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Agenda

 Inloop

 Welkom (klaas)

 Uitleg ontstaan kerngroep met onderlinge werkgroepen 

(Anita)

 Waarom een dorpshuis/MFC in Drogeham (Klaas)

 Clusteren van accommodaties (Klaas)

 Presentatie plannen/ideeën (Klaas)

 Pauze (tegelijk post-its schrijven) (Anita)

 Vragen en discussie (Allen)

 Invulformulieren (Neeltje)

 Vervolgafspraken (Anita/Klaas)

 Rondvraag (Allen)



Positieve gezondheid

- Initiatief vanuit gemeente en RIVM i.s.m. huisartsenpraktijk Drogeham

- Samenwerkingsbijeenkomst 22 januari met gezondheidsprofessionals en 

inwoners van Drogeham → wat is nodig voor een vitaler Drogeham?

- Verkennen van ideeën en draagvlak door groepje enthousiaste dorpsbewoners →

hoe gaat dat er concreet uitzien?

- Presentatie op 14 maart tijdens jaarvergadering van Plaatselijke Belang →

instemming plannen door aanwezigen, nieuwe ideeën, vrijwilligers 



Aanleiding  om  in actie  te komen?

Drogeham en haar inwoners:

- Relatief ongezond (veel huisartsenzorg, overgewicht, weinig 

bewegen)

- Maar wel tevreden (hoog cijfer voor geluk, maatschappelijk 

actief)

- In staat om van alles te organiseren (verenigingen, 

evenementen)

- Maar een gezonde leefstijl maakt daar geen onderdeel van uit…



Actie nodig!

Drie speerpunten voor vitaliteit in Drogeham:

- Elkaar ontmoeten 

- Elkaar helpen 

- Gezond leven 



Wat betekent dat concreet?

Drie speerpunten voor vitaliteit in Drogeham:

- Elkaar ontmoeten   → Dorpshuis of ontmoetingsruimte

- Elkaar helpen   → Hamster Hulp

- Gezond leven   → Voeding en Bewegen

Meest ver hiervan qua ontwikkeling is de Hamster Hulp



Flyer hamsterhulp – mei 2019 verspreid







Context en  dwarsverbanden



Werkgroep Dorphuis/MFC

Werkroep “Mei elkoar yn Droegeham” (Dorpshuis)

Klaas Alma: Voorzitter PB/ kartrekker

Neeltje van der Wal: Financieel/ Gymnastiekvereniging

Wieke Kootstra: Secretaris/ Communicatie/PR

Anita Bakker: Beleidsmedewerker Sport Fryslân

Wichard Meindertsma: Algemeen lid/ Voetbalvereniging

Vacant: Bouwkundige/Tekenaar

Vacant: Algemeen lid/ liefst vertegenwoordiger van

(tennis)vereniging

Input alle verenigingen



Waarom een Dorpshuis/MFC voor 

Drogeham?

 Openbare ontmoetingsplek voor dorpsbewoners

 Onderdak bieden aan alle verenigingen binnen Drogeham

 Sociale cohesie in het dorp versterken

 Nu versnipperd over meerder locaties, wens alles onder dak

 Multifunctioneel gebouw (voor meerdere activiteiten geschikt)



Waarom nu geen Dorpshuis in Drogeham?

 4 Kerken met elk hun eigen bijgebouwen en verenigingsleven

 Noodzaak voor een dorpshuis was hierdoor minder noodzakelijk

 Groot organiserend vermogen in Drogeham 

 We organiseren en regelen het zelf wel als dorp 

 Dragen zelf de oplossingen aan, gemeente hebben we hierbij niet nodig

 Verenigingsgebouw “De Fakkel” werd altijd gezien als dorpshuis

 Maar is van oorsprong gebouwd voor het verenigingsleven van de Hervormde 

gemeenschap

 Verschil van inzicht door het veranderen van de centrale clustering in het Dorp

 Centrale ligging en uitbereiding zou in de jaren 80 plaats vinden aan de 

zuidkant van Drogeham. Tennisbanen zijn bewust aan de Delte geplaatst 

gezien de woning uitbereiding zou plaatsvinden aan de Juffer Soeterwei, 

Master Hoeksmawei.



Waarom de Fakkel niet behouden? 



Waarom de Fakkel niet behouden? 

 Hier ligt een gedoogbestemming op 

 Bij verkoop zal deze hoogstwaarschijnlijk vervallen

 Achterstallig onderhoud 

 Vraag is dit de investering waard.

 Niet meer voldoen aan de huidige eisen

 Moet veel in geïnvesteerd worden (isolatie, ventilatie, etc, etc)

 Niet geschikt voor hetgeen we als werkgroep voor ogen hebben

 Sport en verenigingen samenbrengen op een centrale plek, hier dient 

de huidige locatie van de Fakkel zich niet voor

 Onvoldoende parkeerplekken

 Geluidsoverlast voor omwonenden gezien de ligging.



Trends en ontwikkelingen

 Kerkgang neemt af waardoor de sociale contacten binnen de 

kerkgemeenschappen geleidelijk zullen verminderen

 Behoefte aan een neutraal gebouw wat laagdrempelig is voor 

alle geloofsovertuigingen of geen geloofsovertuiging

 PKN gemeenschap voornemens om het verenigingsgebouw 

“De Fakkel” af te stoten (afhankelijk van de stemming van de 

kerkleden op 13 mei)

 Verandering van de centrale clustering van het dorp. 

Uitbereiding ligt nu aan de oostkant van het dorp. Eerder aan 

de zuidkant

 Burgerparticipatie (er wordt meer verwacht van de burgers 

door de gemeente)



Voorstel voor de Fakkel/Kosterswoning

• Perceel is 1700 m2 groot en bied 

ruimte voor +/- 4 bouwkavels

• Gehele perceel zou verkocht kunnen 

worden (bijvoorbeeld aan de 

gemeente/SWA/projectontwikkelaar) 

met de restrictie om de 1e kavel te 

behouden voor de PKN 

gemeenschap.

• Gebouw(tje) dat dienst zou kunnen 

doen als consistorie en sanitaire 

voorziening voor de kerk.



Tennisvelden/Gymzaal/Jeugdhonk

• Met de verplaatsing van de 

tennisvelden, Gymzaal en Jeugdhonk 

naar de sportvelden, creëren we 6 

ruime bouwkavels of 9 kleinere 

bouwkavels aan de Delte.

• Uitgezocht moet worden waar de 

behoefte ligt in ons dorp: 

Huurwoningen, vrijstaande woningen, 

senioren woningen, etc.



Centraliseren van het sport en 

verenigingsleven

• Centraal gelegen sportpark “It 

Doltsje” hiervoor gebruiken

• Bevindt zich in het midden van 

de dorpskern

• Complex zou een belangrijke 

functie als ontmoetingsplek in 

het centrum van het dorp 

kunnen vervullen

• Tennisvelden en jeugdhonk 

hiernaartoe verplaatsen

• Gymzaal vervangen door een 

sporthal (geschikt voor officiële 

wedstrijden)



Voorstel/idee indeling sportpark

• Tennisvelden naar het 

oefenveld 

• Het B-veld voorzien van 

kunstgrasveld toepasbaar 

voor meerdere sporten ȧ la 

Harkema hierop kan dan in 

de winterperiode op 

getraind worden.

• In de zomerperiode geschikt 

voor de 

basisschoolkinderen om op 

te sporten.





Voorstel extra 

parkeergelegenheid

• Parkeerplaatsen t.b.v. het dorpshuis/ 

sportaccommodatie

• Kan ook gebruikt worden door de PKN 



Waarom is het nu tijd om actie 

ondernemen?

 In 2020 groot onderhoud nodig aan de tennisbanen

 Tenniskantine is nu echt aan vervanging toe

 Gymzaal “Sterke Yerke” eveneens groot onderhoud in 2020

 Sloop huurwoningen aan de Boskloane in 2020 en later de 

Slotstrjitte

 Door de sloop verliezen we (huur) woningen en verwachten 

we ook woningen terug 

 Verkoop verenigingsgebouw “De Fakkel”(onder voorbehoud 

stemming 13 mei) (verlies van huidige dorpshuis)



Richtlijnen voor Dorpshuis/MFC 

in Drogeham
 Draagvlak onder alle toekomstige gebruikers (ontmoeting, 

muziek, cultuur, sport, vergaderen, grote bijeenkomsten.

 Multifunctioneel gebruik: slim benutten van ruimten de 

aanwezigheid van faciliteiten zoals geluidsinstallatie, podium, 

horeca, beamer etc.

 Gebouw met open en warme uitstraling zodat het uitnodigt om 

binnen te komen en dat (toevallige) ontmoetingen in de hand 

werkt. Aandacht nodig voor inrichting en aankleding.



Vervolg

 Als de grote zaal van het dorpshuis een sportzaal wordt 

(multifunctioneel!), dan inrichten met oog voor de toekomst: 

gymzaal van deze tijd, verwarming/verkoeling voor 

verschillende doelgroepen, ruimte te splitsen voor divers 

gebruik, vloerdelen/tafels/stoelen makkelijk 

verplaatsbaar,…………..

 Aandacht nodig voor zakelijke aspecten van een dorpshuis 

zoals eigenaarschap, aansprakelijkheid, verzekeringen, 

onderhoud, vrijwilligers, gebruikersregelement, huurtarieve, 

verdeelsleutel tussen de verschillende verenigingen, etc.



Sportzaal met podium en 

dorpshuisfunctie



Sportzaal met podium en 

dorpshuisfunctie



Voorbeeld dorpshuis

sportkantine Tjalleberd



Voorbeeld dorpshuis

sportkantine Tjalleberd



Voorbeeld dorpshuis

sportkantine Tjalleberd



Voorbeeld dorpshuis

sportkantine Tjalleberd



Wat zou er kunnen plaatsvinden?

Film en toneelavonden

Gezamenlijke maaltijden

Gymnastiek voor ouderen

Jeugdhonk

Kaartclubs

Kinderactiviteiten

Koersbal

Grote uitvaarten

Binnen- en buitensport

55+ soos

Buitenschoolse opvang

Commerciële huurders

Cursussen

Disco

Dorpsvergaderingen

Exposities

Fanfare

Stembureau

Vergaderingen

Vrouwenverenigingen

Biljarten

Sinterklaas / Kerst

Dorpsfeest: gondel, vrolijke 
strijders, tentkerkdienst 
etc.



Pauze

 Post-its plakken

 Koffie en thee



Post-its plakken: wees kritisch!
 1. Wat is jullie eerste indruk van deze plannen?

 2. Hoe willen jullie de informatie van vanavond gecommuniceerd hebben 

naar jullie verenigingen/organisaties (achterban)?

 3. Via welk kanaal willen jullie op de hoogte gehouden worden van de 

vorderingen van deze plannen?

 4. Wat zijn we tot nu toe vergeten in onze plannen?

 5. Welke tips / ideeën / suggesties wil je de werkgroep meegeven voor het 

verdere vervolg? 



Vervolg: Verkennend gesprek 

bij de gemeente
 Medio april is PB bij de gemeente geweest en heeft een concept idee 

neergelegd hier werd enthousiast op gereageerd.

 Hieruit zijn vier actiepunten voortgekomen

 Plaatselijk Belang: 

Draagvlak creëren binnen alle verenigingen in het dorp

Komen met een projectplan voor 50% klaar

 Gemeente:

Onderzoeken woningbouw mogelijk op de tennisbanen

Uitzoeken hoeveel budget er beschikbaar is gesteld voor het 

opknappen van de tennisbanen en gymnastiek lokaal “Sterke Yerke”



Vervolgafspraken

 Bijeenkomst PKN-gemeente met stemming over de gebouwen (13 mei)

 Indeling maken nieuw sportpark en parkeerterreinen (7 mei -20 mei) 

betrokken verenigingen Voetbal/ en tennisvereniging/ werkgroep 

dorpshuis

 Plan van aanpak voorleggen aan gemeente (27 mei 2019)

 In gunstigste geval: behandeling in gemeenteraad in juli 2019



Rondvraag








