
Petitie 8 juli 2021

Geachte leden van de raadscommissie 

Een aantal jaren geleden stonden vertegenwoordigers uit Einighausen met een 
petitie bij het gemeentehuis. Toen om te voorkomen dat het gemeenschapshuis 
verplaatst zou worden van het centrum van het dorp naar de rand van het dorp. 
Ondanks het grote verzet daartegen vanuit de gemeenschap en het verenigingsleven 
heeft die petitie destijds de gemeente niet op andere gedachten kunnen brengen. 
Onder druk van de gemeente werd het gemeenschapshuis ondergebracht in de 
school: daar was volop ruimte.  Na aanvankelijke aarzelingen hebben de verenigingen 
de weg naar het nieuwe Klaverblad gevonden, resulterend in een hoge 
bezettingsgraad.  

Was de school eerst te ruim bemeten, nu kampt de school met ruimtegebrek. De 
oplossing van dit probleem wordt bij het gemeenschapshuis gelegd, een probleem 
dat zeker niet het gemeenschapshuis is aan te rekenen. Uiteraard blijkt de 
gemeenschap Einighausen het niet eens te zijn met het voornemen van de gemeente 
een bouwplan te willen realiseren dat tegen de belangen van het gemeenschapshuis 
ingaat. Daarom staan we nu weer bij het gemeentehuis met een petitie en weer door 
toedoen van de gemeente.

Het lijkt ook niet gerechtvaardigd dat een oplossing van de problemen van de school 
ten koste gaat van het gemeenschapshuis, terwijl er een alternatief plan ligt waarmee 
dit voorkomen kan worden, immers de school en ’t Klaverblad zijn het hierover eens. 
Dus maak van een onderwijsprobleem geen probleem voor het gemeenschapshuis. 

We zijn blij dat een aantal commissieleden en raadsleden zich ter plekke heeft 
overtuigd van de consequenties van het voorgestelde plan. Velen van hun waren het 
met ons eens dat dit een “onmogelijk” voorstel is. We hopen dat zij hun collega’s ook 
hiervan weten te overtuigen. 

De grote steun vanuit de gemeenschap en het verenigingsleven voor deze petitie 
(ruim 800 handtekeningen op papier en digitaal) is een duidelijk signaal naar de 
gemeente en de politiek dat dit standpunt breed gedragen wordt. Des te meer een 
reden om de gemeente en de raadsleden op andere gedachten te brengen en te 
kiezen voor het eerder door de school en het gemeenschapshuis overeengekomen 
bouwplan.
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