
Klankbordgroep
Dorpshuis de Steiger 

Stampersgat
10 november 2020



Welkom!
We beginnen om 20.15 uur



Opening klankbordgroep

Voorzitter 

Jan van Middelkoop





Toelichting gemeente
Ingrid Broos



Programma

✓ Terugblik

✓ Bouwkundig onderzoek

✓ Scenario’s renovatie

✓ Vervolg



Terugblik
Aanleiding en doel



DE STEIGER VOLDOET NIET AAN BEHOEFTEN | EFFECTIEVE EN 
EFFICIËNTE EXPLOITATIE NAGENOEG ONMOGELIJK | ONVOLDOENDE 

VRIJWILLIGERS | LEEFBAARHEID STAMPERSGAT ONDER DRUK  

AANLEIDING



DORPSHUIS VOOR IEDEREEN | FYSIEKE AANPASSING DORPSHUIS | 
AFSPRAKEN ONDERHOUD | LOKALE HORECA | SAMENWERKING 

TUSSEN GEBRUIKERS EN DORP | TOEKOMSTBESTENDIGE FINANCIËN

DOEL



Een toekomstbestendig 

Dorpshuis De Steiger 

van, voor en door 

Stampersgat

JULLIE UITDAGING



Terugblik
Klankbordgroep 

29 september



Wat haalden we op?

• Capaciteitsbehoefte per gebruiker

• Wens voor functionerende lift en 

beter meubilair

• Suggestie voor lift op andere plek 

• Is beheerder haalbaar? 



Junior- en jongerenlab

• Bijeenkomst 2 november geannuleerd 

• Input blijven ophalen door korte vragenlijst

Eerste ideeën jongeren:

• Hangplek voor jeugd (bv. tafelvoetbal, gamen, film)

• Ruimte voor freerunnen op het plein

• Avond met DJ

• Meer kleur!

• Een mat bij binnenkomst die niet prikkelt

• Een zwembad en achtbaan op het plein ☺



Terugblik
Toekomstvisie



Visie

De Steiger is het kloppend hart van 

Stampersgat. Een multifunctionele 

ontmoetingsplek voor iedereen die 

bijdraagt aan de leefbaarheid van het 

dorp. Betrokken inwoners organiseren 

er betekenisvolle activiteiten op het 

gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport 

en educatie. Samen zorgen we voor 

maatschappelijke impact.



Programma

Wat willen we?

• Levendigheid en bezetting behouden

• Inclusieve activiteiten

• Doelgroep jongeren bereiken

• Inwoners betrekken om behoeften te 

peilen



Organisatie

Wat blijven we doen?

• Bevorderen samenwerking, 

verenigingen, school en dorp

• Behouden en versterken 

organisatiestructuur met 

klankbordgroep

• Dorp betrekken 



Beheer en exploitatie

Wat willen we?

• Commerciële horecafunctie in eigen 

beheer 

• Groter team vrijwilligers

• Werkend sleutelplan

Wat gaan we doen?

• Afspraken horecafunctie met gemeente

• Pool vrienden van het dorpshuis uitbreiden



Accommodatie

Wat willen we?

• (Multi)functioneel dorpshuis

• Sfeervolle huiskamer van het dorp

• Duurzaam en energiezuinig gebouw

• Evenementenplein

• Logische routing 

• Flexwerkplekken

• Behoud gezondheidscentrum

Wat gaan we doen?

• Accommodatie renoveren



Financiën

Wat willen we?

• Kosten besparen en inkomsten 

stabiliseren

• Investering voor renovatie dorpshuis

Wat gaan we doen?

• Dorpshuis verduurzamen

• Investeringsvraag aan gemeente

• Onderzoek mogelijke subsidies



Communicatie

Wat willen we?

• Gevoel van trots, samen en energie

• Online agenda of nieuwsbrief

• Interne en externe communicatie

Wat hebben we gedaan?

• Nieuwe website in de lucht

Wat blijven we doen?

• Actuele informatie delen via de website



Bouwkundig onderzoek



• Luchtventilatie aanpakken

• Sanitair pantry en bibliotheek 

deels verouderd

• Isolatie daken en wanden

• Achterstallig onderhoud

• Systeemplafonds kleedkamers

• Dak en flexibel gebruik 

gezondheidscentrum

Aandachtspunten renovatie de Steiger

• Gebouw sluit niet aan op 

programma van wensen

• (multi)functionaliteit gebouw

• Duurzaamheid

• Uitstraling per ruimte wisselend

• Geen functionele lift

• Dak is afgeschreven

• Verschillen schilderwerk per ruimte



Toekomstbestendig 
dorpshuis

Meer nodig dan renovatie basis:

• Optimaliseren multifunctioneel gebruik

• Huiskamerfunctie

• Intieme sfeer plein

• Nabijheid water benutten

Dus: uitwerking twee scenario’s



Scenario’s renovatie: 
toelichting

Bewaar vragen voor 
interactie over scenario’s



Scenario 1
• Extra MFR met verbinding aan 

ontmoetingsruimte
• Sloop gezondheidscentrum en 

nieuwbouw op locatie tegen de gymzaal
• Ruimte voor appartementen
• Mogelijkheid voor flexibele overkapping



Scenario 2

• Extra MFR aan gymzaal
• Gang voor verbinding MFR en dorpshuis 
• Versmalling berging gymzaal
• Deel sloop en deel aanbouw 

gezondheidscentrum
• Mogelijkheid voor flexibele overkapping



Scenario’s renovatie:
Interactie

Steek de hand van MS Teams op of stel 
vragen via de chat



Scenario 1
Voordelen
• Extra functionele ruimte aan bestaande 

centrale ontmoetingsruimte (huiskamer)
• Meer ruimte voor realisatie horecafunctie
• Open plein en verbinding met het water
• Plein wordt groter en functioneler
• Woningbouw als invulling woningbehoefte 

en als kostendrager
• Geluidsbuffer naar omliggende buurt

Nadelen
• Sloop redelijk nieuw gebouw (GC)

Vragen
• Zijn er nog toevoegingen op de voor- en 

nadelen?
• Wat wil je nog meegeven voor dit scenario?



Scenario 2
Voordelen
• Extra multifunctionele ruimte
• Intieme sfeer op het plein
• Verbinding dorpshuis - MFR

Nadelen
• Geen integratie extra MFR met centrale 

ruimte
• Geen optimaal zicht op het water
• Plein wordt kleiner
• Sloop deel GC

Vragen
• Zijn er nog toevoegingen op de voor- en 

nadelen?
• Wat wil je nog meegeven voor dit scenario?



Vervolg



Vervolg

• Onderzoeken subsidiemogelijkheden

• Uitwerken opbrengsten woningbouw

• Vragenlijst om reacties op te halen

• Berekenen exploitatie

• Overzicht verantwoordelijkheden gemeente –

stichting

• Uitwerken concept plan

• Presentatie klankbordgroep concept plan

• Besluitvorming gemeente(raad) over investering

• Vervolg na besluitvorming gemeente(raad)



Terugkoppeling

Presentatie via 

www.toekomstdesteiger.nl

http://www.toekomstdesteiger.nl/


Zijn er nog vragen?



Dorpshuisdesteiger@gmail.com

Dorpshuis De Steiger

Vragenlijst via mail



Bedankt voor jullie input!
Tot de volgende keer!


