
Goedenavond, 

 

Mijn naam is Michiel van Kerkvoorde. Ik ben inwoner van Froombosch en ik sta hier namens mijn mede 

dorpsgenoten. Ik kom hier vragen om uw goedkeuring voor een financiële bijdrage van 900.000 euro voor ons 

nieuwe dorpshuis. Dat is heel veel geld. Ik wil u graag overtuigen van de noodzaak van deze bijdrage voor de 

leefbaarheid van ons dorp.   

 

Zoals u weet sluit deze zomer na meer dan 100 honderd jaar de dorpsschool van Froombosch voorgoed haar 

deuren. De school zit met ons dorpshuis onder één dak. En met de school raken we ook onze gymzaal kwijt. Een 

gymzaal die niet alleen door de school, maar ook volop voor sport en activiteiten in het dorp gebruikt wordt. Op 

meerdere  fronten verliest het dorp dus mogelijkheden voor ontmoetingen en activiteiten. Terwijl dat juist zo 

essentieel is om het dorp leefbaar te houden!  

 

Gelukkig zijn er in Froombosch veel ideeën en ambities om nieuwe activiteiten op te pakken en dus zelf tegenwicht te 

bieden aan deze ontwikkelingen. Maar dat moet dan wel in een dorpshuis 2.0. Het huidige dorpshuis wordt natuurlijk 

geamputeerd door het verwijderen van de school en de gymzaal. Bovendien staat er een omvangrijk 

verstevigingsprogramma op de agenda en leent het huidige gebouw, of wat er van overblijft, zich niet voor al die 

nieuwe wensen en initiatieven.  

 

In onze zoektocht naar ‘hoe nu verder’ hebben we veel steun en goede adviezen ervaren vanuit de gemeente. Daar 

zijn we erg blij mee. En daarvoor wil ik ook nu nogmaals mijn dank uitspreken. Gedurende het hele proces is ons 

duidelijk geworden dat verbouw van het huidige pand financieel onhaalbaar is. De NAM wil veel geld in het pand 

steken, maar laat het precies zo achter als ze het aantreffen. En helpt ons daarmee niet…. En daarom sta ik hier nu 

met een goed plan voor volledige nieuwbouw. Een plan dat met betrokkenheid vanuit het hele dorp vorm heeft 

gekregen.  

 

Onze ambitie is een pand met ruwweg hetzelfde vloeroppervlakte als het huidige dorpshuis. Met een grote zaal die 

niet alleen voor bijeenkomsten en feesten gebruikt kan worden, maar ook voor de kindergym en de aerobics, zodat 

bewegen voor jong en oud mogelijk blijft. In het pand is ruimte voor een jeugdhonk. Bij de bar is een grand café 

voorzien, waar gezelligheid te vinden is, en met regelmaat ook gegeten kan worden, of eten kan worden afgehaald. 

We willen graag een pand dat verbonden is met de buitenruimte. Het ontwerp is op dit vlak zeer aansprekend.  En 

past bovendien heel mooi past in het straatbeeld. Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, gaan we uit van een 

zeer duurzaam gebouw met nul op de meter. Op alle fronten een gebouw dat klaar is voor de toekomst.  

 

Voor het beheer van dorpshuis zal het roer om moeten, om kostendekkend te kunnen werken. Daar zijn we ons, als 

dorp, goed van bewust. Het beheren van het dorpshuis zal voor een deel op de schouders van de inwoners komen te 

liggen. Zo besparen we kosten en vergroten de verbinding. We weten gelukkig dat veel mensen graag de handen uit 

de mouwen steken om het dorpshuis draaiende te houden. Er zijn tal van initiatieven om naast alle activiteiten die er 

nu ook al plaats vinden, voor veel reuring in het dorp te zorgen en ook voor extra inkomsten.  We verwachten veel 

van de bar, het terras en de combinatie met het afhalen van eten. En met nul op de meter snijden we ook flink aan 

de kostenkant.  

 

Om zover te komen moeten er nog veel stappen gezet worden. Een actieve werkgroep is nu samen met de stichting 

die het dorpshuis beheert en de vereniging dorpsbelangen op veel fronten bezig om meters te maken. De school zal 

immers al in juli haar deuren sluiten. We moeten dus snel verder. De financiering van onze plannen heeft hierin 

natuurlijk een sleutelrol. Het bedrag dat ons door de gemeente, met op de achtergrond de NAM, in het vooruitzicht is 

gesteld, is essentieel voor het nieuwe dorpshuis. We hebben een gedegen dekkingsplan, waarbij we op veel fronten 

verwachten financiële bijdragen en ander vorm van steun te krijgen. Maar voor de basis sta ik nu hier, en verzoek u 

aan ons het benodigde bedrag ter beschikking te stellen.  




