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Het vertrekpunt is de APV die op 11 maart j.l. van kracht werd. Het is duidelijk 
geworden dat, in het licht van de ambitie om later dit jaar een nieuwe APV gereed te 
hebben, intensieve betrokkenheid van de dorpshuizen gewenst is. Dit om te 
voorkomen dat de nieuwe APV, hoewel misschien onbedoeld, het voor de 
dorpshuizen onmogelijk zou maken om ook in de toekomst hun exploitatie sluitend 
te krijgen. 
 
De gemeente heeft op 8 mei een voorlichtingsavond georganiseerd om reacties en 
opmerkingen van een groot aantal betrokkenen te verzamelen. Een aantal 
dorpshuizen heeft, daartoe uitgenodigd door de gemeente, in de twee weken daarna 
een uitgebreide schriftelijke reactie gegeven aan de dossierhouders van de 
gemeente. 
 
Op initiatief van Welzijn West Betuwe en de gemeente is op 6 juni een vergadering 
georganiseerd in Opijnen waar m.b.v. een sterkte-zwakte-analyse (SWOT) de 
problematiek en uitdagingen van de dorpshuizen zichtbaar werden gemaakt. Het 
gedeelde beeld was dat de nieuwe APV het exploitatiemodel van de dorpshuizen 
dreigt af te breken. 
 
Naar aanleiding van deze avond hebben de dorpshuizen van Tricht (Ewout Bomert), 
Rhenoy (René Bakker) en Heukelum (Koos Kruit) op verzoek van de andere 
dorpshuizen het voortouw genomen om hierover het gesprek aan te gaan met het 
college van B&W. Op 12 juni is er een brief naar het College gestuurd, waarop wij 
enkele dagen later een uitnodiging ontvingen. 
 
Op woensdag 26 juni hebben wij een constructieve vergadering gehad met de 
burgemeester en de verantwoordelijke wethouder, Rutger van Stappershoef. Ons 
aanbod om pro-actief samen te werken met de gemeente werd met open armen 
ontvangen. 
 
De afspraak is nu dat wij op korte termijn, dus nog voor de vakantieperiode, een 
eerste overleg hebben met de dossierhouders van de gemeente. De co-creatie die 
daarmee wordt ingeluid zou ertoe moeten leiden dat de artikelen die raken aan de 
exploitatie van de dorpshuizen de juiste balans bewaren tussen het oogmerk van de 
APV (openbare orde en veiligheid) en de mogelijkheden voor de dorpshuizen om ook 
op termijn hun belangrijke maatschappelijke functie te kunnen blijven vervullen. 
 
 
Namens de gezamenlijke dorpshuizen, 5 juli 
2019  

 





 




