
 
 
College van B&W Gemeente Landgraaf  
T.a.v. de voorzitter van de Raad  
Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf 
 

Datum: 11 mei 2021 
Betreft: Schriftelijke Vragen VVD Landgraaf Gemeenschapshuis ‘T STRÖATJE 
 

Geacht College/ Geachte portefeuillehouder, 

Verenigingen zijn een belangrijk onderdeel van onze Landgraafse samenleving, het zorgt 
voor binding, dynamiek, kwaliteit van leven en gemeenschapszin.  

In de Groenstraat in Waubach vervult gemeenschapshuis ’t Ströatje daarin een belangrijke 
rol. 5 grote verenigingen en meer dan 37 kleine verenigingen zijn hier gehuisvest en kunnen 
hier hun (reguliere) activiteiten en festiviteiten in normale (corona-loze) tijden laten 
plaatsvinden. 

Helaas is inmiddels bekend geworden dat de huidige uitbater er mee stopt aan het einde van 
dit kalenderjaar (1 december 2021). Tot op heden is er geen nieuwe uitbater voor het ’t 
Ströatje gevonden. Brouwerij Heineken heeft aangegeven dat als de situatie zo blijft dat ’t 
Ströatje dan uiteindelijk dicht gaat.  

De VVD Landgraaf vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en zou graag antwoord krijgen op de 
volgende vragen, conform artikel 41 van het Regelement van Orde: 

1) Is het college op de hoogte van bovenstaande situatie en zo ja, wat is uw eerste 
reactie hierop? 
 

2) Is het college zich ervan bewust dat hierdoor meer dan 40 (grote en kleine) 
verenigingen mogelijk in de (huisvestings-)problemen komen? 
 

3) Kan het College inzicht verschaffen in welke mate dit probleem Corona-gerelateerd 
is? 
 

4) Welke mogelijkheden ziet het College voor het behoud van ‘t Ströatje als 
gemeenschapshuis voor de Groenstraat, en welke rol ziet zij daarbij voor zichzelf 
weggelegd? 
 

5) Welke mogelijkheden ziet het College, wanneer het doemscenario zich voltrekt, voor 
de vele betrokken verenigingen? 
 

6) Is het College bereid in gesprek te gaan met ’t Ströatje, de stichting (waarin de 
grootste verenigingen zitting hebben) en de overige verenigingen om te bekijken hoe 
gezamenlijk toegewerkt kan worden naar een goede oplossing voor alle partijen? 

 



Wij zien de antwoorden op bovenstaande vragen met interesse tegemoet, 

Met collegiale groet,  

Lucas Baggerman 

Fractievoorzitter VVD Landgraaf. 

 

 


