 
hebben al die gesprekken niet voldoende basis opgeleverd om verder te gaan met deze plannen. Het 
onderlinge vertrouwen ontbreekt en het beheer- en exploitatieplan waar men eerder een 
handtekening onder heeft geplaatst wordt toch onvoldoende gedragen. Daar komt nog bij dat 
andere gebruikers weer wensen hebben ingediend over het Definitief Ontwerp. Nadat alle partijen 
daarover hun instemming hadden betuigd kwam er toch weer een verzoek binnen (Stichting Beheer 
Centrum voor podiumkunsten) om het Ontwerpplan aan te passen. Bovendien blijkt dat het  
exploitatieresultaat van de Stichting De Voorste Venne in 2012 wederom stevig negatief uit valt, 
vooral als gevolg van een dalend aantal bezoekers en tegenvallende horecaopbrengsten. 

Samen met andere ontwikkelingen zoals de huidige economische crisis en de stagnerende 
woningmarkt heeft dat alles bij het college geleid tot de conclusie dat het huidige 
revitaliseringsproject beter beëindigd kan worden. Men heeft er zo vlak voor de finish geen 
vertrouwen meer in en dat is teleurstellend. Voor de wethouder die zo met dit project begaan was, 
maar vooral voor het complex van de Voorste Venne zelf en al zijn gebruikers. Het college gaat nu 
voor een eenvoudiger renovatieplan en wil nu een nieuw traject starten voor renovatie, beheer en 
exploitatie van de Voorste Venne. Na zoveel jaren van plannen maken en praten, overleggen etc. zijn 
we dus nu weer geheel bij af en kunnen we weer vooraan beginnen. De politiek mag de komende 
weken haar oordeel hierover geven. 
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