
Combinaties van functies en voorzieningen 

 

In deze tijd van samenvoeging en steeds groter wordende Overheid is het van belang we toch nog 

een onderkomen voor de burger hebben dicht bij de burger. 

Zo is al jaren geleden de brede school gestart , alles voor het kind onder een dak. 

Zo zijn er diverse voorzieningen in een dorp, in een wijk. Vaak ieder voor zich, met zijn eigen 

onderkomen. 

We denken aan  medische diensten, zorgdiensten, sociaal cultureel werk, bibliotheek, muziekschool 

en zo weet u vast ook een aantal op te noemen. 

In deze tijd waar geld steeds meer een rol gaat spelen, moeten we daar op inspelen en met 

oplossingen komen. 

Een aantal zaken spelen daarbij een rol.  

- Zorg dat de bezettingsgraad van je accommodatie omhoog gaat. 

- Zie activiteiten te combineren 

- Zie activiteiten op te zetten op initiatief van de burger die deze zelf begeleidt 

- Combineer activiteiten die geld op brengen met activiteiten die geld kosten. 

- Ga geen concurrentie aan maar sluit convenanten   

- Ga met de gemeente in gesprek om te kijken wat mogelijk is. 

U hebt vast hierop een aantal aanvullingen. 

Dan een aantal voorbeelden. 

In een dorp van 800 zielen is een café, een verenigingsgebouw  en een voetbalclub. Doordat ze met 

elkaar een convenant hebben gesloten is het voor ieder mogelijk om het hoofd boven water te 

houden. 

In een dorp is een verenigingsgebouw neergezet waar zowel de sociale als de medische diensten en 

de bieb onder een dak zitten en dat de exploitatie sluitend heeft. 

 

In een dorpshuis organiseert men activiteiten voor jong en oud, zoals een avond voor jeugd van 10 

tot 14. Of een ontbijt sessie voor het dorp,  

In een dorp organiseert men eens per 2 weken een lezing met een lunch. 

In een dorp organiseert men een middageten door jongeren en voor de ouderen. 

Kijk wat in een Dorpshuis nodig is aan invulling, maar ook aan beheer om te komen tot een sluitende 

exploitatie. 



Langzaam maar zeker komt er een beeld wat thuis hoort in de Horeca en wat in het Dorpshuis. Nu 

met de nieuwe horecawetgeving is het van belang dat jullie met elkaar in gesprek gaan. 

Wil je in een dorpshuis iets doen, dan zal je zelf de handen uit de mouwen moeten steken en moet je 

het gesprek aan gaan. Natuurlijk  zullen wensen moeten worden bijgesteld, maar er blijft echt 

genoeg ruimte over, maar je moet wel de dialoog aan gaan. 

De rol van de Overheid is sterk aan het veranderen. Het wordt complexer en daardoor heeft men een 

steeds ingewikkelder wordende regelgeving. Door samenvoegen probeert men dit op te lossen maar 

als het break even punt is gepasseerd verhoog je de kosten. Daardoor wordt de afstand van de 

burgerij tot de politiek steeds groter en kent men de Overheid niet meer. Gevolg is dat er niet meer 

wordt samengewerkt, maar dat er een anti - reactie opgang komt. Hoe doorbreek je dit?? Overheid 

zal zichtbaar moeten zijn op de een of andere manier in de kleine kernen. Ontwikkel een kernvisie. 

Ontwikkel gezamenlijk een plan om dit idee vorm te geven. Wat te denken van een informatiepunt 

voor vele sociale sectoren? Denk dan aan WMO, CJG, Ouderenzorg maar ook Gemeente Bieb. 

Combineer zaken. 

Kent u gezamenlijke projecten om te komen tot een echt ontmoetingspunt. 
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