
 

Geachte commissieleden, 

 

Dank voor deze mogelijkheid om in te spreken. Wij zijn erg blij dat ons voorstel richting de commissie 

Maatschappelijke Zaken is doorgezet, omdat wij in deze kwestie toch wel vrezen dat de maatschappelijke 

waarde van scouting Heesch in andere commissies onderbelicht blijft. En om maar direct de stoute schoenen 

aan te trekken, juist vanwege die maatschappelijke waarde verdienen wij een duurzame huisvesting in de 

Elleboog. 

Ik ga gezien de tijd niet al te uitvoerig in op de achtergrond van ons voorstel aan het gemeentebestuur. De 

kwestie in ’t kort:  

▪ Sinds haar bestaan is onze vereniging op zoek geweest naar een locatie waar wij een hoogwaardige 

vrijetijdsbesteding kunnen organiseren voor de Heesche jeugd.  

▪ Rond 2003 zijn wij daarin tegemoet gekomen door de privatisering van ons verwaarloosde clubgebouw - de 

Elleboog. Eindelijk konden we zelf aan de slag om onze club de huisvesting te geven die het verdiend.  

▪ Nu, bijna 20 jaar later, is de tijd voorbij gevlogen en hebben we de oude woonboerderij met bloed, zweet 

en tranen van honderden vrijwilligers vermaakt tot een parel in Heesch.  

▪ Een volgende stap dient gemaakt te worden, want een duurzame huisvesting is nodig om als vereniging ons 

goede werk te blijven doen. Wij zijn nu eigenaar van het gebouw, met alle taken en kosten van dien, maar 

willen ook eigenaar blijven! Daarom willen wij de grond kopen, zodat we nu eindelijk duurzaam op één 

locatie kunnen verblijven. 

De Elleboog is voor scouting Heesch van het allergrootste belang en dat zeg ik hier niet enkel vanuit de 

emotionele band die onze leden hebben met dit gebouw. Door het hele land zien we dat scoutingverenigingen 

die beschikken over een goede huisvesting en faciliteiten, het ook goed doen. De locatie draagt bij aan de 

kwaliteit en aan ons succes als vereniging, zowel inhoudelijk als in omvang. 

Daar komen we ook bij het belang dat u als raadsleden dient te hechten aan scouting Heesch. Scouting is niet 

zomaar een vrijetijdsvereniging. Het zal niet voor iedereen altijd even duidelijk zijn wat wij doen, maar met ons 

wekelijkse aanbod in activiteiten voor de jeugd dragen we bij aan een inclusieve en weerbare samenleving. Iets 

wat broodnodig is in deze tijden van verregaande individualisering, daarmee gepaard gaan van onbegrip en 

tekorten in de jeugdhulp. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten, overnachtingen in het weekend en jaarlijkse 

zomerkampen staan onze circa 45 vrijwillige jeugdbegeleiders klaar om de kinderen spelenderwijs te helpen in 

hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. We sporten met elkaar, we socialiseren met elkaar, we leren onze 

jeugd de waarde van natuur en gemeenschapszin. 

Scouting is het ultieme instrument om jongeren ongedwongen te vormen tot goede burgers, die begrip hebben 

voor elkaar, de natuur en onbaatzuchtig zijn. En dit kost de gemeenschap nagenoeg niks, maar het levert wel 

ontzettend veel op! 

Wij zijn overtuigd van onze (reële) waarde voor de gemeenschap en helpen de jeugdzorgkosten te temmen, 

omdat wij bijdragen aan het voorkomen van professionele jeugdhulp. Enkele echte voorbeelden van de 

afgelopen jaren: 

▪ Jongeren die van het rechte pad af leken te dwalen, bijvoorbeeld als drugskoerier in contact kwamen met 

verkeerde gasten, zijn door onze activiteiten en jeugdbegeleiders ontsnapt aan een leven in de criminaliteit. 

▪ Wie staat er naast de juf of meester wekelijks in contact met kinderen en ouders? Wij zien gekke 

veranderingen in het gedrag van kinderen, komen achter de voordeur tijdens oudergesprekken. Als het 

nodig is dan melden wij problemen en zorgen we er voor dat er vroegtijdig hulp komt voor die kwetsbare 

gezinnen. Ondertussen bieden wij de leuke activiteiten, waardoor het kind even kan ontsnappen aan de 

sores thuis. 

 



▪ Scouting is voor iedereen! Ongeacht wie je bent en wat je kunt. De maatschappij problematiseert kinderen 

tegenwoordig snel… ADHD of sociale stoornissen. Bij scouting kennen we legio voorbeelden van kinderen 

die door de sociale interactie en het gevarieerde spelaanbod geen verregaande professionele hulp nodig 

hebben. Wij helpen kinderen te ontwikkelen in het gewone leven! 

Zet daarbovenop dat wij de afgelopen 20 jaar een vergane oude woonboerderij met hulp van al die vrijwilligers 

hebben omgevormd tot een karakteristiek en historisch gebouw dat behouden moet blijven in het centrum van 

Heesch. Dan is de cocktail compleet. Het zou economische, maar ook maatschappelijke kapitaalvernietiging zijn 

om dit voorstel af te wijzen. Scouting Heesch verdient een duurzame huisvesting en wanneer zij daar dan ook 

nog zelf voor wil betalen, dan verdient dat een positieve grondhouding van ons gemeentebestuur en een 

oprechte verkenning naar de mogelijkheden. 

Wij hopen dat u ons helpt om het college te stimuleren duurzame huisvesting in de Elleboog mogelijk te maken 

voor scouting Heesch. 

Met hartelijke groet namens de gehele vereniging, 

Pieter van den Berg 

pmjvdnberg@gmail.com 
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