
 
Bespreekpunten ten behoeve van raadscommissie W&I 15 september 2016 

Stichting Kelderwerk in het kort 

- Biedt mensen, met name jongeren sinds 2000 middels sport- en bewegingsactiviteiten de 

kans aansluiting bij de samenleving te (her-)vinden; 

- Wekelijks maken 400 mensen gebruik van het sportcentrum; 

- Naast dat jongeren zichzelf melden wordt toe geleid vanuit een scala instellingen als MJD, 

COA, Het Kopland, NOVO, Lentis. Leger des Heils, WIJ teams en Overstag; 

- Ook diverse indoorsport clubs maken gebruik van het centrum; 

- Voor de tientallen vrijwilligers die zich wekelijks inzetten is Kelderwerk een vorm van 

dagbesteding , onderdeel van een opleiding of een eerste stap naar betaald werk; 

- De stichting ontvangt geen subsidie. Door de lage deelnemersbijdrage worden de kosten 

opgebracht die grotendeels bestaan  uit loonkosten voor de enige betaalde kracht: de 

projectleider. 

Probleem: 

Stichting Kelderwerk maakt sinds jaar en dag vrijwel kosteloos gebruik van twee verdiepingen van de 

Rabotoren in Paddepoel, via Carex in bezit van Lefier. De stichting heeft deze locatie op eigen kracht 

tot een volwaardig sportcentrum ingericht. Bekend was dat Lefier uiteindelijk tot herbestemming 

over zou gaan. Begin dit jaar heeft Kelderwerk te horen gekregen dat, na enig uitstel, per 1 

september de ruimte verlaten moet zijn. Het bestuur van Kelderwerk is al lang op zoek naar een 

alternatieve locatie en heeft ten langen leste een verzoek voor hulp neergelegd op 3 maart bij de 

gemeente. Tot op heden heeft dit verzoek geen resultaat opgeleverd. 

Bespreekpunten. 

1. Kelderwerk trekt met name jongeren uit de oude wijken, de noordwestelijke wijken en 

Beyum/Lewenborg voor individuele kracht- en conditiesporten. Een dergelijk sportcentrum is 

uniek in de stad en daarmee een onmisbare aanvulling op het buurtsportwerk dat immers 

meer gericht is op teamsporten op sportvelden en in gymzalen. 

Bent u met ons van mening dat daarom Kelderwerk moet blijven bestaan? 

2. Kelderwerk biedt mensen op afstand van de arbeidsmarkt, afkomstig uit detentie of zonder 

opleiding de kans middels vrijwillige inzet hun zelfbeeld te versterken, een kans op een 

betere toekomst vorm te geven en aansluiting op de arbeidsmarkt te vinden via de 

organisatie en begeleiding van sportieve activiteiten. 

Bent u met ons van mening dat daarom Kelderwerk moet blijven bestaan? 

3. Kelderwerk is geheel en al voortgekomen uit een initiatief van bewoners van onze stad en 

wordt door hen bestuurlijk al jaren draaiende gehouden. 

Bent u met ons van mening dat daarom Kelderwerk moet blijven bestaan? 

4. Kelderwerk heeft per direct een nieuwe locatie nodig: 

- Gelegen op het snijpunt van de wijken waar hun deelnemers vandaan komen 

- Geschikt te maken als sportcentrum 

Bent u met ons van mening dat een financiële bijdrage voor verhuizing, inrichting en huur 

een tijdelijke financiële bijdrage passend is op hetgeen de gemeente voor staat op vele 

beleidsterreinen zoals sport, maatschappelijke participatie? Op tijdelijke basis daar het doel 

van de stichting is en blijft financieel op eigen benen te staan. 


