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Wij hebben uw brief d.d. 7 april 2020 ontvangen waarin u onze aandacht vraagt voor bewoners en 
initiatieven in het algemeen en de positie van dorpshuizen en buurthuizen in het bijzonder tijdens en na 
de coronacrisis.   
 
In uw brief geeft u aan dat de maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van 
het coronavirus grote gevolgen hebben voor de dorpshuizen, buurthuizen en gemeenschapscentra in het 
land.  
 
Het moeten staken van activiteiten door dorpshuizen en buurthuizen hebben volgens u gevolgen voor 
grote groepen bewoners die hierdoor hun ontmoetingsplek kwijt zijn en hun vaste sociale contacten 
moeten missen. Het wegvallen van opbrengsten maakt dat de exploitatie onder grote druk komt te staan 
en het voortbestaan van dorpshuizen en buurthuizen hierdoor in gevaar komt. Juist na de crisis zal de 
behoefte aan een plek voor ontmoeting volgens u groot zijn. Daarom doet u een beroep op ons om de 
dorpshuizen en buurthuizen in onze gemeente te ondersteunen en hierbij maatwerk te bieden, zodat ze 
straks weer hun belangrijke functie in de gemeenschap kunnen vervullen.  
 
Wij vinden ondersteuning gelet op de functie van dorpshuizen en buurthuizen belangrijk. Wij verwijzen 
hiervoor graag naar het pakket aan maatregelen van de provincie Drenthe en naar de hulp die Stichting 
Trias geeft aan inwoners.   
 
BOKD krijgt geld van provincie om dorpshuizen te ondersteunen 
De Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe (BOKD) heeft eenmalig een extra bedrag van de 
provincie Drenthe ontvangen om sociale initiatieven in dorpen te kunnen ondersteunen tijdens de 
coronacrisis. Het geld van de provincie is bedoeld om bijvoorbeeld dorpshuizen te ondersteunen bij het 
aanvragen van middelen uit andere fondsen. Medewerkers kunnen worden vrijgemaakt om dorpshuizen 
en buurthuizen wegwijs te maken bij de aanvraag van een bedrag van bijvoorbeeld het Oranjefonds.  
 
Hulp nodig of juist te bieden? Stichting Trias kan helpen 
Wie zich zorgen maakt, behoefte heeft aan een gesprek of met een vraag zit kan contact opnemen met 
Stichting Trias. Zij brengen in deze periode vraag en aanbod van hulp bij elkaar en werkt hierbij nauw 
samen met vrijwilligersorganisaties.         
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Vragen  
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw  
R.J. Beugelink, team Maatschappij en Ontwikkeling, via telefoonnummer 0592 266 662 of per mail 
info@tynaarlo.nl  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 

 


