
 

 

2e open brief aan de gemeenteraadsleden betreffend Musketon. 

 

Lunetten, 14 juli 2013 

Geachte gemeenteraadsleden, 

Op 25 april j.l. heeft BOL u een open brief gestuurd met als onderwerp de in onze ogen 

dreigende sluiting van de Musketon, met als verzoek de bezuinigingen (3fte) op sociaal 

beheer terug te draaien. In uw bezoek aan Zuid (d.d. 23 mei) hebben we verteld van 

onze flyer-actie (met een positieve respons van maar liefst bijna 30%) en de vier 

eisen/wensen van het BOL. 

Deze 4 wensen waren en zijn om de bezuinigingen op sociaal beheer terug te draaien, 

om de toewijzing en reservering van (verhuurbare) ruimtes in de Musketon decentraal te 

laten gebeuren, om de indeling (“voor welke groep is vandaag deze zaal?”) decentraal te 

leggen en als laatste om de bar- en verhuur opbrengsten te gebruiken om sociaal beheer 

te betalen en op een nog hoger niveau te brengen. 

Inmiddels zijn we de datum waarop de nieuwe organisatie Vooruit zou moeten beginnen 

akelig dicht genaderd: over 16 dagen is het 1 augustus. 

Met Portes is op hun wijkbijeenkomst de afspraak gemaakt dat intensief zou worden 

samengewerkt met BOL. 

Daar is niets van terechtgekomen.  

Ook de gemeente laat steken vallen als ze rept van flexibel vernieuwend welzijn, en 

betrekken van vrijwilligers en buurtbewoners. Zo is het willen gebruiken van een centraal 

makelpunt en het moeten aanmelden van elke afzonderlijke activiteit een bizarre vorm 

van bureaucratie. 

Ook de geringe betrokkenheid van uw kant, althans in onze perceptie, steekt ons zeer. 

Wij blijven vrezen voor een sluiting van de Musketon: wie heeft op 1 augustus de sleutel 

van het pand? 

Overleg en besluiten van gemeenteraad met UVO en de kwartiermakers van Portes om 

snel duidelijkheid te krijgen is meer dan noodzakelijk. Wij willen daar graag aan 

bijdragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Bewoners Overleg Lunetten, 

Hein van Kruijsdijk, vz. 

 

Cc: wijkraad Zuid, pers, lunetten.nl 


