
 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: college van Heusden 

Datum: 19 december 2018 

Onderwerp: Creatief Centrum Heusden en oproep bewonersvereniging Heusden 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: informatie (algemeen) 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

In de krant is de afgelopen week een aantal publicaties verschenen over de sluiting van de Oude 

Mavo aan de Demer 1 in de vesting Heusden en de daarmee samenhangende ruimtevraag van het 

Creatief Centrum Heusden. Gelet op uw betrokkenheid bij en belangstelling voor dit dossier, 

informeren wij u bij deze graag over onze afweging en vervolgstappen hierin. 

 

Informatie 

U heeft in het kader van de taaktelling op het gebied van gemeentelijke eigendommen besloten een 

aantal gemeentelijke panden af te stoten. De Oude Mavo in de vesting Heusden is er daar één van. In 

dit pand is het Creatief Centrum Heusden gevestigd. Sinds bekend is dat zij uit dit pand moeten zijn 

met hen gesprekken gevoerd over nieuwe huisvesting, concreet over het bezoekerscentrum in 

Heusden en de aula bij de begraafplaats in Herpt. In de krant was onlangs te lezen dat dit voor het 

bestuur geen optie meer is. Er is vervolgens contact met hen geweest ter verificatie van dit bericht en 

de inhoud. Ten behoeve van het verkrijgen van definitieve duidelijkheid over dit standpunt, is 

afgesproken dat op korte termijn een gesprek plaatsvindt tussen het bestuur van het Creatief Centrum 

Heusden en wethouder Van Bokhoven.  

 

Ook stond in de krant dat de bewonersvereniging Heusden de gemeente benaderd heeft met de 

oproep om de Oude Mavo toch niet te verkopen. Inmiddels heeft de firma Hoefnagel de overeenkomst 

getekend. Voor ook wij tot ondertekening overgaan hebben wij stilgestaan bij hetgeen zowel het 

Creatief Centrum Heusden, als de bewonersvereniging Heuden aangeeft. 

Het stopzetten van de verkoop is niet aan de orde. De overeenkomst wordt daarom alsnog 

ondertekend, waarmee de verkoop afgerond is. Wel wordt er naar aanleiding van hun brief een 

afspraak gepland met het bestuur van de bewonersvereniging Heusden om verder te praten over de 

door hen geuite zorgen.  

 

 


