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1. INLEIDING 

De gemeente Landerd streeft naar vernieuwing van de maatschappelijke 

voorzieningen in de kern Zeeland. Het is de ambitie om een plek te realiseren 

voor ontmoeting, ontspanning, informatie, diverse activiteiten e.d. voor alle 

inwoners van Zeeland, jong en oud! Eén ontmoetingshuis of dorpshuis voor en 

door Zeeland! De huidige versnippering van accommodaties en daarmee 

activiteiten zou zoveel mogelijk voorkomen dienen te worden. Dit komt ook de 

bezetting van de accommodaties ten goede en versterkt de ontmoetingsfunctie 

tussen verenigingen, organisaties, inwoners hetgeen ook kan leiden tot nieuwe 

activiteiten voor Zeeland.  

 

De gemeente wil bereiken dat: 

- Er betere kansen ontstaan voor ontmoeting tussen alle inwoners van 

Zeeland. 

- Er een betere bezetting van de accommodaties ontstaat door 

multifunctioneel gebruik. 

- De functionaliteit van de te behouden accommodaties beter wordt benut.  

- En er daardoor een betere exploitatie ontstaat.  

 

Om de ambitie inzake één ontmoetingsplek te realiseren met bovenstaande 

doelen, is het belangrijk dat er sprake is van een stevig inhoudelijk 

samenwerkingsconcept, dat gedragen wordt door de betrokken instellingen en 

organisaties. Een goed functionerend ontmoetingshuis of dorpshuis wordt 

immers gedragen door de instellingen en organisaties die er hun activiteiten 

uitvoeren. Het samenwerkingsconcept vormt het profiel of het gezicht van het 

dorpshuis. Het geeft richting aan welke soort activiteiten er in het dorpshuis 

worden georganiseerd.  

 

Voor de verdere vormgeving van dit gezicht van het te realiseren dorpshuis 

wordt in deze notitie het inhoudelijk idee van een nieuw dorpshuis in Zeeland 

geschetst. Dit beeld van een nieuw dorpshuis is mede gebaseerd op gesprekken 

met de volgende organisaties: 

- Stichting Dorpshuizen Landerd 

- BrabantZorg 

- Stichting Noord Oost Brabantse bibliotheken 

- Stichting Jeugdbelangen 

- KBO Zeeland 

- Zorgcoöperatie Zeeland 

- Integraal Kindcentrum De Morgenzon 

- Initiatief Zeeland 2030 

 

Daarnaast is voorliggende notitie het resultaat van meerdere bijeenkomsten met 

bovengenoemde organisaties en een breder overleg op 19 september jl. waar 

het geschetste beeld is voorgelegd aan de Zeelandse organisaties en instellingen 

die gebruik maken van de gemeentelijke accommodaties.   
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2. EEN DROOM VAN DE TOEKOMST 

Het nieuwe dorpshuis in Zeeland! Hier draait het om ontmoeting, kunst en 

muziek, ontspanning, sport, zorg, informatie en educatie. Hier ontmoeten jong 

en oud elkaar, georganiseerd en ongeorganiseerd. Iedereen is welkom om te 

ontspannen in de ontmoetingsruimte, een lezing te volgen in de bibliotheek, 

cursussen te volgen georganiseerd door de Zorgcoöperatie en te badmintonnen 

in de sporthal. De KBO organiseert allerlei activiteiten voor de ouderen. Kinderen 

kunnen er balletlessen volgen en de gitaarclub oefent meerdere keren per week 

voor hun jaarlijkse optreden. Kortom, het dorpshuis Zeeland is een plaats van en 

voor iedereen, jong en oud.  

 

In het nieuwe dorpshuis is elke dag wat te beleven. In de bibliotheek worden 

kinderen voorgelezen terwijl ouders genieten van een kopje koffie en kijken naar 

de expositie van fotografieclub Objectief. Ouderen zijn aan het biljarten of 

hebben een afspraak met een van de ouderenadviseurs.  Aansluitend krijgen de 

ouderen een maaltijd in het dorpshuis, die is bereid door Compostella. In de 

sporthal hebben de kinderen van basisschool De Vlasgaard gymnastiekles. De 

vakdocent bewegingsonderwijs geeft ook aan een grote groep ouderen spel- en 

sportactiviteiten.  

 

Het nieuwe dorpshuis is een prettige omgeving om te werken en overleggen. De 

werk- en overlegplekken worden intensief gebruikt. In een van de zalen vindt 

dagelijks na drieën huiswerkbegeleiding plaats voor leerlingen in het voortgezet 

onderwijs. Naast de huiswerkbegeleiding is dit een plek waar ondernemers 

kunnen vergaderen, kennis kunnen uitwisselen en hun nieuwste producten 

kunnen presenteren.  

 

 

 

 

In de interactieve instructie- en presentatieruimte nemen ouderen deel aan een 

lees- of discussiegroep of volgen een cursus eigentijds mediagebruik. 

 

Ook voor jongeren is er genoeg te beleven in Zeeland. Sinds er een jeugdhonk in 

het dorpshuis is gemaakt, is het er elke vrijdag- en zaterdagavond volle bak. Hier 

kan de jeugd van Zeeland interactieve films kijken, virtual gamen, muziek maken, 

dansen of gewoon lekker chillen! De ontwikkeling van het dorpshuis heeft hier in 

belangrijke mate aan bijgedragen.  

 

Aankomende zaterdag vindt de jaarlijkse Carnaval plaats. De Stichting 

Jeugdbelangen organiseert samen met de Carnavalsclub een optocht. In het 

dorpshuis kunnen kinderen zich laten schminken en in de grote zaal van de 

sporthal speelt de plaatselijke Carnavalsband. Ook in IKC De Morgenzon vinden 

verschillende activiteiten plaats voor kinderen en hun ouders. Het is een groot 

feest in Zeeland.  

 

Dit is het nieuwe dorpshuis van Zeeland. Een levendig ontmoetingscentrum 

waar de bewoners van Zeeland voor ontspanning en ontmoeting graag naar toe 

gaan. Hier kun je actief en passief genieten van cultuur, informatie, zorg, 

educatie, recreatie en sport!  
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Zeeland, 6 juni 2022 
De jaarlijkse sportweek is weer van start gegaan. In het dorpshuis 

Zeeland vindt de alternatieve zeskamp plaats voor de basisscholen. 

Sporten die dit jaar op het programma staan, zijn jeu de boules, 

klimmen op de vorig jaar gerealiseerde klimmuur aan het 

ontmoetingshuis en touwtrekken. In de avonduren vindt het 

succesvolle straatvolleybaltoernooi plaats, 14 straten uit Zeeland 

hebben zich weer met een team ingeschreven. Naast de sport- en 

spelactiviteiten is er natuurlijk ook veel aandacht voor gezondheid. 

Gezond eten en bewegen is immers het thema van deze sportweek. 

Het gezondheidscentrum van de Zorgcoöperatie verzorgt op de 

basisscholen speciale programma’s over sport en bewegen. De 

resultaten van één jaar bewust omgaan met voeding en bewegen 

worden gepresenteerd in het dorpshuis. De effecten op het gewicht 

van kinderen en de fitheid worden bekend gemaakt. In het 

ontmoetingshuis vindt ook een buurtcongres plaats over gezond 

leven en zijn er weer diverse beweegactiviteiten variërend van dans 

tot yoga. En natuurlijk is de menukaart in het dorpshuis ook 

afgestemd op de activiteiten deze week. Hier worden 

voedingsadviezen en tips gegeven door Brabant Zorg en natuurlijk 

kan iedereen weer meedoen aan de cursus gezond koken. Ook dit 

jaar is het weer gelukt om de chef-kok van Restaurant De Pastorie 

een Masterclass te laten organiseren in het dorpshuis. De afsluitende 

Proef Eet is afgestemd op het thema gezond eten en bewegen.  
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3. HET GEZICHT VAN HET DORPSHUIS 

3.1. VERBINDING EN ONTMOETING 

De gemeente Landerd heeft de ambitie om één dorpshuis te realiseren voor en 

door Zeeland. Van oudsher hebben dorpshuizen een sociaal-culturele c.q. 

welzijnsfunctie. Het zijn openbare ontmoetingsplekken voor de dorpsbewoners 

en ze bieden onderdak aan diverse activiteiten van het verenigingsleven, dan 

wel door de gemeente georganiseerde activiteiten. Ze dienen bij te dragen aan 

de participatiedoelstellingen van de gemeente en de sociale cohesie in wijken, 

kernen en dorpen te versterken.   

 

In Zeeland wordt het dorpshuis als een belangrijke verbindende factor tussen de 

verschillende inwoners, verenigingen en organisaties gezien. Het dorpshuis 

speelt een centrale rol in de gemeenschap. In de huidige tijd waarin steeds meer 

de nadruk wordt gelegd op zelfredzaamheid en participatie van burgers, speelt 

het dorpshuis ook een rol om deze aspecten te stimuleren en te faciliteren.   

 

Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat verbinding en ontmoeting de 

kernwoorden zijn voor het nieuwe dorpshuis in Zeeland. Verbinding en 

ontmoeting tussen mensen, organisaties en activiteiten. Dit betekent dat de 

activiteiten in het dorpshuis niet alleen een optelsom is van de huidige 

activiteiten van de diverse instellingen, maar ook dat er nieuwe activiteiten 

ontstaan door ‘cross-overs’ tussen verschillende organisaties. Dit zijn activiteiten 

die solitair niet mogelijk zijn of moeilijk zijn te organiseren.   

 

 

 

 

 

 

Om verbinding en ontmoeting te kunnen realiseren, betekent het dat het 

nieuwe dorpshuis geen bedrijfsverzamelgebouw moet zijn waar activiteiten en 

organisaties los van elkaar functioneren. De verschillende organisaties en 

verenigingen werken juist meer samen, stemmen activiteiten op elkaar af, 

organiseren gezamenlijke activiteiten en versterken elkaar. In die zin is sprake 

van inhoudelijke meerwaarde voor de organisaties.  

 

Deze samenwerking begint niet vanaf nul, maar kent al een zekere traditie 

binnen Zeeland. Diverse organisaties werk op onderdelen al samen, organiseren 

gezamenlijke activiteiten en kennen elkaar al. Een nieuwe voorziening maakt het 

mogelijk deze samenwerking te versterken en wellicht uit te breiden. Het samen 

gebruik maken van dezelfde voorziening maakt het mogelijk wellicht de eigen 

activiteiten te versterken en op sommige momenten meer dan in het verleden 

gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen. 

 

Mede n.a.v. de huidige situatie en de gevoerde gesprekken dient een dorpshuis 

Zeeland zich te richten op de volgende activiteiten en/of thema’s:  

 

- Ontmoeting; participatie en sociale cohesie 

Ontmoeting is één van de belangrijkste functies van het dorpshuis in Zeeland.  

Ontmoeting is vooral gericht op het mogelijk maken van participatie van de 

inwoners van Zeeland en het versterken van de sociale cohesie. De inwoners van 

Zeeland moeten elkaar in het dorpshuis - georganiseerd en ongeorganiseerd - 

kunnen ontmoeten. Dit betekent dat inwoners in het dorpshuis in een gezellige 

en eigentijdse omgeving koffie kunnen drinken, deel kunnen nemen aan 

cursorische activiteiten in de multimediale interactieve cursusruimte, dan wel 
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zelfstandig activiteiten kunnen ondernemen, kunnen werken, overleggen en 

studeren.  

 

- Informatie en voorlichting; het informatiecentrum voor Zeeland  

Het dorpshuis is ook een laagdrempelige voorziening waar mensen voorlichting 

en informatie kunnen krijgen over diverse maatschappelijke onderwerpen. De 

bibliotheek, de KBO en de Zorgcoöperatie Zeeland spelen hierin een belangrijke 

rol en zijn belangrijke trekkers voor het thema van informatie en voorlichting. 

Maar ook de gemeente kan hierin een belangrijke rol vervullen. Naast het 

beschikbaar stellen van informatie, bieden zij ook actief cursussen aan, 

organiseren zij informatiebijeenkomsten, lezingen, presentaties en geven zij 

voorlichting, zowel individueel als in groepsverband. In thema’s c.q. 

onderwerpen zit hierin geen beperking. 

 

- Cultuur; het ‘podium’ van Zeeland 

Veel culturele activiteiten – cultuur in de breedste zin van het woord – vinden nu 

nog plaats in De Garf. Om deze activiteiten in Zeeland te behouden, krijgen 

diverse culturele activiteiten ook een plek in het dorpshuis. Dit varieert van 

frequente voorstellingen van culturele instellingen, exposities van bijvoorbeeld 

de foto- en/of schildervereniging, cursorische activiteiten gekoppeld aan 

culturele excursies, muziek-, zang- en toneelactiviteiten etc. Een groot deel 

wordt georganiseerd en/of uitgevoerd door de lokale betrokken instellingen. In 

het kader van de programmering vindt ook ‘inkoop’ plaats van culturele 

activiteiten van elders. Het dorpshuis is derhalve niet alleen het cultuurpodium 

van lokale Zeelandse verenigingen, maar vormt ook een podium voor externe 

programmering.  

 

 

 

- Zorg; aandacht voor ‘welbevinden’ 

In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, 2015) in werking 

getreden. Deze wet stelt gemeenten verplicht ervoor te zorgen dat mensen zo 

lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit kan de gemeente doen door 

bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding, maar ook door informatie en 

educatie. Het dorpshuis biedt bij uitstek de mogelijkheid om deze taken in het 

kader van de WMO uit te voeren. Een laagdrempelig dorpshuis voor ontmoeting, 

informatie, een hapje en een drankje voor jong en oud. Het dorpshuis heeft een 

belangrijke signaalfunctie daar waar het gaat om zorg en gezondheid van 

ouderen, maar ook jonge inwoners van Zeeland. Deze signaalfunctie wordt op 

dit moment uitgevoerd door o.a. de Zorgcoöperatie en de door de 

Zorgcoöperatie ingehuurde wijkverpleegkundige. Tevens krijgt de 

Zorgcoöperatie met ingang van volgend jaar een jeugdpreventiemedewerker in 

dienst.  

 

Het is niet de bedoeling dat er sprake is van eerstelijnsgezondheidszorg (zoals 

huisarts, fysiotherapeut, tandarts) in het concept van het dorpshuis. Ruimtelijk 

wordt hier niet in voorzien. Behoudens de mogelijkheid om ruimten te huren 

wanneer deze niet voor andere activiteiten nodig zijn. Denkbaar is dat een 

fysiotherapeut op een bepaald dagdeel ook spreekuur houdt in het nieuwe 

dorpshuis.  

 

- Sport; bewegen en gezondheid 

Het dorpshuis is ook een belangrijke plaats voor sporten, bewegen en 

gezondheid. Sporten en bewegen verbindt mensen en zorgt voor sociale 

cohesie. Het dorpshuis is niet alleen een plaats waar de inwoners van Zeeland 

actief kunnen sporten en bewegen, maar ook geïnformeerd worden over 

sporten, bewegen en gezondheid. De aandacht voor gezondheid komt niet 

alleen tot uitdrukking in diverse sport- en beweegactiviteiten, maar komt ook tot 



 
 Ontmoetingshuis Zeeland | oktober ’16 8 

 

uitdrukking in het consumptieve aanbod in het dorpshuis en de diverse 

cursorische, informatieve en educatieve activiteiten. Kortom sport, bewegen en 

gezondheid zijn onmisbaar om de ambities van het dorpshuis met betrekking tot 

verbinding en ontmoeting te realiseren. Sportverenigingen zijn dan ook 

belangrijke partners in het concept van het dorpshuis voor Zeeland. 

 

Het concept van het ontmoetingshuis is hieronder schematisch weergegeven. 

De ambitie is gericht op het stimuleren van ontmoeting en verbinding. Dat krijgt 

vorm en inhoud vanuit diverse thema’s, gezondheid, cultuur, educatie, sport etc.  

 

 

 

Deze thema’s krijgen een programmatische vertaling in diverse activiteiten op 

het betreffende thema dan wel activiteiten die het resultaat zijn van 

verbindingen tussen de verschillende thema’s. In onderstaande tabel zijn per 

thema activiteiten genoemd die de Zeelandse organisaties en instellingen in 

ieder geval in het nieuwe dorpshuis willen organiseren. Daarnaast moet het 

programmeringsoverleg nog verdere invulling geven aan de programmering.  

 

Zorg en gezondheid 

 EHBO-cursussen  

 Activiteiten die bijdragen aan zelfstandig leven 

 Activiteiten van o.a. KBO, Zorgcoöperatie, Zonnebloem, BrabantZorg 

 Wijkverpleegkundige 

Recreatie en sport 

 Gymnastiek 

 Badminton 

 Voetbal 

 Volleybal 

 Sjoelen 

 Biljarten 

 Koersbal 

 Korfbal  

 Judo 

 Dans (streetdance, Zumba) 

 Bewegingsactiviteiten 

 Activiteiten die bijdragen aan een 

vitale leefgemeenschap 

 Filmhuis (jeugdfilmavonden) 

 Toneel 

 Carnavalsactiviteiten 

 Jeugdactiviteiten 

Cultuur, educatie & informatie 

 Voorstellingen 

 Exposities 

 Vergaderen  

 Muziek (gitaarles; zangkoren) 

 Kookworkshops  

 Cursussen (schilderen; fotografie) 

 Lezingen  

 Concerten 
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3.2. DOELGROEPEN  

De activiteiten in het dorpshuis zijn gericht op jong en oud en alles wat daar 

tussen zit. Daar waar nu wellicht het beeld is dat de activiteiten in de diverse 

voorzieningen zich primair richten op de doelgroepen kinderen en jeugd 

enerzijds en ouderen anderzijds, is het de ambitie om alle doelgroepen te 

bereiken. Dus ook de relatief grote middengroep van 20 jaar en ouder, waarbij 

overigens opgemerkt moet worden dat deze doelgroep reeds 

vertegenwoordigd is binnen de diverse organisaties of instellingen zoals 

bijvoorbeeld sport- of culturele vereniging, de bibliotheek, de scholen etc. Het 

nieuwe dorpshuis richt zich niet op één of enkele specifieke doelgroepen. 

Beoogd wordt om door middel van een uiteenlopende programmering diverse 

doelgroepen te bereiken. Iedereen is welkom. Het dorpshuis vormt het 

kloppend hart van Zeeland. 

 

3.3. DRAGERS INHOUDELIJK CONCEPT 

Om ervoor te zorgen dat er een levendig dorpshuis ontstaat, is het van belang 

dat er in het dorpshuis organisaties en instellingen worden gehuisvest die de 

dragers zijn van het hiervoor beschreven concept. Zij dragen het concept en 

geven daar verder vorm en inhoud aan door hun eigen programmering en door 

de gezamenlijke programmering, maar ook door het dorpshuis als podium aan te 

bieden aan diverse andere organisaties en instellingen voor de uitvoering van 

activiteiten. In die zin is sprake van drie niveaus van programmering: 

a. De solitaire programmering van de Zeelandse verenigingen en 

organisaties (voortzetting van huidige activiteiten). 

b. De gezamenlijke programmering van de Zeelandse organisaties en 

verenigingen (bijvoorbeeld cross-overs van bijvoorbeeld de KBO en de 

bibliotheek), die ontstaat door het samen gehuisvest zijn in het dorpshuis 

c. De externe programmering waarvoor het dorpshuis ook een podium wil 

bieden. Hierbij kan sprake zijn van actieve inkoop door de dragers van het 

dorpshuis, dan wel het verhuren van de voorziening aan organisaties, 

verenigingen en personen die gebruik willen maken het Zeelandse 

podium. Dit kunnen zowel organisaties en verenigingen zijn vanuit 

Zeeland als daarbuiten. 

 

De dragers van het dorpshuis zijn organisaties en verenigingen die diverse 

activiteiten organiseren en een groot deel van de inwoners van Zeeland 

bereiken. Zij moeten ook in staat zijn een aanvullende programmering te 

realiseren voor het versterken van het concept van het dorpshuis en het 

bereiken van een brede doelgroep.   

 

Voor de invulling van het concept van het toekomstige dorpshuis zijn de 

belangrijkste dragers: 

- De bibliotheek Zeeland 

- KBO Zeeland 

- Zorgcoöperatie Zeeland 

- Stichting Jeugdbelangen Zeeland 

- Brabant Zorg/Compostella 

- Culturele verenigingen en sportverenigingen 

 

Om het concept van het dorpshuis stevig neer te zetten, zullen in ieder geval 

deze organisaties mee moeten doen.  

 

Bibliotheek Zeeland 

Het bibliotheekwerk is de afgelopen jaren sterk veranderd. De moderne 

bibliotheek heeft naast een (traditionele) uitleenfunctie een veel bredere 

maatschappelijke functie gekregen waarin ontmoeting, informatievoorziening 
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en educatie centraler zijn komen te staan. De bibliotheken richten zich steeds 

meer op het beschikbaar stellen van kennis en informatie, het organiseren van 

ontmoeting en debat, het laten kennismaken met kunst en cultuur, het 

bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur. Dit betekent ook 

dat er steeds meer wordt samengewerkt met andere partijen. Gezamenlijke 

huisvesting bevordert deze samenwerking en door het combineren van 

publieksgroepen kunnen partijen elkaar versterken. Omdat de bibliotheek 

Zeeland al veel inwoners van Zeeland bereikt en deze dagelijks geopend is, 

wordt de bibliotheek als een grote “trekker” gezien van een nieuw dorpshuis, 

hetgeen zij ook ambieert. 

 

KBO Zeeland 

De samenleving in Zeeland is aan het vergrijzen. Het aantal jongeren neemt af en 

het aantal ouderen neemt juist toe. De KBO Zeeland is een organisatie die 

diverse activiteiten organiseert voor met name 55-plussers. De deelnemers van 

de activiteiten behoren veelal tot een oudere doelgroep. De activiteiten vinden 

met name overdag plaats en kennen een relatief hoog deelnamepercentage. De 

KBO organiseert al diverse activiteiten samen met andere organisaties zoals de 

bibliotheek, de Zorgcoöperatie en De Zonnebloem. Gezien het aantal leden van 

de KBO, ruim 650, heeft de vereniging een groot bereik in Zeeland. KBO wordt 

dan ook als een belangrijke drager gezien van het nieuwe dorpshuis. De KBO wil 

ook een actieve rol vervullen in de verdere vormgeving en invulling van het 

dorpshuis (onder andere dagelijks beheer).  

 

Zorgcoöperatie Zeeland 

De Zorgcoöperatie Zeeland heeft als doel om te bevorderen dat (kwetsbare) 

mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en kunnen blijven 

participeren in de samenleving door het stimuleren van diverse voorzieningen in 

Zeeland. De Zorgcoöperatie organiseert o.a. ontmoetingsochtenden en 

informatiebijeenkomsten, een repair café en heeft een wijkverpleegkundige in 

dienst. De KBO Zeeland en de Zorgcoöperatie werken nauw met elkaar samen 

en willen ook een bredere functie gaan vervullen, ook naar andere (jongere) 

doelgroepen.  

 

Stichting Jeugdbelangen Zeeland 

De Stichting Jeugdbelangen Zeeland organiseert diverse activiteiten voor de 

jeugd en beheert en exploiteert op dit moment De Vlashoeve waarin o.a. een 

gehandicaptensoos en jongerendisco zijn gehuisvest. In een nieuw te realiseren 

dorpshuis dient de jeugd ook een belangrijke plaats te hebben. Het dorpshuis is 

er ook op gericht activiteiten te organiseren voor de jeugd van Zeeland. Naast de 

gehandicaptensoos en de jongerendisco kan het gaan om huiswerkbegeleiding, 

creatieve en sportieve activiteiten. Het is belangrijk dat de Stichting 

Jeugdbelangen Zeeland ook nadrukkelijk betrokken is bij de verdere vormgeving 

en invulling van het dorpshuis om zodoende te komen tot een breed profiel wat 

betreft activiteiten en doelgroepen.  

 

BrabantZorg/Compostella 

BrabantZorg biedt in Compostella huisvesting en zorg voor de doelgroep 

ouderen in Zeeland. Daarnaast faciliteert BrabantZorg in haar accommodatie 

ook diverse andere organisaties voor de uitvoering van diverse activiteiten. Zo 

maakt de KBO Zeeland en de Zorgcoöperatie gebruik van ruimten binnen 

Compostella. BrabantZorg wil haar rol voor ouderen vergroten en een actieve rol 

vervullen in o.a. de sociale activering en participatie. Deze ambitie wil ze o.a. 

vormgeven door het – gezamenlijk met andere partners – vorm en inhoud geven 

aan een ‘sociaal of ontmoetingscafé’ met een vrije inloop voor diverse 

doelgroepen. Hierin kan o.a. gezorgd worden voor het aanbieden van maaltijden 

gecombineerd met diverse activiteiten. Het vormgeven van deze ambitie in een 

nieuw dorpshuis heeft de voorkeur van BrabantZorg in plaats van het solitair 
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vormgeven hiervan. De randvoorwaarde hiervoor is nabijheid bij de 

woonfuncties van BrabantZorg en Mooiland. Over de overige randvoorwaarden 

inzake een eventuele participatie van BrabantZorg i.c. BrabantWonen in de 

investering dan wel exploitatie vindt overleg plaats tussen de gemeente, 

BrabantWonen, BrabantZorg en Mooiland. In het kader van dit onderzoek heeft 

BrabantZorg te kennen gegeven open te staan voor verschillende rollen.  

 

Culturele en sportverenigingen 

De culturele verenigingen die nu al activiteiten uitvoeren in Zeeland dienen ook 

een plek te krijgen in het nieuwe dorpshuis. Wellicht zijn er mogelijkheden om 

deze reguliere activiteiten in de toekomst ook meer te verbinden met de 

activiteiten van de andere organisaties in het dorpshuis. Dit kan bijvoorbeeld 

door een meer thematische programmering waarbij diverse instellingen en 

organisaties gedurende een bepaalde periode een inhoudelijk thema hebben als 

drager van hun afzonderlijke activiteiten.   

 

Naast de culturele activiteiten vinden er ook veel sportactiviteiten plaats. Op dit 

moment zijn alle sportieve activiteiten voornamelijk in Sporthal De Hekel. De 

sporthal wordt met name in de avonduren en in de weekenden veel gebruikt 

door verenigingen. Voor de bezetting en de exploitatie van het dorpshuis zijn de 

sportverenigingen op deze momenten van groot belang. Immers naast de 

sporthal/-vloer zullen de sporters voor een drankje ook gebruik maken van de 

ontmoetingsruimte in het dorpshuis. De sport kan derhalve zorgen voor 

beweging/activiteit in het dorpshuis op momenten dat er door andere 

organisaties minder activiteiten worden georganiseerd. Dit heeft 

vanzelfsprekend ook een positief effect op de exploitatie. Dit kan bovendien 

zorgen voor een aanzuigende werking. Belangrijk is dat naast de reguliere 

                                                                    
1 Wat betreft het beheer en de exploitatie wordt in hoofdstuk 6 verder ingegaan. Hier 
wordt ook ingegaan op de rol en positie van de Stichting Dorpshuizen Landerd. 

sportverenigingsactiviteiten (handbal, volleybal, zaalvoetbal etc.) er, wellicht 

ook in samenwerking met de overige partners, wordt nagedacht over 

aanvullende sportieve programmering voor bepaalde doelgroepen. Vice versa 

biedt het nieuwe dorpshuis ook de mogelijkheid de functie van de sporthal te 

versterken. De zaal van de sporthal kan bijvoorbeeld geschikt gemaakt worden 

voor multifunctioneel gebruik en ingezet worden voor grootschalige 

evenementen die nu niet gehuisvest kunnen worden in de accommodaties.  

 

De gesproken personen/organisaties zijn van mening dat de sportfunctie een 

belangrijk element is in de haalbaarheid van een nieuw dorpshuis. Voor het 

bereiken van alle doelgroepen dient er een omgeving gecreëerd te worden 

waarin ook sportactiviteiten een prominente plaats hebben. De betrokkenen zijn 

van mening dat vernieuwing van de sporthal een belangrijk onderdeel dient te 

zijn van de vernieuwing van de voorzieningenstructuur. Zij zijn van mening dat 

niet kan worden volstaan met ‘slechts’ renovatie van de kleedkamers en 

vernieuwing van de sportvloer.  

 

Resumé 

In deze paragraaf zijn de (hoofd-)dragers van het dorpshuis beschreven. Dit zijn 

de dragers van het concept van het nieuwe dorpshuis omdat zij al diverse 

activiteiten uitvoeren en daarmee al een groot bereik onder de inwoners van 

Zeeland hebben.  Deze dragers zijn belangrijk voor: 

- De bezetting van het dorpshuis 

- Het bereiken van bestaande en nieuwe doelgroepen  

- De exploitatie van het dorpshuis 

- Het beheren van het dorpshuis1 

- Het opzetten van een programmering  
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In de volgende fase moet dit verder worden uitgewerkt waarbij duidelijk wordt 

wie welke rol op zich gaat nemen. Zo zijn er partijen die willen zorgdragen voor 

het dagelijks beheer en anderen weer voor de programmering. De gemeente 

heeft hierin geen tot een geringe rol. De gemeente zou een aanjaagfunctie of 

regiefunctie op zich kunnen nemen om het beheer en exploitatie te gaan 

stimuleren en op verantwoorde wijze te gaan beleggen bij de partner.  

 

Hierin zullen vanzelfsprekend ook andere verenigingen en organisaties worden 

betrokken. De op 7 september jl. gesproken organisaties zijn echter van mening 

dat zij kunnen zorgdragen voor een stevige programmeringsbasis voor het 

nieuwe dorpshuis. Deze programmeringsbasis zal door een nieuw dorpshuis 

worden versterkt en mede worden gedragen door meer Zeelandse organisaties. 

 

3.4. IKC DE MORGENZON 

In IKC De Morgenzon zijn diverse kindfuncties gehuisvest: twee basisscholen, 

kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, consultatiebureau, fysiotherapie e.d. 

Daarnaast wordt het gebouw verhuurd aan o.a. De Harmonie en de Rabobank. 

De doelstelling van De Morgenzon is om ruimten in het gebouw in principe te 

verhuren aan maatschappelijke instellingen.  

 

Om het concept van De Morgenzon als (integraal) kindcentrum te versterken 

zou het zich o.i. primair moeten richten op de doelgroep kinderen van 0 - 12 jaar. 

Eventueel zouden ook iets oudere kinderen er terecht kunnen voor bijvoorbeeld 

buitenschoolse activiteiten en huiswerkbegeleiding.  Alle activiteiten die in het 

kindcentrum plaatsvinden, moeten gericht zijn op deze doelgroep of in ieder 

geval ook deze doelgroep bedienen. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan 

muzieklessen, dansgroepen, toneel etc.  

 

Daarnaast is het belangrijk dat er een samenwerking plaats gaat vinden met het 

nieuw te realiseren dorpshuis zodat er samenhang en afstemming is in de 

activiteiten van beide voorzieningen. De bibliotheek – ondergebracht in het 

dorpshuis -  is immers ook een belangrijke voorziening voor de kinderen van 0-12 

jaar. Daarnaast maken de scholen ook gebruik van de sporthal. In die zin moet 

en kan het IKC De Morgenzon niet los worden gezien van het dorpshuis en vice 

versa. Beide accommodaties moeten en kunnen elkaar versterken door 

afstemming van de programmering en gezamenlijke activiteiten. In het volgende 

hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan.  
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4. SAMENWERKINGSCONCEPT 

4.1. SAMENWERKING 

Het doel van het dorpshuis is om de ontmoeting en de verbinding tussen alle 

inwoners van Zeeland te vergroten. De ontmoeting en verbinding moeten 

worden gezocht in de activiteiten die georganiseerd worden en de organisaties 

die van het dorpshuis gebruik maken. Het gaat hier om de solitaire, de 

gezamenlijke en externe programmering. Om hiertoe te komen, is 

samenwerking tussen de verschillende instellingen vereist. Ook de solitaire 

programmering vraagt samenwerking omdat dit moet worden afgestemd met 

de andere activiteiten in het dorpshuis. Zo zullen KBO-activiteiten afgestemd 

moeten worden met de vrije inloopfunctie van de voorziening (multifunctionele 

ontmoetingsruimte) in verband met eventuele catering. Het verzorgen van 

maaltijdevents voor bepaalde doelgroepen moet worden afgestemd met de 

reguliere programmering etc.  

 

De meerwaarde van samenwerking is:  

- Het versterken van de diensten en producten van de organisaties die in 

het dorpshuis zijn gehuisvest. 

- Het programmeren van arrangementen waarin combinaties zijn gemaakt 

van diensten en producten van diverse organisaties (bijvoorbeeld een 

arrangement van de bibliotheek en de KBO). 

- Het bereiken van meer publiek (meer bezoekers, betere bezetting). 

- Het breder inzetten van ervaring en expertise van de diverse organisaties. 

- Het ontwikkelen van specifieke gezamenlijke deskundigheid (bijvoorbeeld 

social media, gastheerschap). 

 

 

 

 

- Het bundelen van de krachten ten behoeve van het beheren en 

exploiteren van een gezamenlijke voorziening.  

 

Een centrale ontmoetingsruimte is een belangrijk onderdeel in het nieuwe 

dorpshuis. Alle gebruikers van het dorpshuis – jong en oud - maken hier immers 

gebruik van. Het gaat hier ook om een belangrijke verdienbron (omzet horeca), 

die echter altijd gekoppeld dient te zijn aan de activiteiten die plaatsvinden. In 

die zin is de horeca ondersteunend aan de activiteiten. In het vervolgtraject 

dienen nadere afspraken gemaakt te worden met de lokale horeca. Bijvoorbeeld 

inzake het soort activiteiten dat het dorpshuis organiseert en het aantal 

activiteiten, zodat geen verstoring van de (lokale) horecamarkt plaatsvindt.  

 

In onderstaande figuur 1 zijn alle belangrijke dragers of ‘pilaren’ van het 

ontmoetingshuis weergegeven. Belangrijk is in ieder geval dat de bibliotheek, de 

KBO, de Zorgcoöperatie, SJB, BrabantZorg, culturele- en sportverenigingen in 

het dorpshuis een plek vinden. De precieze rol en plaats kan echter per drager 

verschillen. Zo is wellicht organisatie A meer aanwezig als gastheer, organisatie 

B is vooral actief als programmeur, organisatie C vervult een rol in het beheren, 

etc.  
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Figuur 1: De pilaren van het ontmoetingshuis Zeeland 

 

 

 

In figuur 2 is beeldend de ambitie inzake samenwerking weergegeven. Naast de 

eigen (verticale) programmering van iedere drager is sprake van horizontale 

verbinding tussen de dragers van het dorpshuis. Door deze horizontale 

programmatische verbinding ontstaat een sterker ‘huis’. Deze programmering is 

gericht op gezamenlijke diensten en producten, bijvoorbeeld lezingen of 

cursussen. Dit is niet altijd een programmering tussen alle dragers maar varieert 

per activiteit. Er zijn gezamenlijke activiteiten tussen twee partners versus 

activiteiten die georganiseerd en uitgevoerd worden door alle betrokkenen 

(bijvoorbeeld themaweken waarin alle organisaties zich op één thema richten).  

 

 

 

Figuur 2: De ‘pilaren’ programmatisch verstevigd 

 

 

 

Om te komen tot een integrale verticale en horizontale programmering verdient 

het aanbeveling een programmaraad (gebruikersoverleg) in te stellen. Deze 

zorgt ervoor dat er afgestemde programma’s en activiteiten tot stand komen en 

snel ingespeeld kan worden op vragen van de inwoners. Een programmaraad 

initieert en coördineert diverse activiteiten, stuurt op synergie tussen de partijen 

en stemt de totale programmering af op de individuele programmering. 
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4.2. SAMENWERKING MET IKC DE MORGENZON 

Belangrijk is niet alleen de programmatische samenwerking binnen het nieuwe 

dorpshuis, ook is het belangrijk dat er een programmatische afstemming dan 

wel samenwerking met IKC De Morgenzon wordt gerealiseerd. Beide 

accommodaties hebben immers voor een deel dezelfde doelgroep, namelijk de 

kinderen van 0 - 12 jaar en hun ouders. Deze kinderen gaan in het kindcentrum 

naar de opvang, peuterspeelzaal of school en volgen in het dorpshuis 

muzieklessen of lenen boeken in de bibliotheek. Om de functies van beide 

voorzieningen te versterken en het gebruik van de accommodaties te 

intensiveren, is samenwerking tussen de voorzieningen van belang. In figuur 3 is 

dit schematisch weergegeven. Het verdient aanbeveling om te komen tot een 

afstemmingsoverleg tussen beide voorzieningen. Ook kan overwogen worden 

op termijn te komen tot één programmaraad, waarbinnen de verschillende 

organisaties samen activiteiten opzetten. Bijvoorbeeld een gezamenlijke 

activiteit met het onderwijs, de bibliotheek en de kinderopvang. Maar ook 

evenementen en festiviteiten kunnen breed worden georganiseerd en 

gefaciliteerd. Geadviseerd wordt om hier niet direct mee te starten maar eerst 

prioriteit te geven aan het stevig ontwikkelen van beide concepten van de 

voorzieningen. Het is wenselijk om in de startfase van een nieuwe voorziening 

primair de aandacht te geven aan deze voorziening. Vanuit een sterk ontwikkeld 

concept kan vervolgens de samenwerking met andere voorzieningen worden 

vormgegeven.  Uiteindelijk is het wenselijk dat de horizontale programmering 

niet beperkt blijft tot het kindcentrum of het dorpshuis maar dat daar waar 

mogelijk er breed geprogrammeerd wordt en de programmering niet stopt bij 

de partners c.q. muren van de ene of de andere voorziening. Zo zal de 

bibliotheek vanzelfsprekend ook nadrukkelijk betrokken blijven bij de 

programmering van de stimulering van het lees- en taalonderwijs in het 

kindcentrum. 

 

 

Figuur 3: Programmatische samenwerking IKC Morgenzon en dorpshuis 
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5. HUISVESTING NIEUWE DORPSHUIS 

5.1. DE LOCATIE VAN HET NIEUWE DORPSHUIS 

De gemeente Landerd heeft in het centrum van Zeeland een kerngebied 

aangewezen voor ontmoetingsactiviteiten. Het nieuwe dorpshuis moet in dit 

kerngebied worden gerealiseerd. Vanuit de organisaties en de verenigingen is 

aangegeven dat het nieuwe dorpshuis in de nabijheid van Compostella en de 

sporthal moet worden gerealiseerd om de verbinding met sport te kunnen 

maken (hierbij dient opgemerkt te worden dat de betrokken organisaties sterk 

pleiten voor ook vernieuwing van de sporthal). Bovendien biedt de ligging op 

deze locatie in het centrum goede mogelijkheden voor een inhoudelijke 

samenwerking met het nabij gelegen IKC De Morgenzon. Tot slot biedt de 

ligging aan het Vlasgaardterrein mogelijkheden om ook buitenactiviteiten te 

organiseren. Bij de keuze voor de locatie aan de sporthal zal het Parochiehuis 

wellicht een nieuwe bestemming/invulling krijgen.  

 

 Op nevenstaande kaart is de gewenste ligging van het nieuwe dorpshuis 

weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: locatie nieuwe dorpshuis 

 

 

 

 

Groen
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5.2. HET HUISVESTINGSCONCEPT 

In het nieuw te realiseren dorpshuis staat ontmoeting en verbinding centraal.  

Dit betekent dat de organisaties met elkaar samenwerken, samen activiteiten 

organiseren en activiteiten op elkaar afstemmen. In het huisvestingsconcept 

moet deze verbinding en gezamenlijkheid tot uiting komen. Dit betekent dat er 

sprake is van gezamenlijke ruimten en een ontmoetingsruimte. Alle ruimten in 

het dorpshuis staan in verbinding met elkaar.  

 

Om de functies van ontmoeting, sport en recreatie, zorg en gezondheid en 

educatie en informatie te kunnen huisvesten, moet het nieuwe dorpshuis in 

ieder geval de volgende ruimten omvatten:  

 

 Het ontmoetingscafé 

 Bibliotheek  

 Sporthal 

 Evenementenruimte (grote zaal) 

 Multifunctionele ruimten voor overleg, vergaderen, activiteiten 

 Jeugdhonk 

 

Hieronder worden alle ruimten toegelicht en de relatie beschreven.   

 

- Het ontmoetingscafé 

De hoofdentree van het dorpshuis is bij de ontmoetingsruimte. Het 

ontmoetingscafé vormt het centrale hart van het dorpshuis. Hier komen de 

mensen de accommodatie binnen om deel te nemen aan diverse activiteiten, 

een bezoek te brengen aan de bibliotheek, te gaan sporten of om gewoon een 

kop koffie te drinken. Er is sprake van een vrije inloop. Inwoners van Zeeland 

kunnen hier de krant lezen, sporters drinken er na hun wedstrijd een drankje en 

er kan een maaltijd worden verkregen. De ontmoetingsruimte biedt ook de 

mogelijkheid om te werken en te overleggen. In die zin heeft deze ruimte een 

gedifferentieerde inrichting voor uiteenlopende (formele en informele) 

activiteiten. De ontmoetingsruimte staat in verbinding met alle omliggende 

ruimten.  Het is het kloppende hart van de voorziening.  

 

- Bibliotheek 

De bibliotheek staat in open verbinding met de ontmoetingsruimte. In de 

bibliotheek worden boeken gepresenteerd rondom thema tafels. Tevens zijn er 

rustige leesplekken, een kinderleeshoek en enkele werkplekken. De bibliotheek 

kan op haar beurt vanzelfsprekend ook gebruik maken van het 

ontmoetingscafé; zij zorgt voor de leestafel. De bibliotheek maakt echter ook 

gebruik van de andere ruimten voor o.a. informatieve en educatieve activiteiten 

die een meer gesloten karakter vragen en niet kunnen plaatsvinden in het 

ontmoetingscafé. In die zin is de eigen ruimte van de bibliotheek wellicht 

beperkter dan in de huidige situatie, maar de effectief te gebruiken ruimte is 

voor de bibliotheek veel groter doordat ze ook gebruik kan maken van andere 

ruimten voor haar activiteiten.  

 

- Sporthal  

De sporthal is verbonden met het dorpshuis. Het ontmoetingscafé van het 

dorpshuis vormt tevens de kantine van de sporthal. De sporthal en kleedruimten 

hebben een eigen ingang, maar zijn ook te bereiken vanuit het centrale hart van 

het dorpshuis. De sporthal bestaat uit drie zaaldelen die geschikt zijn voor 

activiteiten als zaalvoetbal, korfbal, volleybal etc. Bij grootschalige, niet sport 

gerelateerde, activiteiten zou een deel van de sporthal ingezet kunnen worden, 

zodat de evenementenruimte vergroot wordt. Denkbaar is dat bij voorstellingen 

en carnaval het wenselijk is de evenementenruimte te koppelen aan een deel 

van de sporthal.  
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- Evenementenruimte 

De evenementenruimte c.q. grote zaal is geschikt voor grote activiteiten en 

evenementen. De evenementenzaal bestaat uit een grote zaal en een podium. 

Beide ruimten moeten ook los van elkaar gebruikt kunnen worden. Daarnaast is 

het dus wenselijk de ruimten te koppelen met (een deel van) de sporthal zodat 

er een grotere ruimte kan worden gerealiseerd. De evenementenzaal is ook 

toegankelijk vanuit de sporthal en de ontmoetingsruimte.  Wanneer dit niet 

haalbaar is, dient wellicht de omvang van de evenementenruimte vergroot te 

worden.  

 

Indien het te kostbaar is om een aparte evenementenruimte te realiseren, kan er 

ook voor worden gekozen om de sporthal in te zetten voor grote activiteiten. In 

de ontwerpfase kan een architect worden gevraagd hiervoor voorstellen te 

doen; een concept waarin een evenementenzaal is gekoppeld aan de sporthal 

en een concept waarbij een zaaldeel van de sporthal te gebruiken is als grote 

evenementenzaal. Dit stelt echter wel hogere eisen aan de sporthal om een 

zaaldeel te transformeren tot een grotere evenementenzaal.  

 

 

Figuur 5: Relatie sporthal en evenementenruimte  

 

- Multifunctionele ruimten voor overleg, vergaderen en 

groepsactiviteiten  

In het dorpshuis vinden uiteenlopende activiteiten plaats in verschillende 

groepsgrootten. Dit varieert van educatieve, informatieve, sportieve activiteiten 

tot overleggen en vergaderingen. Voor alle deze activiteiten zijn diverse 

multifunctionele ruimten noodzakelijk waarin kan worden overlegd (in een 

groepsgrootte van minimaal 2 personen), vergaderd in verschillende 

groepsgrootten en waarin diverse groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden. Dit 

vraagt een multifunctionele omgeving van kleine en grote ruimten. Deze 

multifunctionele ruimten liggen tegen het centrale hart aan en variëren in 

omvang. De multifunctionele ruimten kunnen gebruikt worden als spreekkamer, 

vergaderruimten, cursusruimten etc. De groepsgrootte varieert van 2 personen 

tot circa 40 à 50 personen (e.e.a. afhankelijk van de opstelling). Een aantal 

multifunctionele ruimten kunnen gekoppeld worden zodat er grotere zalen 

gecreëerd kunnen worden, zie onderstaand figuur. In deze omgeving kan ook 

individueel gewerkt worden. Dit kan echter ook plaatsvinden in de 

ontmoetingsruimte. Deze ruimten kunnen ook verhuurd worden aan 

bijvoorbeeld functies die spreekuur houden (bijvoorbeeld verpleegkundige, 

maatschappelijk werker).  

 

 

Figuur 6: Ruimten voor werken, vergaderen, overleggen en groepsactiviteiten 
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- Jeugdhonk 

Het jeugdhonk is een ruimte voor jongerenactiviteiten. Het is te bereiken via de 

ontmoetingsruimte, maar heeft tevens een eigen toegang. De ruimte kent een 

meer gesloten structuur om ook zo voor de jongeren een eigen sfeer te creëren.   

 

5.3. RESUMÉ HUISVESTINGSCONCEPT 

Het verdient aanbeveling om het dorpshuis te realiseren naast sporthal De 

Hekel2 om een optimale verbinding te kunnen leggen met de sport, een 

belangrijke drager in het concept. Het dorpshuis zal bestaan uit verschillende 

soort omgevingen met verschillende ruimten, die onderling met elkaar 

verbonden zijn. Voor zover op dit moment is te overzien op basis van de 

activiteiten die nu en in de toekomst plaatsvinden, kunnen in de opgenomen 

vlekken en daarin te realiseren ruimten alle gewenste activiteiten plaatsvinden. 

Het is mogelijk om de huidige activiteiten en de door de organisaties 

aangegeven activiteiten te huisvesten in de diverse vlekken en daarin 

opgenomen ruimtesoorten. In de afbeelding op deze bladzijde is het 

huisvestingsconcept weergegeven in de vorm van een vlekkenplan, waarin de 

diverse omgeving enigszins op schaal zijn weergegeven. Dit vlekkenplan is geen 

plattegrond maar geeft de relatie tussen de verschillende ruimten weer. Op de 

volgende bladzijde is het concept beeldend weergegeven.   

 

 

 

                                                                    
2 Indien handhaving van De Hekel het uitgangspunt is. 

 

 

Figuur 7: vlekkenplan nieuwe dorpshuis 
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5.4. DE RUIMTESTAAT 

Op basis van de gesprekken en de gegevens uit de enquête uit de eerste fase 

van het onderzoek, is er een ruimtestaat opgesteld. In de ruimtestaat is 

aangegeven wat de omvang van de verschillende ruimten ongeveer is. Hierbij is 

onderscheid gemaakt in bruto vloeroppervlak (BVO) en functioneel 

vloeroppervlak (fno). Het aantal BVO is de totale oppervlakte van het gebouw 

inclusief constructie, trapgaten, installatieruimten, verkeersruimte, toiletten, 

bergruimte e.d. Het functioneel oppervlak (FNO) is de daadwerkelijk 

beschikbare ruimte voor de primaire processen na aftrek van de ruimte die nodig 

is voor constructie, installaties, verkeersruimte e.d. 

 

Tabel 8: ruimtestaat 

 

 

Op basis van de huidige informatie is de schatting dat een nieuw dorpshuis 

inclusief sporthal een omvang heeft van circa 3.200 m² BVO en 2.100 m² FNO.  De 

dorpshuisfunctie heeft een omvang van circa 1.200 m² BVO (exclusief sporthal).  

 

5.5. FINANCIEN 

In voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van het toekomstige 

dorpshuis. In deze paragraaf wordt op basis van kengetallen een financiële 

berekening gemaakt van de kosten. Het gaat hier enerzijds om de kosten van 

realisatie en anderzijds de jaarlijkse exploitatiekosten.  

 

Stichtingskosten en jaarlijkse kapitaal- en exploitatielasten 

Het nieuwe dorpshuis – exclusief sporthal – heeft een omvang van ongeveer 

1.200 m² BVO. De stichtingskosten per vierkante meter BVO bedragen circa              

€ 1.800 (raming/kengetal).  De totale investering bedraagt derhalve € 2.160.000. 

Op basis van een rekenrente van 1,5 procent en een annuïtaire afschrijving in 40 

jaar, zijn de jaarlijkse kapitaallasten € 72.203. Veelal is het zo dat deze 

investeringskosten gefinancierd worden door de gemeente en niet worden 

doorberekend in de dagelijkse huurkosten. Hierover dient verdere 

besluitvorming plaats te vinden binnen de gemeente Landerd.  

 

De exploitatielasten (gas, water, licht, onderhoud, verzekeringen en 

belastingen) worden geschat op circa € 75/m² BVO. Uitgaande van 1.200 m2 

betekent dat de exploitatielasten € 90.000 bedragen. Indien de gemeente de 

initiële stichtingskosten voor haar rekening neemt, zullen de gebruikers jaarlijks 

deze exploitatielasten moeten opbrengen. Dit gebeurt door enerzijds de 

structurele en incidentele huuropbrengsten en anderzijds de opbrengsten uit 

horeca.  

 

Ruimte m² bvo m² fno Eisen

Ontmoetingsruimte 225 150

Entree 25 17

Ontmoetingsruimte 200 133

Sporthal 2.000 1.333

inclusief kleedkamers, 

scheidsrechterruimten, toiletten 

Entree

Sporthal 2.000 1.333

Bibliotheek 300 200

Jeugdhonk 90 60

Entree 15 10

Jeugdhonk 75 50

Evenementenruimte 300 200

Podium 80 53

zaal 220 147

Multifunctionele ruimte 240 160

grote zaal 90 60

middelgrote zaal 90 60 splitsbaar (2x 30 m² fno)

kleine zalen 60 40 splitsbaar(2x12 m² fno en 2x 8 m² fno)

Totaal 3.155 2.103
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De gemiddelde huurprijs van een ruimte in het huidige dorpshuis De Garf is nu 

ongeveer € 8,- per uur. Wanneer deze gemiddelde prijs per uur ook wordt 

berekend voor het nieuwe dorpshuis, zouden alle ruimten (exclusief sporthal, 

bibliotheek en ontmoetingsruimte) ongeveer 150 dagen per jaar, 10 uur per dag 

verhuurd moeten worden om alleen de exploitatielasten van circa € 90.000 te 

dekken. Een dergelijke bezetting is echter zeer hoog, niet haalbaar en niet 

realistisch. Echter de huuropbrengsten zijn niet de enige bron van inkomsten. 

Een groot deel van de exploitatiekosten zal worden gedekt uit 

horecaopbrengsten uit de diverse activiteiten. Dit vraagt echter ook de nodige 

horeca-omzet. Hiertoe liggen echter kansen door de koppeling met de sporthal, 

waarbij de huidige ‘kantine’ opgeheven wordt ten gunste van het 

ontmoetingscafé. Met deze opbrengsten en opbrengsten uit grootschalige 

activiteiten (bijvoorbeeld carnaval) moet het mogelijk zijn om in elk geval de 

exploitatielasten van circa € 90.000 te gaan dekken. Hierin is geen rekening 

gehouden met personele inzet voor dagelijks beheer en exploitatie. Wanneer 

hier sprake van is, moet dit zich bij voorkeur terugverdienen vanuit de diverse 

activiteiten.  
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6. BEHEER EN EXPLOITATIE 

6.1. DEFINTIES BEGRIPPEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een mogelijk beheer- en exploitatiemodel 

voor het nieuwe dorpshuis. Alvorens daarop in te gaan, worden eerst 

verschillende begrippen gedefinieerd.  

 

Beheer: 

Wat betreft beheer wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen vastgoedbeheer, 

facilitair beheer en programmabeheer.  

 

Het vastgoedbeheer omvat onder meer onderhoud en de verzekeringen zoals 

opstal. Vastgoedbeheer wordt ook wel eigenaarbeheer genoemd. 

 

Bij facilitair beheer gaat het om de taken en werkzaamheden die voortvloeien 

uit het dagelijks gebruik van ruimten. Veelal wordt hier onderscheid gemaakt 

tussen organisatorisch beheer, technisch beheer en dagelijks beheer. Te denken 

valt aan dagelijkse werkzaamheden zoals openen, sluiten, toezicht, 

huurdersonderhoud, risicobeheer, reproductie, catering, schoonmaak, klein 

onderhoud, postverzorging, het verhuren en/of beschikbaar stellen van ruimten 

en de gehele organisatie om dit gedaan te krijgen. Dus het organiseren dat er 

wordt schoongemaakt, de afval wordt weggehaald, de installaties worden 

gecontroleerd en dergelijke. Het betreft werkzaamheden die voortvloeien uit 

het (dagelijks) gebruik van het gebouw c.q. de ruimten. 

 

Tenslotte is er nog het programmabeheer, de inhoudelijke component van de 

(gezamenlijke) huisvesting. Het opstellen en beheren van het  

 

 

 

activiteitenprogramma staat hierin centraal. Daarbij hoort ook het opstellen en 

bewaken van het inhoudelijke concept van de betreffende accommodatie. 

 

Bij exploitatie gaat het om het sluitend krijgen van de inkomsten en uitgaven die 

gemoeid zijn met het in de lucht houden van de accommodatie. Een 

exploitatiebegroting is hiervan vanzelfsprekend onderdeel. Hierin gaat het niet 

alleen om de dagelijkse inkomsten en uitgaven, maar ook om de 

financieringslasten (rente en afschrijving) van de voorziening.  Exploitatie wordt 

beïnvloed door diverse keuzes die gemaakt worden in het beheer. Zo betekent 

meer openstelling weliswaar meer inkomsten maar ook meer uitgaven. 

Exploitatie wordt ook weleens financieel beheer genoemd. 

 

Belangrijk in deze definiëring is vooral helderheid te creëren wie wat doet en wie 

waarvoor verantwoordelijk is. Het is dus vooral iets dat je met elkaar afspreekt. 

 

6.2. BEHEER EN EXPLOITATIE DORPSHUIS 

De gemeente heeft als uitgangspunt dat verenigingen, organisaties en 

gebruikers de voorziening zelf moeten gaan beheren en exploiteren. Veel 

dorpshuizen in Nederland worden beheerd en geëxploiteerd door vrijwilligers, 

dan wel een combinatie van (veel) vrijwilligers en een (veelal kleine) 

professionele beheerorganisatie (een of meer beheerders).  

 

Ook in de gemeente Landerd zijn veel verenigingen en organisaties afhankelijk 

van vrijwilligers. Deze betrokkenheid en het hiermee samenhangende 

“eigenaarschap” zijn ook elementen die gekoesterd moeten worden omdat er 
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door deze vrijwilligers veel in stand wordt gehouden. De betrokkenheid en 

enthousiasme van vrijwilligers is een belangrijke garantie voor de 

instandhouding van de voorziening. 

 

De betrokkenheid van vrijwilligers is dus enerzijds een kracht van Zeeland, maar 

vormt anderzijds ook een risico. Want wat betekent het voor de diverse 

activiteiten en verenigingen als er geen vrijwilligers meer zijn? De vraag is dan 

ook of het toekomstige beheer en de exploitatie van een nieuw dorpshuis 

volledig gebaseerd moet zijn op vrijwilligers. Anderzijds betekent het betrekken 

van vrijwilligers ook meer betrokkenheid van inwoners bij de lokale voorziening. 

Een voorziening die enkel en alleen functioneert op basis van vrijwilligers wordt 

echter zeldzamer. Het beheren en exploiteren van dergelijke voorzieningen is 

immers complexer geworden en verbonden met diverse strenger wordende 

wet- en regelgeving (veiligheid, bedrijfshulpverlening e.d.).  

 

Het heeft dan ook de voorkeur om te kiezen voor een beheermodel waarbij 

sprake is van een balans tussen een combinatie van vrijwilligers vanuit de 

betrokken instellingen en organisaties en professioneel beheer.  In de keuze 

voor het beheermodel zou ook nog besloten kunnen worden om het beheer van 

IKC De Morgenzon en het nieuwe dorpshuis gezamenlijk te bezien.  

 

In de verdere uitwerking van het beheermodel wordt bezien op welke wijze de 

betrokken dragers het beheer en de exploitatie op een effectieve en efficiënte 

wijze kunnen vormgeven en op welke wijze de Stichting Dorpshuizen Landerd 

en de lokale horeca hierin betrokken (kunnen) worden.  

 

 

 

 

6.3. MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMERSCHAP 

Het is niet eenvoudig om een dorpshuis te beheren en exploiteren. Het wordt in 

de huidige tijd van bezuinigingen, daling van het aantal inwoners, toenemende 

concurrentie en strenger wordende regelgeving steeds complexer en vraagt 

daarom ook meer professionaliteit. Geadviseerd wordt dan ook te komen tot de 

invulling van maatschappelijk ondernemerschap in de nieuwe voorziening. Met 

maatschappelijk ondernemerschap wordt bedoeld het vormgeven van het 

dagelijks beheer en de exploitatie vanuit enerzijds veel kennis en gevoel voor de 

dagelijkse gebruikers (kennis van de maatschappelijke functie) en anderzijds 

voldoende ondernemerschap om meer te gaan doen met de voorziening. Het 

kan hier gaan om het organiseren van aanvullende activiteiten ter versterking 

van de maatschappelijke doelen van ontmoeting en verbinding dan wel het 

optimaliseren van de exploitatie. Hierbij gaat het om het vinden van nieuwe 

bronnen van inkomsten door bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen aan te boren en 

het organiseren van nieuwe activiteiten. Op deze manier wordt er en meer 

inkomsten verworven en wordt er meer maatschappelijke waarde toegevoegd. 

Bij het optimaliseren van de exploitatie dient echter wel rekening te worden 

gehouden met het karakter van de voorziening waardoor niet alles 

geprogrammeerd kan worden. De invulling van dit maatschappelijk 

ondernemerschap zal in overleg met de betrokken partners i.c. de dragers van 

het concept verder ingevuld moeten worden.  
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Zeeland, 8 januari 2025 
 

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Landerd 

werd de Programmaraad van het dorpshuis Zeeland geëerd met 

de jaarlijkse vrijwilligersprijs. Burgemeester Bakermans roemde 

de inzet en creativiteit van de Programmaraad om met het 

dorpshuis als kloppend hart van Zeeland een hechte gemeenschap 

te vormen, waar iedereen zich gekend, betrokken en 

verantwoordelijk voelt. Naast de eer en waardering, is aan deze 

prijs ook een bedrag van € 10.000 verbonden. Dit bedrag moet 

aangewend worden voor activiteiten voor de bewoners van 

Landerd. De jury was eensluidend in haar oordeel wie dit jaar deze 

prijs in ontvangst mocht nemen. “Door een nieuwe en eigentijdse 

invulling van de programmering in het dorpshuis Zeeland heeft de 

Programmaraad in belangrijke mate bijgedragen aan de 

leefbaarheid en levendigheid in Zeeland”, aldus de juryvoorzitter. 

In het juryrapport werd de Programmaraad vooral geroemd voor 

haar niet aflatende inzet om van het dorpshuis het kloppende hart 

van Zeeland te maken. De gevarieerde programmering voor jong 

en oud, het betrekken van de bewoners en haar activiteiten, het 

open en gastvrije karakter hebben ervoor gezorgd dat bewoners 

het dorpshuis als hun eigendom zien waar ze trots op zijn. Een van 

de aanwezigen gaf dit gevoel treffend weer. “Het dorpshuis is 

voor iedereen het tweede huis!” 
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7. RANDVOORWAARDEN 

Om het hiervoor geschetste beeld van het dorpshuis te kunnen realiseren, moet 

aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Deze randvoorwaarden 

worden in dit hoofdstuk beschreven.  

 

7.1. DRAGERS CONCEPT DORPSHUIS 

Om ervoor te zorgen dat er een levendig dorpshuis ontstaat, is het van belang 

dat er in het dorpshuis organisaties worden gehuisvest die drager zijn van het 

hiervoor beschreven concept. Dit moeten organisaties zijn die reeds diverse 

activiteiten organiseren en al een groot deel van de inwoners van Zeeland 

bereiken. O.i. zijn de belangrijkste dragers van het inhoudelijk concept van het 

dorpshuis de bibliotheek, KBO Zeeland, de Zorgcoöperatie, SJB Zeeland, 

BrabantZorg en de culturele en sportverenigingen. Om het dorpshuis te laten 

slagen, zullen in ieder geval deze organisaties moeten participeren. Deze 

partijen zijn belangrijk voor:  

- Het opzetten van een programmering  

- De bezetting van het dorpshuis 

- Het bereiken van nieuwe doelgroepen 

- De exploitatie van het dorpshuis 

- Het beheren van het dorpshuis 

 

Er is nog geen sprake van precies omschreven rollen van de verschillende 

dragers. In de verdere uitwerking van het beheer en exploitatie model krijgt dit 

invulling. Zo hebben de KBO, zorgcoöperatie en de Zonnebloem aangegeven 

een rol te willen vervullen in het dagelijks beheer (gastheerschap) en wil SJB 

bijdragen aan de programmering.  Verdere uitwerking van de invulling van het 

beheermodel en de exploitatie zal antwoord moeten geven welke dragers hierin 

een rol willen vervullen en wat de rol kan zijn van de Stichting Dorpshuizen 

Landerd. Tevens zal verdere uitwerking moeten worden gegeven aan het 

‘maatschappelijk ondernemerschap’.  

 

- Draagvlak verenigingen  

Naast deze genoemde dragers zijn vanzelfsprekend ook de overige verenigingen 

en organisaties belangrijk. Een eerste verkenning bij de organisaties heeft reeds 

plaatsgevonden. Een groot aantal organisaties zal zeer waarschijnlijk in de 

toekomst ook gebruik maken van het dorpshuis indien de randvoorwaarden 

vergelijkbaar zijn met de huidige randvoorwaarden. Het gaat hier vooral om de 

beschikbaarheid van passende ruimten tegen passende tarieven.  

 

7.2. SUBSIDIEBELEID   

Een groot deel van de maatschappelijke instellingen ontvangt subsidie van de 

gemeente Landerd voor het uitvoeren van haar activiteiten. Het betreft hier een 

subsidie waar geen of een geringe resultaatverplichting wat betreft 

doelgroepen, bereik e.d. tegenover staan. Ook is er geen voorwaarde met 

betrekking tot de huisvesting. De verenigingen mogen in beginsel zelf bepalen 

waar deze activiteiten plaatsvinden in de gemeente Landerd.  

 

Om het gebruik van het dorpshuis en het IKC De Morgenzon te stimuleren, 

verdient het aanbeveling om wellicht in het subsidiebeleid ook een bepaling op 

te nemen met betrekking tot het gebruik van de maatschappelijke of 

gemeentelijke accommodaties. Zo zouden bijvoorbeeld verenigingen en 

organisaties die subsidies ontvangen voor hun activiteiten ook gebruik moeten 

maken van het dorpshuis of IKC De Morgenzon wanneer daartoe geschikte 

ruimten aanwezig zijn en beschikbaar. Op deze manier wordt het gebruik van de 
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gemeentelijke accommodaties gestimuleerd en ontstaat er een betere 

exploitatie. Het subsidiebeleid is derhalve een belangrijk sturingsmiddel om het 

gebruik van accommodaties te bevorderen en daarmee bij te dragen aan de 

financiële haalbaarheid ervan. Dit betekent ook dat in de nabije toekomst het 

verhuurbeleid van de maatschappelijke voorzieningen i.c. de huurtarieven 

geharmoniseerd dienen te worden.  
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8. CONCLUSIE EN VERVOLG 

Een dorpshuis voor en door de inwoners van Zeeland. Dat is wat de gemeente 

Landerd wil realiseren.  In deze notitie is aan de hand van bijeenkomsten met 

Zeelandse verenigingen en instellingen een beeld geschetst van het te realiseren 

dorpshuis.  In dit hoofdstuk worden puntsgewijs de belangrijkste conclusies en 

vervolgstappen beschreven.  

 

- In het nieuwe dorpshuis staan ontmoeting en verbinding centraal. Dit komt 

tot uiting in het organiseren van gezamenlijke activiteiten en door het 

gebruik van gezamenlijke ruimten.  In het dorpshuis dient sprake te zijn van 

een horizontale en verticale samenwerking.  

- Het inhoudelijke concept van het dorpshuis richt zich op een aantal thema’s: 

o Sport en recreatie 

o Cultuur en ontmoeting 

o Zorg en gezondheid 

o Informatie en educatie  

- De belangrijkste dragers van deze thema’s zijn de bibliotheek, KBO Zeeland, 

Zorgcoöperatie Zeeland, BrabantZorg, Stichting Jeugdbelangen en de sport- 

en culturele verenigingen in Zeeland. Deze dragers hebben een groot bereik 

onder de Zeelandse bevolking en organiseren nu ook al veel activiteiten. 

Geadviseerd wordt om deze partijen een programmaraad op te laten zetten 

die verantwoordelijk is voor de (gezamenlijke) programmering in het 

dorpshuis. Wellicht kunnen de organisaties ook al voordat het dorpshuis is 

gerealiseerd gezamenlijke activiteiten ontplooien.   

 

 

 

 

 

 

- De sportverenigingen vormen een belangrijke drager van het inhoudelijk 

concept. Het verdient daarom aanbeveling om het nieuwe dorpshuis bij 

sporthal De Hekel te realiseren zodat daar ook een inhoudelijke verbinding 

kan ontstaan. Deze locatie is tevens in de nabijheid van Compostella wat ook 

een belangrijke randvoorwaarde is om de oudere doelgroep te kunnen 

bereiken. Eveneens dient de renovatie van de sporthal verder te worden 

uitgewerkt waarbij rekening wordt gehouden met het concept van het 

dorpshuis.  

- Het verdient aanbeveling om in relatie tot de keuze wel of niet handhaving 

van de sporthal een vergelijking te maken tussen de kosten van de renovatie 

en verbinding van de sporthal met de overige functies en gehele 

nieuwbouw van de voorziening inclusief de sporthal. Voorgesteld wordt 

hiertoe een businesscase op te stellen waarbij zowel rekening wordt 

gehouden met de stichtingskosten als de toekomstige onderhouds- en 

exploitatiekosten. 

- In het huisvestingsconcept van het dorpshuis komt de verbinding en 

ontmoeting ook tot uiting. Het centrale hart van het dorpshuis wordt 

gevormd door de ontmoetingsruimte c.q. ontmoetingscafé. Alle andere 

ruimten in het dorpshuis grenzen aan deze ontmoetingsruimte. Naast de 

ontmoetingsruimte is er in het dorpshuis ruimte nodig voor de bibliotheek, 

een jeugdhonk, multifunctionele ruimten voor overleggen, vergaderen, 

groepsactiviteiten en een evenementenruimte voor grote activiteiten. Het 

totaal benodigde bruto vloeroppervlak is circa 1.200 m² exclusief sporthal.  

- Het verdient aanbeveling een aparte evenementenruimte te realiseren voor 

grotere activiteiten. Er zou ook gekozen kunnen worden om een deel van de 

sporthal hiervoor te gebruiken. Dit stelt echter hoge eisen aan de 
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multifunctionaliteit en flexibiliteit van de voorzieningen alsmede de 

mogelijkheden te komen tot een specifieke inrichting. De verhuurbaarheid 

wordt ook vergroot wanneer er sprake is van een ‘evenementenzaal’ en een 

aparte sporthal. Het is wenselijk om bij grootschalige evenementen een deel 

van de sporthal te kunnen betrekken bij de evenementenruimte. Wanneer 

dit technisch en functioneel niet mogelijk is, dient de omvang van de 

evenementenruimte wellicht iets vergroot te worden.  

- Voor het beheer en de exploitatie van het dorpshuis wordt een model 

voorgesteld waarbij sprake is van een combinatie van vrijwillig en 

professioneel beheer. Het beheermodel dient in het volgende stadium 

verder te worden uitgewerkt waarbij ook wordt gekeken naar de rol van 

Stichting Dorpshuizen Landerd en/of de inzet van de lokale horeca. Het gaat 

hier om de invulling van het dagelijks gastheerschap en het gastheerschap 

bij diverse middelgrote en grote evenementen. Onderzocht dient te worden 

of een maatschappelijk ondernemer haalbaar is t.b.v. het dagelijks beheren 

van het nieuwe dorpshuis.  

- Om het gebruik van het dorpshuis en IKC De Morgenzon te stimuleren, 

adviseren wij om in het subsidiebeleid een bepaling op te nemen met 

betrekking tot het verplicht gebruik van de gemeentelijke accommodaties.  

Daarnaast adviseren wij om de huurprijzen van IKC De Morgenzon en het 

nieuwe dorpshuis te harmoniseren.   

- De kosten voor het realiseren van een nieuw dorpshuis exclusief sporthal 

worden geschat op circa € 2,1 miljoen.  De kapitaallasten hiervan bedragen 

circa € 75.000. Het ligt voor de hand dat de gemeente deze initiële 

investering doet en niet doorberekent in de huurlasten aan de verenigingen 

en organisaties (omdat de huurlasten dan niet op te brengen zijn door deze 

verenigingen en organisaties). Wanneer deze wel doorberekend wordt dan 

zal er waarschijnlijk moeten worden “gecompenseerd” aan de verenigingen 

en organisaties in de subsidies, waarvoor ook weer een beroep zal worden 

gedaan op de gemeente.  

- De exploitatielasten worden geraamd op circa € 90.000 (exclusief de 

exploitatie van de bestaande sporthal). Een groot deel van de dekking zal 

waarschijnlijk naast verhuringen gehaald moeten worden uit 

horecaopbrengsten. Naast de vaste huurders zullen er diverse grootschalige 

activiteiten georganiseerd moeten worden om voldoende dekking te 

realiseren. Aanbevolen wordt om de businesscase de volgende periode 

verder uit te werken.  

 

8.1 VERVOLG  

Op basis van dit onderzoek moeten voor het vervolg de volgende activiteiten 

worden uitgevoerd.  

 

- Bespreken voorliggend rapportage met het verenigingsleven in Zeeland. 

Naast het presenteren en bespreken van deze rapportage worden de 

verenigingen ook gevraagd commitment te geven aan de verdere 

uitwerking van het concept voor het ontmoetingshuis. Tevens zal 

commitment worden gevraagd om ook in de toekomst gebruik te maken 

van deze voorziening wanneer de activiteiten passend zijn voor het nieuwe 

ontmoetingshuis. 

- Uitwerken van het programmeringsmodel. De dragers van de voorziening 

hebben te kennen gegeven om naast de eigen programmering ook met 

elkaar te gaan overleggen over een eventuele gezamenlijke programmering. 

De organisatie hiervan moet vorm en inhoud krijgen. Gedacht kan worden 

aan een periodiek programmeringsoverleg. 

- Uitwerken dagelijks beheer en exploitatie. De dragers van de voorziening 

willen hieraan ook invulling gaan geven. Het verdient aanbeveling om onder 
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begeleiding van de gemeente een werkgroep hiervoor in te stellen. Een 

onderdeel van een opdracht van deze werkgroep is de invulling van de 

ontmoetingsfunctie/ horecafunctie en de betrokkenheid van de lokale 

horeca.  

- Uitwerken huisvestingsconcept in een functioneel en ruimtelijk programma 

van eisen. Ook dient er een technisch programma van eisen te worden 

opgesteld. Op basis van het programma van eisen dient een massastudie 

uitgevoerd te worden voor de locatie van sporthal De Hekel/ De Vlasgaard.  

- Uitwerken van een businesscase waarin een vergelijking wordt gemaakt 

tussen renovatie van de sporthal en uitbreiding met de overige (dorpshuis) 

functies versus gehele nieuwbouw van zowel de sporthal als het dorpshuis.  
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9. VOORBEELDEN 

In dit hoofdstuk worden drie voorbeelden beknopt geschetst van dorpshuizen, 

die gelet op de functies, die er zijn ondergebracht, vergelijkbaar zijn met het 

toekomstige dorpshuis in Zeeland.  

 

- Kulturhus De Essenburcht 

De Essenburcht in Kootwijkerbroek is enerzijds het ontmoetingscentrum voor 

lokale verenigingen en organisaties, anderzijds is het een gelegenheid voor 

onder andere feesten en partijen. In het ontmoetingscentrum zijn o.a. het 

bejaardencomité, de bibliotheek, sport, EHBO, Stichting Welzijn en de 

ondernemersvereniging gehuisvest.    

 

De activiteiten die worden georganiseerd, richten zich op maatschappelijke, 

sociale, culturele en economische thema’s. De programmering van de 

activiteiten wordt opgesteld door een programmamanager. Deze wordt 

ondersteund door een programmaraad die mede invulling geeft aan het 

programma. Naast een eigen programmering van elke vereniging vinden er ook 

gezamenlijke activiteiten plaats.   

 

Het beheer en de exploitatie van het Kulturhus is vormgegeven middels een 

vereniging. De verenigingen en organisaties zijn niet alleen gebruikers van het 

gebouw, maar tegelijkertijd ook leden van de vereniging De Essenburcht. De 

vereniging heeft als doel om het Kulturhus te beheren, te exploiteren en in stand 

te houden.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Agenda Kulturhus De Essenburcht 

 

 

- Ut Huus  

Ut Huus is het dorpshuis gevestigd in Olst – Wijhe. Het is ontstaan door een 

samenwerking tussen stichting Kulturhus Olst – Wijhe en stichting WelZijn Olst – 

Wijhe. Het is een multifunctioneel centrum voor kunst, cultuur, sport, educatie, 

welzijn en dienstverlening. De kernwoorden die in dit dorpshuis centraal staan, 

zijn ontmoeten, verbinden en delen.  

 

In het dorpshuis zijn onder andere een bibliotheek, de gemeentebalie, een 

expositieruimte, de VVV, een filmhuis en een brasserie gehuisvest. Daarnaast 

biedt het plaats aan diverse lokale verenigingen en organisaties. Het centrum 
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biedt elf verschillende ruimten voor verhuur aan. Het dorpshuis werkt volgens 

het principe voor bewoners door bewoners. Het maakt voor deel gebruik van 

vrijwilligers, maar heeft ook een aantal professionele krachten.   

 

Figuur 4: Thema’s en activiteiten in Ut Huus 

 

 

- Cultuurhuis Woudenberg  

De gemeente is eigenaar en verhuurder van Cultuurhuis Woudenberg. Een 

gedeelte van het beheer is overgedragen aan de Stichting Cultuurhuis. Deze 

stichting bestaat uit de in het Cultuurhuis gehuisveste organisaties en 

instellingen. In het Cultuurhuis zijn onder andere de VVV, de Rabobank 

Woudenberg – Lunteren, de bibliotheek en de Stichting Kunst en Cultuur 

gehuisvest. Activiteiten die in het Cultuurhuis worden georganiseerd zijn 

cursussen, toneel, kunst- en cultuureducatie, bankzaken, toeristische informatie 

etc. Naast de activiteiten die afzonderlijk worden georganiseerd door de 

organisaties en instellingen worden er ook gezamenlijke activiteiten 

georganiseerd. Het programma voor deze gezamenlijke activiteiten wordt tot 

stand gebracht door de programmacoördinator. In de gebruikers overleggen 

worden facilitaire zaken besproken en worden de gezamenlijke activiteiten met 

de deelnemers overlegd. Het Cultuurhuis wordt door veel vrijwilligers 

geëxploiteerd. De vrijwilligers zijn actief in de diverse organisaties die zijn 

gehuisvest in het Cultuurhuis.  

 

 

 


