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Valkenswaard, 23 januari 2012.
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Aan het cQl'lege en gemeenteraad van Valkenswaard.
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in het Eindhovens Dagblad van 21 januari vernamen wij dat u door een ingehuurd
adviesbureau uit Zwolle, in samenwerking met gemeentelijke ambtenaren, gewerkt heeft aan
een adviesnota maatschappelijk vastgoed. Het rapport vonden we terug op de gemeentelijke
website, geplaatst op 20 januari.
Achter bureau's te Zwolle en Valkenswaard blijkt de aanbeveling gemaakt te zijn om
Huiskamer 't Pumpke te sluiten. Met een passer en een meetlat zijn kille cirkels getekend
waarmee 'aangetoond' wordt dat sluiting nodig zou zijn. Wij hebben geen enkel bezoek
gehad van wie dan ook, en in de afgelopen jaren is geen daadwerkelijk technisch of
bouwkundig onderzoek gehouden naar de staat van het gebouw. Op deze manier worden er
aanbevelingen gemaakt die ten koste gaan van de leefbaarheid van de gewone mens in de
Valkenswaardse straten en wijken.
Wij hoeven u waarschijnlijk niet te informeren over de activiteiten en locatie van huiskamer 't
Pumpke. 'De Huiskamer' is een begrip in Valkenswaard. S inds 1984, en vanaf 1988 in
stichtingsvorm, bieden wij een groot aanbod van activiteiten voor jong én oud. Jaarlijks tellen
we meer dan 11.000 bezoekers, waarvan 80 % jeugd. Dat alles mogelijk gemaakt door de
onbaatzuchtige inzet van vele vrijwilligers.
Ons motto is 'Kom eens op de koffie!' en draag bij aan het groeiende gemeenschapsgevoel in
een bruisend en veelzijdig Valkenswaard! Reeds vijfmaal heeft 't Pumpke hiervoor in het
kader van leefbaarheidswedstrijd voor de huiskameropzet het predicaat 'Kern met Pit' mogen

Wij ontvangen u graag in de Huiskamer, 7 dagen per week geopend !

Bert van Eijndhoven, voorzitter

Frans Meurkens, secretaris/penningmeester

Stichting Huiskamer 't Pumpke, Le Sage ten Broekstraat 3, 5554 SW Valkenswaard.
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Geachte dames en heren,

ontvangen. Het is een landelijk unicum.
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