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Voedselbank raakt dakloos
CLAUD1A LANGENDOEN
OUD-BEUERLAND ! Het ziet er
somber uit voor de voedselbank in
Oud-Beijerland. Twee maanden
voor het noodgedwongen vertrek
uit het huidige pand aan de Stoug-
jesdijk is er nog geen enkel zicht op
een nieuw onderkomen. „Een op-
lossing ligt in de praktijk helaas
niet voor de hand," verduidelijkt
een woordvoerder van de ge-
meente Oud-Beijerland die 'zeker
bereid is om de voedselbank waar
mogelijk te helpen bij het zoeken
naar nieuwe huisvesting'.

„Locaties die voldoen aan de cri-
teria van de voedselbank zijn niet
makkelijk te vinden," aldus de
woordvoerder. „Leegkomende pan-
den zijn vaak tijdelijk beschikbaar,
terwijl de voedselbank zekerheid

• voor drie jaar of langer in ver-

band met investeringen." De voed-
selbank. heeft weinig geld.

Manege
En een nieuwe plek moet goed be-
reikbaar zijn. „We hadden Onze
hoop gevestigd op het voormalige
manegepand hier op het terrein/'
vertelt voedselbank-coördinator
Chiem van de Wetering. „We kre-
gen na lang informeren bij Over-
water Rentmeesterkantoor te
horen dat dit niet kan. „Er is ons
verteld dat we eind januari weg
moeten zijn, onder dwang van
10.000 euro boete. We staan met de
rug tegen de muur. Waar vinden
we voor eind januari een pand met
een huur van pakweg 15.000 tot
20.000 euro per jaar? Verhuurders
vragen al gauw tot 60.000 euro."

De voedselbank huurde tot deze

maand van de sociale dienst. Zon-!

der toestemming van de eigenaar,
laat Overwater Rentmeesterkan-1
toor weten. „Het is de taak van de
gemeente om voor vervangend on-
derdak te zorgen, niet van een par-
ticuliere eigenaar, die het pand
voor andere doeleinden heeft ge- j
kocht" stelt een woordvoerster.

„Omdat het contract van del
Voedselbank en de RSDHW afliep
en de Voedselbank geen nieuwe
ruimte vond, heeft de eigenaar een
bruikleenovereenkomst aangebo-
den voor het huidige pand voor
drie maanden. Een boete is een ge-1
bruikelijke bepaling."

Over het achterste pand waar de l
voedselbank in wil, zegt zij: „Vanaf l
het begin is aangegeven dat er geen l
zekerheid gegeven kon worden |
over toekomstig gebruik."


