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Nu de kruit-

damp
tie strijd om de ve ...
b.,uwJng van hct Fulco Theater tot
SociauL·Culiureel Centrum (SeC)
wat is opgctrokken en JJsselstcl n
het- -Ccntrlll1l gaat kriJgcll komt de
vmag naa)" de acUvitclten dJe er
gaan plaats vinden ll11ar voren. De
wclzijnscommissie doct in haar
nota de aanbe\'cllng <lat aBe acHvi.
tcftell die blnnen de doclst.eJling
,-a n het club- en buurthulswerk
vallen en wijk. en buurtgericht
zijn buitcn het sec blijven, uitgezonderd wannet r de buurthuizen
"oor bepaalde activlteiten ruhntc
te kort komen.

AUe sociaal·cutturele en bovenwijkse activitelten horen thuis in
het sec. Dit houdt in toneelvoor·
sOOllingen, concerten en tentoonstellingen, vooral die van plaatseIijk of reglollaal belang zljn. Verder kan het sec onderdak bieden
aan aile groepen die elders in IJsselstein 111et terecht kunnen of een
ongeschikte ruimte bezetten.
Zo kan het ruimte bleden aan
plaatselijke verenigingen voor muziek. dans. zang en ton eel voar
oerening en uitvoering. Het sec
kan oak een ontmoetlngsruimte
zijn voer oud en nieuw IJsseistei·
ners, voor jong en oud. Dit ligt
niet aIleen aan de acUviteitep,

maar oak asn het open zijn, aan·
trekkellJke zitjes hebben etc. Oak
de projecten die de vormlng en
ontwikkeling van volwassenen tot
doel hebben kunnen een plaats
vlnden in het sec, biJ voorbeeld
het Kursusproject.

Een andere mogelljk'held is het
vestigen van een informatiecentraIe in het sec met inlichtingen
over IJsselstein, verenigingen, leesboeken eDz., in sam en werking met
allelIc! instellingen op welzijnsterrein, de gemeente en de bibliotheek.

PROBLEMEN
Problemen
kunnen
ontstaan
voor activititen waarvan niet zonder meer vast staat waar deze
thuis horen, in het sec of blj het
buurtwerk, zoals de bejaardensocieteit en baUetlessen. De welzijnscommissie vindt het ongewenst
als er een concurrentiepostUe gaat
ontstaan tussen het sec, de buurthuizen en andere instellingen op
het gebied van het sociaal·cultureel werk: ,.Met touwtrekkerij om
het verkrijgen van activiteiten is
niemand gebaat," zeggen de samenstellers van de nota. Om over·
lappingen en concurrenUe te voor·
komen zuBen er in gezamenlijk
over leg duidelljke taakafbakcnlngen en verdelingen tot stand moeten komen. Beslissingen hierover
mogen ook nooit buiten de betre!(ende groepen om worden geno·
men. Het inzicht in de functies die
het sec moet gaan vervullen zal
een belangrijk hulpmiddel zijn om
cen goede planning voor de ruim·
telijke indeling van dit centrum te
maken.
De
weJzijnscommissie
r.adt het bestuur van de Stlchting
see dan oak aan om liD spoedig
mogelijk een beJeid samen te stellen over het gebruik van de Tuimten en hierover met instelUngen
over leg te plegen. De cornmissie
beveelt de gemeente aan om de
politiek "iedere vereniging ztjn ejgen gebouw" te herzien ot niet aan
te nemen.
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