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Sint-Jangebouw: stand van zaken 
 

 
 
De afgelopen maanden ‘vechten’ wij als Heemkundekring, samen met de Jeugdhobbyclub en de Blok, voor het behoud van 
het Sint-Jangebouw als verenigingsgebouw. De voormalige school, midden in het centrum, is al tientallen jaren in gebruik 
door verenigingen. Het is een gebouw, locatie en gebruik, waar je als dorp trots op mag zijn! 
B&W wil het gebouw verkopen omdat ze de toekomstige onderhouds- en verduurzamingskosten te hoog vinden. Gepland is 
het te verkopen aan een Boekelse ondernemer voor € 440.000,- en daarmee worden voor de gemeente dan ook de 
toekomstige verduurzamingskosten van € 410.000,- voorkomen. 
Wij, Heemkundekring, Jeugdhobbyclub en Blok, zijn het daar niet mee eens. Wij willen het Sint-Jangebouw behouden als 
verenigingsgebouw; publiek toegankelijk, en met een maatschappelijke functie. Om dat te realiseren hebben we de 
gemeente het volgende voorstel gedaan. 
We gaan een stichting oprichten: ‘Stichting De Vrienden van het Sint-Jangebouw’. Deze Stichting heeft als doel het Sint-
Jangebouw te kopen. In de korte tijd die we hebben gekregen om dit uit te werken, is er al een concept financiële exploitatie 
gemaakt. Hierin zijn drie scenario’s berekend, afhankelijk van de verkoopprijs. Er is rekening gehouden met de toekomstige 
kosten voor noodzakelijke verduurzaming van het gebouw, en er zijn gesprekken geweest met Boekelse ondernemers voor 
(mede)financiering. Deze informatie is ook gestuurd naar de gemeente. Om dit alles verder en gedetailleerder uit te werken, 
hebben we nog wat tijd nodig. Dus willen we als Stichting beginnen met het Sint-Jangebouw de eerstkomende jaren te huren 
van de gemeente, uiterlijk tot 2022, maar we denken al veel eerder onze financieringsplannen rond te hebben en dus veel 
eerder te kunnen kopen. Ook voor de huurperiode is een financiële exploitatie gemaakt, zelfs met een garantiestelling van 
vier Boekelse ondernemers. Ook dit is al besproken met de gemeente.   



 

 

 
Waarom 
Waarom willen de Heemkundekring, de Jeugdhobbyclub en de Blok dit? Allereerst, zoals hierboven al genoemd: het behoud 
van het Sint-Jangebouw als verenigingsgebouw! Daarnaast: 
De Heemkundekring is sinds 1997 in een gedeelte van dit gebouw gevestigd. Een beter passende locatie voor een 
Heemkundekring kun je niet bedenken. Een gedwongen verhuizing uit dit gebouw zal ons jaren terug zetten en fors beperken 
in onze mogelijkheden. En daarmee vrezen wij voor de motivatie van onze vrijwilligers en voor onze toekomst. 
De Jeugdhobbyclub, een unieke vereniging in de regio, houdt met 30-35 vrijwilligers al 53 jaar elke woensdagmiddag en 
donderdagavond zo’n 60 kinderen van 7-12 jaar bezig met knutselen en het ontwikkelen van hun vaardigheden en 
creativiteit. Het ‘hobbygebouw’ waarin deze activiteiten nu plaatsvinden gaat door de gemeente ook verkocht worden. Het 
bestuur heeft besloten, als ook het Sint-Jangebouw hen geen mogelijkheden biedt om verder te gaan, om zich na 53 jaar als 
vereniging op te heffen. 
De Blok heeft behoefte aan een eigen (openbare) plaats voor de lokale vrijwilligers. Nu gebruikt de Blok nog een 
montageruimte in een bedrijfspand van één van haar leden. De eigen ruimte is nodig voor de eigen werkzaamheden én om 
meer verbinding te realiseren tussen de lokale vrijwilligers en (de) andere verenigingen 
Tot slot 
De afgelopen maanden hebben we voor onze plannen ruim 700 steunbetuigingen ontvangen. Zijn al onze inspanningen en al 
uw steunbetuigingen dan toch voor niets geweest? Hopelijk niet! 
Morgen, donderdag 4 okt. is er een gemeenteraadsvergadering. In deze vergadering kan nog aandacht besteed worden aan 
het Sint-Jangebouw en gepoogd worden B&W ervan te overtuigen het Sint-Jangebouw niet te verkopen aan de Boekelse 
ondernemer, maar de Stichting de gelegenheid te geven haar plannen te realiseren en het Sint-Jangebouw te behouden voor 
de gemeenschap van Boekel. De Heemkundekring, Jeugdhobbyclub en Blok steken hiermee hun nek uit om dit te 
verwezenlijken en zijn zich bewust van de verantwoordelijkheden en financiële lasten. 
Dus gemeente: kom op voor de Boekelse cultuurhistorie, kom op voor de Boekelse verenigingen, kom op voor 
burgerparticipatie, en niet alleen op papier! 
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