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Geschikte locatie gevonden voor herhuisvesting van De Boodschappenmand
De gemeente heeft een geschikte locatie gevonden voor de herhuisvesting van voedselbank De
Boodschappenmand. Het betreft een huurpand aan de Geenhovensedreef 30. Dit pand voldoet
aan de eisen van de voedselbank qua vierkante meters, bereikbaarheid, parkeerruimte en
beschikbaarheid. De gemeente gaat dit pand huren voor vijf jaar met de mogelijkheid om na
2,5 jaar het huurcontract te beëindigen. De planning is dat De Boodschappenmand vóór 1
januari 2019 verhuist. De Boodschappenmand levert wekelijks voedselpakketten aan 150
huishoudens in Valkenswaard.
Achtergrond
In het kader van Armoedebeleid heeft de gemeente een verantwoordelijkheid in het faciliteren
van een voorziening als een voedselbank. Sinds 2008 subsidieert de gemeente structureel aan
voedselbank De Boodschappenmand. De laatste jaren was dit een bedrag van €14.000. De
subsidie is bestemd voor de huur, energielasten, en de exploitatie van het uitgiftepunt aan de
Barentszstraat 3 in Valkenswaard. Op grond van (brand)veiligheidsonderzoek door de
brandweer is het pand aan de Barentszstraat afgekeurd en moet worden gesloopt. De termijn
tot handhaving hierop is verlopen op 1 augustus, maar na noodzakelijke aanpassingen om de
veiligheid te garanderen, is dit inmiddels verlengd tot eind 2018.
Uitgebreide zoektocht
Sinds juli 2017 is de afdeling Vastgoed van de gemeente samen met De Boodschappenmand
op zoek gegaan naar een geschikt pand. Daarnaast zijn er diverse alternatieven onderzocht,
om het aanbieden van voedselpakketten aan inwoners met een besteedbaar inkomen onder de
armoedegrens, anders te organiseren. Er is contact gezocht met kringloop “Het Goed”. Zij
kunnen echter geen ruimte beschikbaar stellen voor de huisvesting van De
Boodschappenmand. Ook is er samenwerking gezocht met de voedselbanken in gemeenten
Eindhoven en een initiatief in Cranendonck. In Eindhoven is men met een aanpassing van de
eigen structuur bezig en is samenwerking op de korte termijn niet mogelijk (daar inpakken,
hier uitgeven). En het initiatief in Cranendonck is nog pril. Bovendien is er een samenwerking
met het Leger des Heils onderzocht. Buiten dat het voor deze organisatie niet haalbaar bleek
de organisatie op zich te nemen, hebben ook zij een pand nodig als inrichting- en afgiftepunt.
Tot slot is onderzocht om de voedseluitgifte zonder huisvesting te organiseren, bijvoorbeeld
met voedselbonnen/pasjes. Dit blijkt echter erg kostbaar. Uitgaande van een geschat bedrag

van €40,- per huishouden, maal 50 weken, maal 150 huishoudens, komt men al gauw op een
bedrag in de orde van zo’n €300.000,-.
Huisvesten in een schoolgebouw
Tot slot is de mogelijkheid onderzocht om De Boodschappenmand te huisvesten in een
schoolgebouw. Dit leverde echter teveel bezwaren op. Het plan bleek niet haalbaar door: de
benodigde vloeroppervlakte van minimaal 400 vierkante meters, de combinatie van
goederentransport en schoolkinderen vormt een veiligheidsrisico, opoffering van een deel van
het schoolplein door aanvoer van de goederen, aantal parkeerplekken (omdat scholen meestal
in een woonwijk gesitueerd zijn, kan dit op bezwaren van omwonenden stuiten).
Raadsvoorstel in oktober
De gemeente wil ook andere partijen gebruik laten maken van de locatie om zo de sociale
cohesie te bevorderen. De huur van het pand is € 61.590,- per jaar. Dat bedrag wordt
structureel in de begroting opgenomen. Voor de herinrichting van De Boodschappenmand is
een krediet nodig van € 40.000,-. Dat wordt uit de Algemene Reserve gehaald. Het
raadsvoorstel over de herhuisvesting van de voedselbank wordt in de
gemeenteraadsvergadering van oktober behandeld. Met dit voorstel voldoet het college aan de
motie die in mei van dit jaar door de raad werd ingediend om binnen 6 maanden met een
voorstel naar de raad te komen voor een structurele oplossing voor de huisvesting van de
Boodschappenmand.

