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Deelnemende gebruikers: 

- Uitvaartvereniging Gasselte-Kostvlies 

- Carnavalsvereniging 

- Muziekvereniging de Harmonie 

- Toneelvereniging DES 

- Beheerders 

- Kinderopvang de Hasselbraam 

- Zangvereniging Tonegido 

- Gymvereniging Vomos 

  



Wat is het doel van het dorpshuis en wat willen we bereiken? Welke functies heeft het 

dorpshuis voor de inwoners nu en welke zou het in de toekomst moeten hebben? 

• Multifunctioneel 

• Voor alle leeftijden 0-100 jaar 

• Toegankelijkheid (drempels, deuren etc) 

• Terras met koffie en gebak op zondag, met wandelingen 

• Plek voor bedrijven om workshops te geven of teambuilding 

• Fietsverhuur 

• Overdag biljart/kaartje leggen op begane grond met kop koffie 

• Sinterklaasfeest weer in het dorpshuis 

• Vrijdagmiddag borrel 

• Kroegfunctie 

• Vast podium 

• Vergaderruimte 

• Activiteiten voor jong volwassenen (pubers) 

• Repaircafé 

• Motorclub 

• Kaartclub 

• Netwekcafé 

• Werk/leerplekken 

• Kookworkshops 

• Bibliotheek 

• Computercursus/helpdesk 

• Yoga (’s avonds) 

• Mogelijkheid tot bloedprikken 

• Fysiotherapie 

• Medicijnenafgifte 

• Dependance huisarts 

• 1x per maand eten voor ouderen 

• Inhaken op burgerbegroting 

• 10 meter erbij zodat er een vast podium kan komen met opbergruimte er onder 

• Boodschappendienst. Dorpshuis als afhaalpunt 

• Inzetten op sociale cohesie, ontmoeten bewoners, leefbaarheid 

• Overdag activiteiten voor ouderen 

 

 

 

 

 



Hoe ervaren jullie het gebruik van het dorpshuis? Wat is prettig aan het gebruik ? Wat kan 

beter of wordt gemist? 

Prettig: 

• Gastvrij 

• Alle zalen kunnen tegelijk gebruikt worden 

• Flexibiliteit bij verenigingen 

• Bedrijvigheid 

• Staat van onderhoud/gezellig 

• Omgeving om het dorpshuis 

• Verenigingen helpen elkaar 

• Samenwerking tussen verenigingen en beheer 

• Goede vloer 

• Saamhorigheid 

• Inventarisatie fusie zorg/rabobank 

• Peuterspeelzaal mooie prettige ruimte 

 

Minder prettig/gemis: 

• Als alle ruimtes in gebruik zijn moet je bij elkaar langs om weer naar buiten te kunnen 

• Logistiek is het niet praktisch ingericht 

• Geen geschikte ruimte voor vergaderingen 

• Niet volledig rolstoeltoegankelijk 

• Meer contrast qua kleuren voor slechtzienden 

• Volle kasten/veel spullen 

• Geen geschikte rookruimte 

• Betere inrichting van ruimtes 

• Hangplek realiseren 

• Meer flexibelere ruimtes 

• Geen beperking mbt horeca vergunning 

• Meer werkruimte in de keuken 

• Bar meer functie van bar geven. Nu lijkt het of je in de gang zit 

• Horecaruimte groter 

• Sfeer/daglicht in grote zaal 

• BSO in grote zaal. Eerste indruk is bepalend Straalt nu geen BSO uit. 

• Kinderopvang overdag in veel ruimtes 
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