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Veel belangstellenden voor de dorpsavond over
de realisatie van een dorpshuis in Pieterburen

Dorpsavond

Afgelopen woensdagavond 20 juli waren meer dan 40
inwoners uit Pieterburen en Broek aanwezig om mee
te praten over de ontwikkeling van een dorpshuis.
De avond is uitgeschreven door twee leden van een
initiatiefgroep, te weten Anne Marie Smits en
Annelies Borchert. De initiatiefnemers vertolken de
wens van een groeiende groep inwoners uit
Pieterburen een dorpshuis op te richten. Met het
vertrek van de wadloopstichting uit de voormalige
kerk doet zich thans een unieke mogelijkheid tot
realisatie voor. De dorpsavond was bedoeld om dit
voornemen aan de inwoners van Pieterburen voor te
leggen. Tevens om na te gaan wat voor ideeën en
wensen er leven ten aanzien van een dorpshuis.
Uiteraard was er ook ruimte om kritische
kanttekeningen te plaatsen.
Het fonds KNHM (Koninklijke Nederlandse Heide
Maatschappij) heeft hiervoor kennis en kunde
beschikbaar gesteld in de persoon van Wim
Koeneman, die de leiding van deze avond verzorgde.
De heer Koeneman vertelde in zijn inleiding over de
geschiedenis van het dorpshuiswerk in Nederland,
die in 1915 met de komst van Ons Dorpshuis in
Paterswolde is begonnen.
“In de periode tot de tweede wereldoorlog hebben
veel dorpshuizen aan ‘maatschappelijke noden’
gewerkt en waren zij de uitvalsbasis van vele
maatschappelijke
voorzieningen
zoals
kleuteronderwijs,
bibliotheekwerk
en
sociale
huisvesting.
Na de tweede wereldoorlog zijn er in heel veel
plaatsen wijkcentra en dorpshuizen opgericht die
ruimte boden aan het verenigingsleven, jongeren en
ouderen. In de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw zijn veel dorpshuizen geprivatiseerd.
In deze tijd zijn veel voorzieningen uit de kleine
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dorpen verdwenen, terwijl er wel vraag naar een
vorm van een gemeenschapsvoorziening is. Dat
betekent dat er naar slimme oplossingen gezocht
moet worden van een combinatie van voorzieningen.
In grotere wijken verrijzen brede scholen. In
kleinere dorpen worden combinaties gezocht van
sociaal-culturele activiteiten, (ouderen)zorg en
opvang van kinderen en jongeren.
In Pieterburen zal ook gezocht moeten worden naar
creatieve combinaties. Met die opdracht zal de
kerngroep aan het werk moeten”, aldus de heer
Koeneman.
Alle aanwezigen juichten de komst van een dorpshuis
toe. Een dorpshuis moet volgens de bezoekers van
de avond ruimte bieden aan bepaalde verenigingen
die er hun eigen activiteiten organiseren. Maar er
moet ook ruimte zijn om elkaar informeel te
ontmoeten.
Daarnaast
kunnen
er
culturele
activiteiten georganiseerd worden en 'open
activiteiten’ zoals ruilbeurzen en dergelijke.
Uitgezocht moet worden of er op het terrein van
gezondheid iets van de grond kan komen.
De kerngroep neemt een jaar de tijd om uit te
zoeken of een dorpshuis financieel haalbaar is en
hoe een en ander georganiseerd moet worden. De
periode tot 1 januari wordt gebruikt om de plannen
uit te werken. Deze worden dan weer op een
dorpsavond besproken. Na de jaarwisseling worden
financieringsacties
georganiseerd.
Over
het
resultaat daarvan wordt in juni 2012 weer een
dorpsavond belegd. Dan wordt er ook gesproken
over de juridische vorm die het dorpshuis gaat
beheren.

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond het dorpshuis?
Meld je aan voor de nieuwsbrief.
Contactadres: dorpshuispieterburen@xs4all.nl

