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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bieden we u ons antwoord aan op de door de heer Loopstra en mevrouw Bloemhoff van de 
PvdA gestelde vragen over huisvesting stichting Kelderwerk. 
De brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan. 

7. Is het college het met de fractie van de PvdA eens dat de activiteiten van Kelderwerk 
belangrijk zijn voor de participatie en integratie van die inwoners in onze stad die een 
steun in de rug kunnen gebruiken. Zo ja, waarom vindt het college dat? Zo nee, waarom 
niet? 

Ja, Kelderwerk voorziet als sportschool in een behoefte voor mensen in een 
achterstandssituatie. Kelderwerk draagt bij aan hun gezondheid en hun integratie en 
participatie. 

2. Het college is bekend met de huisvestingsprohlemen van Kelderwerk. 
Is het college bereid om zich in te zetten om er voor te zorgen dat Kelderwerk op korte 
termijn voor haar activiteiten andere betaalbare huisvesting tot haar beschikking heeft? 
Zo ja, hoe gaat het college dit aanpakken? Zo nee, waarom niet? 

Ja, we zijn samen met Kelderwerk de afgelopen maanden op zoek gegaan naar andere 
betaalbare huisvesting. Dat heeft nog geen resultaat opgeleverd, mede omdat Kelderwerk 
geen marktconforme huur kan betalen. We zijn nog in gesprek met Kelderwerk over de 
mogelijkheden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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Geacht College, 

Stichting Kelderwerk, een initiatief vanuit de samenleving, stimuleert inwoners van de stad Groningen 
tot meer bewegen door het aanbieden van faciliteiten en activiteiten op het gebied van sport en 
beweging. Kelderwerk is laagdrempelig, ook financieel gezien. Doel van de stichting is het bevorderen 
van de participatie, integratie, weerbaarheid en het fysieke en (psycho) sociale welbevinden van 
mensen in onze stad die zich in een achterstandssituatie bevinden. Door Kelderwerk krijgen 
deelnemers weer perspectief en zelfvertrouwen. Kelderwerk is een sportschool waar de hoofdactiviteit 
fitness is. 

Kelderwerk werkt sinds 1999 met een team van gemiddeld 25 mensen en heeft honderden deelnemers. 
Medewerkers en vrijwilligers doen binnen de stichting werkervaring op en worden gestimuleerd om een 
opieiding of cursus te gaan volgen. Doorstroming naar regulier werk wordt bevorderd. 

Veel organisaties uit de stad maken gebruik van Kelderwerk. In het kader van de resocialisatie sporten 
en werken er onder andere gedetineerden en jongeren die verblijven in het Poortje. Ook Lentis en het 
COA maken gebruik van de diensten van Kelderwerk. 

Kelderwerk is een uniek project in de stad en heeft zijn bestaansrecht zonder meer bewezen. 

In het Dagbiad van het Noorden stond afgelopen donderdag een artikel van Roelof van Dalen over de 
huisvestingsprohlemen waar Kelderwerk vanaf 1 September a.s. mee geconfronteerd wordt. Kelderwerk 
meet vertrekken uit de oude RABO toren in Paddepoel en heeft nog geen nieuwe betaalbare piek 
gevonden. 

Onze fractie heeft de volgende vragen: 

1) Is het college het met de fractie van de PvdA eens dat de activiteiten van Kelderwerk belangrijk 
zijn voor de participatie en integratie van die inwoners in onze stad die een steun in de rug 
kunnen gebruiken. Zo ja, waarom vindt het college dat? Zo nee, waarom niet? 

2) Het college is bekend met de huisvestingsproblemen van Kelderwerk. Is het college bereid om 
zich in te zetten om er voor te zorgen dat Kelderwerk op korte termijn voor haar activiteiten 
andere betaalbare huisvesting tot haar beschikking heeft? Zo ja, hoe gaat het college dit 
aanpakken? Zo nee, waarom niet? 

Namens de fractie van de PvdA, 

Jan Pieter Loopstra Carine Bloemhoff 


