Wij hebben uw hulp nodig – Tijd voor ACTIE !!
De verenigingen van Laar kunnen op dit moment voor hun activiteiten gebruik maken
van de zaalruimten bij Bee-j Bertje. Henk Broods (de zaaleigenaar) houdt deze
ruimten voor hen vrij. Omdat hij die ruimten dan niet kan gebruiken voor andere
activiteiten ontvangt hij daarvoor nu een subsidie van ruim € 14.000 per jaar. De
gemeente is van plan deze subsidie volledig te schrappen.
De Dorpsraad vindt dit een slecht plan, omdat dit kan betekenen dat de verenigingen
niet langer op Laar over een accommodatie kunnen beschikken (maar uit moeten
wijken naar elders), danwel slechts tegen zulke hoge extra kosten dat dit voor die
verenigingen niet op te brengen is.
De Dorpsraad Laar is daarom samen met alle gebruikers van de zaal gestart met het
houden van een petitie. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk handtekeningen te
verzamelen van mensen die het met ons eens zijn.
Deze handtekeningen willen we dan in een later stadium aanbieden aan wethouder
Gabriëls. De regionale pers zal hierbij worden uitgenodigd.
Hopelijk kunnen we de politiek hiermee nog op andere gedachten brengen en dit, in
zijn huidige vorm absurde, idee van tafel krijgen.
Het huidige plan is volgens ons puur een bezuinigingsmaatregel zonder verdere
visie, terwijl er voldoende alternatieve mogelijkheden voor bezuinigingen voor
handen zijn.

Op de achterzijde kunt u uw naam en handtekening en die van al uw mede huisbewoners, familie, buren, vrienden etc. invullen en deze vervolgens inleveren bij:





Ton van de Kruys – Heugterbroekdijk 4A
Johan Salmans – Laarderwerg 100
Annie Hanssen – Laarderweg 96A
Toine van Laarhoven – Aldenheerd 16

Ik steun de actie van de dorpsraad Laar om de subsidie voor zaal Bee-j Bertje te
behouden en onderteken daarom deze petitie.
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