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Even voorstellen…



Wat doet Dorpslab?

✓ Kracht van het dorp benutten

✓ Dorpsfans verder brengen

✓ Lokaal impact maken

✓ Dorpen op de kaart zetten 





Programma

✓ Aanleiding en doel

✓ Toekomstbeeld

✓ Vervolg



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



Toekomstbeeld



Toekomstbeeld

• Visie

• Programma en activiteiten

• Bestuur en organisatie

• Beheer en exploitatie

• Accommodatie

• Financiën 

• Communicatie



VISIE



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 EN ACTIVITEITEN



• Inclusieve activiteiten

• Doelgroep jongeren meer 

bereiken 

• Inwoners meer betrekken om 

behoeften te peilen

Wat willen we?Wat zien we?

• Veel levendigheid

• Goede bezetting

• In overleg alles mogelijk



Aan de slag!



BESTUUR EN ORGANISATIE



• Bevorderen samenwerking 

tussen verenigingen, school en 

dorp

Wat willen we?Wat zien we?

• Heldere structuur

• Overleg met gebruikers in 

klankbordgroep



Hoe willen we de samenwerking tussen gebruikers, inwoners, 
partners en organisaties concreet vorm geven?



BEHEER EN EXPLOITATIE



• Horecafunctie in eigen beheer 

uitbouwen in De Steiger

• Groter team van vrijwilligers

• Werkend sleutelplan

Wat willen we?Wat zien we?

• Horeca in dorp staat op punt 

van vertrek

• Onvoldoende vrijwilligers



ACCOMMODATIE



• (Multi)functioneel dorpshuis

• Huiskamer van het dorp

• Sfeervolle uitstraling

• Afspraken onderhoud herzien

• Duurzaam gebouw

• Energiezuinig dorpshuis

• Evenementenplein

• Logische routing

• Flexwerkplekken

Wat willen we?Wat zien we?

• Zalencentrum

• Ruimtes niet multifunctioneel

• Achterstallig onderhoud

• Verouderde afspraken over 

onderhoud met gemeente

• Plein niet functioneel



• Vochtproblemen aanpakken

• Rolstoelvriendelijk maken

• Keukenfaciliteiten verbeteren

• Plein met elektra en 

watervoorziening en meer groen

• Flexibele overkapping plein

• Verbinding waterkant

• Dak gezondheidscentrum

• Ruimte voor biljart

Wat betekent dit?
• Sfeervolle inrichting

• Horeca met terras

• Functionele lift

• Betere geluid- en lichtvoorziening

• Duurzaamheidsmaatregelen

• Scheidingswanden

• Luchtventilatie aanpakken

• Gymtoestellen vernieuwen

• Dak dorpshuis



Interactie

• Zijn we het hiermee eens?

• Wat betekent dit voor o.a.:

o Routing in het gebouw?

o Verbinding dorpshuis, plein, 

gezondheidscentrum en rivier?

• Wat moeten we nog meenemen?



FINANCIËN



• Kosten besparen en 

inkomsten stabiliseren

• Subsidie voor investering 

verbouwing dorpshuis

Wat willen we?Wat zien we?

• Hoge (energie)kosten

• Voldoende inkomsten

• Gezondheidscentrum ‘financiert’ 

exploitatie dorpshuis



COMMUNICATIE



• Gevoel van samen, trots en 

energie

• Interne en externe 

communicatie

• Online agenda/nieuwsbrief

Wat willen we?Wat zien we?

• Website in de maak



Vervolg



Vervolg

• Bouwkundig onderzoek 

• Werkbezoek Agora Rucphen 23 oktober

• Jongerenlab op 2 november 2020

• Vervolgbijeenkomst op 10 november 2020

• Onderzoeken subsidiemogelijkheden



Bouwkundig onderzoek

• Beoordeling gebouw (bouwkundig én 

functioneel)

• Opstellen ruimtestaat o.b.v. programma van 

wensen

• Raming verbouwkosten

• Staat onderhoud vaststellen

• Exploitatieprognose



Jongerenlab

• Hoe zien jongeren van 12-18 jaar de toekomst 

van Dorpshuis De Steiger

• Pizzabijeenkomst

• Rol voor verenigingen in uitnodigen jongeren



Terugkoppeling

Presentatie en uitwerking via 

www.toekomstdesteiger.nl

http://www.toekomstdesteiger.nl/


Bedankt voor jullie input!
Tot de volgende keer op

10 november


