
Goedenavond voorzitter, wethouders, dames en heren van de gemeenteraad en iedereen 

op de publieke tribune 

 

 

Ik ben Lettie Hoogstra, secretaris van De Parasol, na mij zal ook Patricia van Casteren, één 

van onze cursisten het woord tot u richten. 

Ik wil inspreken op het onderdeel Volwasseneneducatie in de begroting. 

 

Eén regel in die begroting, cijfers op papier. 

Maar die regel gaat over een instituut, over 1000 cursisten, 55 docenten en 3 medewerkers 

die op straat staan wanneer die regel blijft zoals hij is. 

Want dat is het effect wanneer de subsidie aan De Parasol verdwijnt. 

 

Educatief Centrum De Parasol, al bijna 35 jaar het instituut voor Volwasseneneducatie in 

Veldhoven moet verdwijnen. Want er zijn anderen die het efficiënter kunnen.  

Maar is dat zo? Waar is Summa gebleven, al 4 jaar weg uit Veldhoven, waar staat die 

keramiek-oven voor de overvolle cursusgroepen, welke docenten hebben de ruimte om al 

die talengroepen op te vangen? En wat is efficiënter, en voor wie efficiënter? 

 

In een tijd waarin van iedereen gevraagd wordt om een leven lang te leren, actief deel te 

nemen in de samenleving en zelfredzaam te blijven, is het tegenstrijdig dat het instituut voor 

volwasseneneducatie moet stoppen. 

Want naast de cursussen die nu volgens de gemeente niet meer mogen , terwijl van 2017-

2019  in de subsidietoekenning stond dat De Parasol juist dit soort cursussen aan moet 

bieden , stoppen dan ook de cursussen voor laaggeletterden, voor anderstaligen, cursussen 

in het kader van de Participatiewet en wet taaleis of op het gebied van digitale 

vaardigheden. 

 

De Parasol begon als culturele instelling, is daarna jaren geschaard onder Welzijn met 

subsidie uit het Welzijns Budget Plan en is nu doorgeschoven naar Volwasseneneducatie. 

Een beleidsterrein waar geen beleid voor is, maar waar wel een heroriëntatie op heeft 

plaatsgevonden. Een heroriëntatie óver maar zonder het Veldhovense instituut voor 

Volwasseneneducatie met als resultaat: stop De Parasol. Stop De Parasol , een instelling die 

op het terrein van de vitale samenleving actief is. 

 

De Parasol heeft in de bijna 35 jaar van haar bestaan aan duizenden Veldhovenaren een 

cursus aangeboden, wie kent De Parasol niet. De Parasol bereikt iedereen in Veldhoven, de 

mensen die Veldhoven maken tot wat het is. Een gemeenschap waar het prettig wonen is. 

Onlangs nog werd veel geld vrijgemaakt voor de Schalm, om het vestigingsklimaat te 

versterken, voor nieuwe Veldhovenaren. Maar investeren in al die Veldhovenaren die 

Veldhoven gemaakt hebben tot wat het is wordt nu aan de kant geschoven.  

 

 

 

 

 

 



 

Voor de cursisten van De Parasol begint het natuurlijk met die cursus die ze willen volgen. 

Maar deelname aan die cursus is zoveel meer. 

 

Zoals één van onze cursisten schrijft aan u: 

Geacht raadslid, 

Met ontzetting en verbijstering heb ik kennis genomen van het mogelijk stopzetten van de 

gemeentelijke subsidie voor Educatief Centrum De Parasol Veldhoven.  

Realiseert u zich wat sluiting van De Parasol zou betekenen voor de cursisten en de 

betrokken docenten?  

Geen kennisoverdracht meer, geen persoonlijke ontwikkeling meer, geen sociale contacten 

meer.  Geen baan of vrijwilligerswerk buitenshuis meer. 

Moet de voortreffelijke vakkennis aanwezig bij de docenten van De Parasol verloren gaan?  

Is dat wat u wilt? 

Wat betekent dit voor deze gewone burger als cursist: 

Thuiszitten, eenzaam, zonder de mogelijkheid tot sociaal contact, geen mogelijkheid tot 

ontplooiing van talent en dat wat je graag wilt leren. 

Gedurende de week zullen er geen activiteiten meer zijn voor mij, de week zal er voor mij 

saai, eenzaam en somber uitzien.  

Is dat wat u wilt? 

Ik ben 67 jaar en heb een AOW uitkering. Een cursus bij De Parasol is voor mij nog net te 

betalen. Kennis opdoen, jezelf ontwikkelen, sociale contacten, gewoon een leuke en 

leerzame ochtend. Moet dit ook nog voor mij verdwijnen? Hoe valt dit te rijmen met de 

algemene tendens om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan?  

Is dit wat u wilt? 

Moet dit alles nu ook nog verdwijnen? En waarvoor, voor een gering bedrag van subsidie aan 

De Parasol. Ik zeg NEE, NEE en nog eens NEE! 

Met het behoud van De Parasol wint u veel meer op diverse terreinen.  

Dus ik pleit voor het voortzetten van de subsidie aan  De Parasol zodat de cursussen door 

kunnen gaan. Dat zou een wijs besluit zijn! 

 

 

Van een groot aantal cursisten hebben we reacties gekregen wat het stoppen van De Parasol 

voor hen zal betekenen. Die reacties hebben we gebundeld en krijgt u van ons. 

Zoals u wellicht weet is er ook een petitie rondgegaan die binnen de kortste keren zo'n 900 

handtekeningen opgeleverd heeft. En ook deze willen we u aanbieden. 

 

Want De Parasol is meer dan een instituut voor Volwasseneneducatie. 

Het gaat er nu over wat u voor De Parasol over heeft. Waar hebben we het over. Nog geen 3 

euro per inwoner. 

 

Alle betrokkenen bij Educatief Centrum De Parasol wensen u een wijs besluit toe. 

 


