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Steun raad
voor plan

Wethouder Van der Zanden (SP):

proces rond besparing wiikhuizenhad
beter gekund. 'Ik heb ervan geleel(,'

door fohn Graat
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HELMOND. De Helmondse wijk-'
huizen krijgen de komende ia.
ren minder uren voor'professio-
neel beheer van de accömmoda-
tie en wijkhuis De Terp sluit per
r januari. Pogingen van de oppo-
sitie gisteravond in de Helmond-
se gemeenteraad om deze bezui-
niging met een iaar uit te stellen,
mislukten.

Eeri ruime meerderheid stem-
de in met het plan waar recent
wat scherpe kanties vanaf wer-
den gehaald. Dat extra geld is be-
doeld om voor een aantal wijk-
huizen 'een overgangssituatie' te
creëren, zei wethouder Nathalie
van der Zanden (SP).

Zii erkende in het raadsdebat
dat het proces rond de bezuini-
ging van vijf ton niet de schoon-
heidspriis verdient. ,,Het is wel
met wat hobbels gegaan. Ik heb
hiervan geleerd. Misschien had
het voorstel anders naar u toe
moeten komen", sprak Van der
Zanden tegen de raad.
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Voorstel oppositie in raad
Helmond om bezuiniging
wijkhuizen mct een iaar uit te
§tëllÈn, haslt het nlet

De oppositie liet zich kritisch
uir Sacha van Lierop van de par-
tij Plan! sprak van 'onverant-
woorde b,ezuinigingsdrift.' Vol-
gens Mohammed Chahim
(PvdA) is met sluiting van De
Terp de lgemakkelijkste weg'ge-
kozen, 'in een kwetsbare wijk'.
Noureddine Zaroy (D66) miste
een visie. En Lokaal Sterk bekriti-
seerde bii monde van de.recent
overgestapte Henriëtt§;;, Ver-
ouden het 'forse bedrag' van
45+.ooo euro aan overgangsko-
ten die moeten worden gemaakt.
,,Zo spannen we het paard achter
de wagen."

Van der Zanden benadrukte
dat de extra tifdelifke kosten à
twee ton juist worden gemaakt
om'maat\Merkr te leveren, en.de
pijn te verzachten. Ze kreeg
steun van de coalitiepartijen en
Seniorenzor3. ,,Het gaat niet om
stenen maaÍ om de activiteiten",
zei Angelique Raaijmakgrs
(CDA). Zij wees er ook op dat
die activiteiten deels naar scho-
len en zorgcentra gaan. ,,Een
nieuwe, misschien wel goede
ontwikkeling.''Voor vier van de
vijftien vaste gebruikers (vooral
verenigingen) van De Terp moet
nog een oplossing worden ge-
zocht. Voor het gebouw aan de
Breitnerlaan hebben zich vol-
gens Van der Zanden al poten-
tiële nieuwe huurders gemeld,
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