
MultiFunctioneel Gemeenschapshuis
Blitterswijck
Projectplan voor aanvraag in het kader van zelfsturingstraject
gemeente Venray / 28 januari 2016
Versie: 20160128

i.o.v. Stichting Gemeenschapshuis Blitterswijck
Gemeenschapshuis Blitterswijck
adres; Plein 4 5863 AT Blitterswijck
tel.; 0478-531272
www.gemeenschapshuisblitterswijck.nl

Secretariaat-adres; Beetezijweg 1 5863 AB Blitterswijck

contactpersoon; dhr. Sjaak Sluiters
tel.; 06-33040282
email;sjaaksluiters@hetnet.nl



MultiFunctioneel Gemeenschapshuis Blitterswijck
adres; Plein 4 5863 AT Blitterswijck
betreft; Projectplan in het kader van zelfsturingstraject gemeente Venray [20160128]

2.

Inhoud
Blz.

Inleiding 3.

Hoofdstuk 1 Aanleiding en werkwijze 6.
1.1 Aanleiding 6.
1.2 Samenstelling werkgroep Accommodatieplan / projectgroep MFGB 7.
1.3 Werkwijze werkgroep Accommodatieplan 8.

1.3.1 Doelen en uitgangspunten 8.
1.3.2 Behoeftenonderzoek 9.
1.3.3 Toekomst kerkgebouwen 11.
1.3.4 Behoefte binnensportaccommodatie 11.

Hoofdstuk 2 Behoeften en aanbod accommodaties 12.
2.1 Vijf scenario’s onder de loep 12.
2.2 Van scenario naar schetsontwerp 14.

Hoofdstuk 3 Verbouwingsplan MultiFunctioneel Gemeenschapshuis Blitterswijck 15.
3.1 Ontwerp MFGB 15.
3.2 Overzichtstekeningen definitief ontwerp 17.
3.3 Organisatie MFGB 19.
3.4 Begroting investering en financiering 20.
3.5 Toekomst locatie ’t Honk 22.
3.6 Begroting exploitatie 24.

Hoofdstuk 4 Wegingsmethodiek zelfsturingscriteria gemeente Venray 27.
4.1 Is initiatief in DOP/WOP opgenomen? 27.
4.2 Welke type project is het? 27.
4.3 Criteria voor afweging resp. ter bepaling van wegingscijfer: 27.

4.3.1 Hoe groot is het draagvlak in de gemeenschap voor dit project? 27.
4.3.2 Draagt het bij aan een betere (leef)gemeenschap? 32.
4.3.3 Op welke wijze en in welke mate draagt het bij aan duurzaamheid? 34.
4.3.4 Welke inzet/prestaties levert de gemeenschap? 35.
4.3.5 Heeft het project aandacht voor ontwikkelingen met betrekking tot 38.

bevolkingssamenstelling en/of -omvang?

Bijlagen.
1. Prognose bevolkingsopbouw Blitterswijck
2. Samenvatting accommodatiebehoeften verenigingen Blitterswijck 2012/2013
3. Vijf opties voor Accommodatieplan Blitterswijck
4. Overzichtstekeningen bestaand gemeenschapshuis
5. Overzichtstekeningen verbouwingplan MFGB
6. (detail)Overzicht investeringskosten
7. Energie, Duurzaamheid en Toegankelijkheid
8. Intentieverklaringen verenigingen, werk-/activiteitengroepen, organisaties en bedrijven
9. Inventarisatielijsten vrijwilligers
10.Overzicht vergaderingen en dorpsgesprekken over MFGB
11.Historie gemeenschapshuis Blitterswijck
12.(copie) Overeenkomst Voorkeursrecht tot koop locatie ’t Honk



MultiFunctioneel Gemeenschapshuis Blitterswijck
adres; Plein 4 5863 AT Blitterswijck
betreft; Projectplan in het kader van zelfsturingstraject gemeente Venray [20160128]

3.

Inleiding

Dit projectplan MultiFunctioneel Gemeenschapshuis Blitterswijck (MFGB), is door de projectgroep
MFGB samengesteld na bijna 4 jaar voorbereiding.

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleidingen voor het samenstellen van een
Accommodatieplan Blitterswijck. De uitkomsten van dit onderzoek naar de behoeften en aanbod
van gemeenschapsaccommodaties komen in hoofdstuk 2 aan bod.
Het hele proces van onderzoek en vooroverleg heeft geleid tot een wenselijk en optimaal scenario
dat vervolgens is uitgewerkt in een bouwkundig ontwerp, als in hoofdstuk 3 wordt beschreven.
Het onderzoek, vooroverleg en plannen maken heeft de projectgroep MFGB uitgevoerd in nauw
overleg met de diverse verenigingen, inwoners van Blitterswijck en de gemeente Venray conform
de uitgangspunten van programma zelfsturingsprojecten.
In hoofdstuk 4 worden de criteria zelfsturingsplannen van de gemeente Venray behandeld.

Concreet omvat het verbouwingsplan voor het MFGB;
• een algehele verbouwing respectievelijk revitalisering van het bestaand gemeenschapshuis,
• beperkte uitbreiding van het bestaand gebouw mede ten behoeve van het

Openbare JongerenCentrum DIM Blitterswijck (OJC DIM),
• herinrichten buitenterrein aan Plein- en Maaswegzijde, en
• het buitengebruik stellen van de gemeenschapsaccommodatie ’t Honk (345m²).
De start met uitvoering van het verbouwingsplan is, vooralsnog, ingepland op begin maart 2017
(direct na de carnaval) en zal een doorlooptijd hebben van ca. 10 maanden

Hoewel het in dit projectplan vooral lijkt te gaan om de bouwkundige veranderingen van het
gemeenschapshuis, gaat het de projectgroep primair niet om ‘de stenen’ maar om de activiteiten
en voorzieningen die bijdragen aan een gezonde en vitale dorpsgemeenschap.

Op 22 december 2015 heeft de gemeenteraad Venray ingestemd met de komst van een
asielzoekerscentrum voor 450 asielzoekers in Blitterswijck voor maximaal vijf jaren.
Gedurende deze periode neemt de bevolking toe met bijna 40%. De effecten hiervan op de
voorzieningen en de accommodaties in ons dorp zijn in het projectplan niet meegenomen.

Dit projectplan voor het MFGB is het resultaat van een proces dat ons meer inzicht heeft gegeven
in wat we als dorp nodig hebben aan gemeenschapsaccommodaties en dat we een
Multifuntioneel Gemeenschapshuis alleen kunnen bereiken door samenwerking en samen de
schouders er onder zetten.

Projectgroep MultiFunctioneel Gemeenschapshuis Blitterswijck
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Hoofdstuk 1 Aanleiding en werkwijze

1.1 Aanleiding

Het gemeenschapshuis van Blitterswijck is 60 jaar oud. Nadat de grootste woningnood geledigd
was, de basisschool en de kerk uit de puinhopen van de oorlog waren herrezen, werd in 1956 het
nieuwe gemeenschapshuis geopend. Deze gemeenschapsaccommodatie biedt nog steeds
onderdak aan vele verenigingen en activiteiten.

Naast het gemeenschapshuis is in de jaren 80 het gebouw, genaamd ’t Honk, waarin de
voormalige kleuterschool was opgenomen, als gemeenschapsaccommodatie in gebruik genomen.
Hier hebben na diverse bouwkundige aanpassingen resp. de kinderopvang en peuterspeelzaal
vele jaren onderdak gevonden.
Tegenwoordig zijn in ’t Honk de ruimten van OJC DIM, seniorenvereniging KBO Blitterswijck (KBO)
en de damesgymclub Dynamic opgenomen.

Om een aantal redenen zijn deze twee algemene gemeenschapsaccommodaties niet meer
optimaal.
● Op de eerste plaats veranderen de behoeften aan gemeenschapsruimten door de toename

van het aantal ouderen en de afname van het aantal jongeren.
De totale bevolking van Blitterswijck zal de komende jaren stabiel blijven, rond de 1.100
inwoners. Het aantal ouderen zal de komende 10 jaar wel stijgen van circa 200 naar circa 300.
De KBO wordt de grootste vereniging van ons dorp en haar verenigingsruimte in ’t Honk,
genaamd ’t Huukske, is nu al te klein.
In de toekomst komt het accent wat betreft gebruik steeds meer te liggen op het vlak van
ontmoeting, informatie en advies, dagopvang (zorg en welzijn). We zien die ontwikkeling nu al
met de groei van het aantal deelnemers aan het eetpunt De Verwennerij en de lees- en
ontmoetingsactiviteit van Open Deur/WMO.
We hebben jaren gedacht dat we geen aandacht meer hoefden te besteden aan de
gebruiksfunctie van de keuken in het gemeenschapshuis omdat feesten en partijen, zoals tot
voor 20 jaar geleden, niet meer in het gemeenschapshuis gehouden worden maar bij de
horeca-ondernemers elders.
Nu zien we ander gebruiksfuncties van de keuken in een gemeenschapshuis; zoals voor een
eetpunt, een dagvoorziening of voor informatiebijeenkomsten over gezonde voeding.
De keuken van ons gemeenschapshuis is sterk verouderd en niet meer ingericht voor deze
nieuwe functies.

● Op de tweede plaats heeft de versnippering van accommodaties en activiteiten over het
gemeenschapshuis en ’t Honk er toe geleid dat er een toename van exploitatietekort ontstaat.
Beide accommodaties kunnen slechts beperkt worden gebruikt en zijn niet duurzaam. De
onderhoudslasten nemen jaarlijks toe vanwege noodzakelijke reparaties en vervanging van
installaties die sterk zijn verouderd.
Het multifunctioneel gebruik van de beschikbare ruimten is zeer beperkt.
Het jaarlijkse exploitatietekort zet het voortbestaan van het gemeenschapshuis sterk onder
druk. Temeer nu de gemeente Venray met ingang 1-1-2018 de subsidiëring van
gemeenschapshuizen en wijkcentra zal gaan beëindigen.

● Daarnaast hebben diverse verenigingen kleine en grote accommodatiewensen geuit.
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Om deze redenen heeft het vernieuwen en moderniseren van het gemeenschapshuis de hoogste
prioriteit gekregen in de Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Blitterswijck1 die eind 2011 door
de gemeenteraad is vastgesteld.

De Dorpsraad en de Stichting Gemeenschapshuis Blitterswijck (Stichting) hebben hierop
aansluitend de werkgroep Accommodatieplan Blitterswijck samengesteld om mede invullingen te
gaan geven aan deze prioriteit.
Naast afgevaardigden van de Dorpsraad en Stichting is de werkgroep samengesteld uit personen
van diverse verenigingen en organisaties.

De werkgroep is na afronding van de diverse voorbereidende onderzoeken en schetsontwerpen,
in mei 2015, voorafgaand aan het vervaardigen van het definitief ontwerp cq. verbouwingsplan en
het opstellen van het projectplan van naam veranderd in projectgroep MFGB.
De leden van werkgroep en projectgroep zijn hierbij nagenoeg gelijk gebleven.

1.2 Samenstelling werkgroep Accommodatieplan / projectgroep MFGB

1
zie in betreffende Dorpsontwikkelingsplan hfdst. 4 Uitvoeringsprogramma

Samenstelling: werkgroep Accommodatieplan Blitterswijck /

projectgroep MFGB

leden; namens;

- Jan-Willem Franssen Stichting

- Arno Franssen secretariaat projectgroep MFGB

- Hay Gooren St. Antonius-Abt Gilde

- Toon van Heesch Stichting

- Hay Hofmans KBO

- Sonja Huijs-Verberkt Dorpsraad

- Wim Jochijms Onderhoudscommissie Gemeenschapshuis

- Willem Kors Stichting

- Simon Kreutz Biljartclub BBC‘65

- Martijn Lomme Voetbalvereniging BVV’27

- Milou Pijpers OJC DIM

- Riky Rutten werkgroep woonproject Blitterswijck

- Sjaak Sluiters Stichting

- Roy Stoks OJC DIM

- Wim Swinkels Muziekvereniging Moed en IJver

- Monique Wijnhoven Beheer Gemeenschapshuis

- Leon Wijnhoven Beheer Gemeenschapshuis

- Kelly Wijnhoven OJC DIM

- Wilbert Ingenpass adviseur ontwerp en bouwkunde
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1.3 Werkwijze werkgroep Accommodatieplan

1.3.1 Doelen en uitgangspunten

Alvorens aan de omschreven taak invulling te kunnen geven was het noodzakelijk, op basis van
gebruik en perspectieven voor de toekomst, een beoordeling op te stellen van alle bestaande
gemeenschapsaccommodaties. Dit resulteerde in een aantal mogelijkheden van nieuwbouw,
verbouw tot het ongewijzigd laten van bestaande accommodaties.
Het doel van de werkgroep is in het gehele proces geweest om alle huidige gebruikersgroepen,
nieuwe toekomstige gebruikers alsmede degene die nu nog gebruikmaken van de
gemeenschapsaccommodatie ‘t Honk, de gelegenheid te bieden optimaal gebruik te laten maken
van het vernieuwde en gemoderniseerde gemeenschapshuis.
Door de leden van de werkgroep zijn alle ontwikkelingen en vorderingen die de werkgroep tijdens
de voorbereidingsfase heeft gemaakt, constant teruggekoppeld naar hun achterban. Deze
terugkoppelingen zijn al van groot belang gebleken om op doeltreffende wijze een breed
draagvlak te creëren alsmede aan een ieder op een snelle manier de gelegenheid te bieden om
hun zienswijze kenbaar te maken.
De werkgroep is aan de slag gegaan met als hoofddoel een Accommodatieplan Blitterswijck te
maken dat voorziet in passende accommodaties voor verenigingen, initiatiefgroepen en
vrijwilligers die bijdragen aan de vitale Blitterswijckse dorpsgemeenschap (ontmoetingen,
voorzieningen, cultuur, recreatie en sport (preventie). Een goede gemeenschapsaccommodatie is
een belangrijk middel om dat doel te bereiken.

De werkgroep heeft bij de start onderstaande uitgangspunten opgesteld.

 Het Accommodatieplan gaat uit van de bevolkingsontwikkeling de komende jaren. De
bevolking van Blitterswijck zal niet (meer) groeien, maar ook niet krimpen. De samenstelling
van de bevolking verandert wel: meer ouderen en minder jeugd. De behoefte aan
voorzieningen verandert en daarmee ook de activiteiten van verenigingen. De
gemeenschapsaccommodaties in Blitterswijck vervullen ook een functie voor mensen van
buiten het dorp (zie b.v. rolstoeldansen, scouting, LAN weekend enz.). Omgekeerd wordt
rekening gehouden met het gegeven dat inwoners van Blitterswijck ook gebruik maken van
verenigingen en activiteiten buiten het dorp.

 Het uitgangspunt is een haalbare kostendekkende exploitatie van de toekomstige
gemeenschapsaccommodatie, die is op te brengen door de dorpsgemeenschap. Dat betekent
sobere en doelmatige voorzieningen en geen afhankelijkheid van externe financiers. De
toekomstige exploitatie wordt niet of zo min mogelijk opgezadeld met kapitaalslasten van
leningen.

 Er wordt toegewerkt naar een doelmatig en een optimaal multifunctioneel gebruik van
beschikbare accommodaties. De toekomstige gemeenschapsaccommodatie dient geschikt te
zijn voor meerdere activiteiten tegelijk en onderdak kunnen bieden aan zoveel mogelijk
verenigingen en activiteiten. Nu zitten verenigingen met hun activiteiten soms op
verschillende accommodaties: gemeenschapshuis, dorpscafé de Zwart, basisschool, ’t Honk,
Roekenbosch, forellenkwekerij Keizersberg en restaurant Tante Jet. Hoewel multifunctioneel
gebruik van accommodatie niet betekent dat alles onder één dak moet, wordt in het bijzonder
nagegaan of integratie van brede (basis)school, gemeenschapshuis en ’t Honk kansen biedt.

 Duurzaam gebruik ruimten en energie. Door de versnippering van accommodaties kan het nu
voorkomen dat voor verenigingen tegelijkertijd vier ketels staan te branden in ‘t Honk, in het
gemeenschapshuis, in dorpscafé de Zwart en in de basisschool.
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De werkgroep wil niet alleen de ondoelmatige versnippering van accommodaties beëindigen,
maar ook streven naar een gezamenlijk en duurzaam energiesysteem. Omdat de vier vitale
gemeenschapsaccommodaties rond ‘t Plein liggen, biedt dat extra kansen.

 Het gemeenschapshuis van de toekomst moet ook mogelijkheden bieden voor nieuwe
dorpsvoorzieningen. Daarbij moet vooral rekening gehouden worden met voorzieningen die
samenhangen met vergrijzing en het langer zelfstandig wonen van kwetsbare dorpsgenoten.

 Para-commercieel gebruik van gemeenschapshuis in samenwerking met lokale horeca zal
benut worden. In het bijzonder wordt daarbij gekeken naar samenwerking met dorpscafé de
Zwart. Een concurrentie tussen maatschappelijk vastgoed (o.a. gemeenschapshuis,
basisschool, kerkgebouwen) dient voorkomen te worden, maar ook tussen maatschappelijk
vastgoed en particulier vastgoed (horeca). Het dorpscafé en de andere horeca leveren ook een
bijdrage aan een vitale Blitterswijckse dorpsgemeenschap.

1.3.2 Behoeftenonderzoek

Na het opstellen van de uitgangspunten is de werkgroep begonnen met het in beeld brengen van
de behoeften aan gemeenschapsaccommodaties. De werkgroep heeft zich daarbij nadrukkelijk
niet beperkt tot de huidige gebruikers van het gemeenschapshuis en ‘t Honk.
Onder alle Blitterswijckse verenigingen is een enquête gehouden en zijn er diverse afzonderlijke
gesprekken gevoerd. In totaal zijn 30 verenigingen, activiteiten-/werkgroepen en andere
organisaties in de loop der jaren geraadpleegd en geïnformeerd, zijnde:
1. Biljartclub BBC’65
2. Carnavalsvereniging de Ruuk
3. Damesgymclub Dynamic
4. DartClub de Zwart
5. Dorpsraad Blitterswijck
6. Dynamiek scholengroep (directie)
7. Gemengde Zangvereniging Erato
8. Hengelsportvereniging HSV Grondel Geduld
9. Horeca-ondernemers Blitterswijck
10.Jagersvereniging Blitterswijck
11.Muziekvereniging Moed en IJver
12.KBO seniorenvereniging Blitterswijck
13.Kindcentrum de Hummelburg
14.LAN-weekend organisatie
15.OJC DIM / Stichting DIM
16.Oudervereniging Kinderpret
17.RK Basisschool St. Anna (schoolbestuur)
18.RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (kerkbestuur)
19.Scoutinggroep De Meuleberg
20.Stichting BES rolstoeldansen Blitterswijck
21.Stichting Dorpsontwikkelingsfonds
22.Stichting Gemeenschapshuis Blitterswijck
23.Stichting speelterrein D’n Blitskikker
24.St. Antonius-Abt Gilde
25.Voetbalvereniging BVV ‘27
26.Vrouwenvereniging BVO
27.Volksdansgroep Blitterswijck
28.Werkgroep eetpunt De Verwennerij
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29.Werkgroep lees- en ontmoetingspunt Open Deur/WMO
30.Yoga-groep Blitterswijck
Sommige verenigingen zoals de Hengelsportvereniging, Jagersvereniging en Stichting speelterrein
D’n Blitskikker hebben geen -gebouw-accommodatie nodig voor hun kernactiviteiten.

Het resultaat van gegevens voortkomende uit het behoeftenonderzoek kan als volgt worden
samengevat:
1. Met uitzondering van de KBO is er geen acuut accommodatieprobleem bij de verenigingen.

Er is geen vereniging, activiteiten-/werkgroep of andere organisatie die heeft aangegeven dat
een activiteit niet georganiseerd kan worden vanwege gebrek aan accommodatie.
Alleen de KBO is in korte tijd uit haar jasje gegroeid, haar verenigingsruimte in ’t Honk is nu al
te klein. Gezien de toename van het aantal ouderen zal dit probleem op deze locatie alleen
nog maar toenemen.

2. De verenigingen hebben diverse wensen ter verbetering van de huidige situatie zoals:
a. Muziekvereniging Moed en IJver; meer bergruimte voor instrumenten en voldoende

podiumruimte
b. Carnavalsvereniging de Ruuk; beamer + projectiescherm op podium
c. Voetbalvereniging BVV’27; opknappen kleedlokalen + kantine
d. KBO; kan niet alle activiteiten in haar verenigingsruimte uitvoeren / gezien de groei van de

vereniging en de toename van activiteiten is er behoefte aan een grotere ruimte
e. Damesgymclub Dynamic; omkleedruimte, bergruimte materiaal, geschikte vloer,

klimaatbeheersing, geluidsinstallatie en spiegels
f. Vrouwenvereniging BVO; beamer + projectiescherm (verplaatsbaar), geluidsinstallatie,

tafels en stoelen
g. OJC DIM; indien grotere activiteiten worden georganiseerd is de huidige jongerenruimte te

klein. In die situaties wordt nu incidenteel gebruik gemaakt van de speelzaal van ‘t Honk,
die is daarvoor echter in principe niet geschikt gezien de beperkt aanwezige geluidsisolatie.

h. RK Basisschool St. Anna; door teruggang in leerlingen aantal zijn er twee lokalen over.
Scholengroep Dynamiek onderzoekt mogelijkheden voor ander gebruik van deze lokalen.

i. Gemengde zangvereniging Erato; hecht veel waarde aan goede akoestiek, voldoende
podiumruimte en bergruimte voor piano en muziekarchief.

j. Eetpunt De Verwennerij en andere gebruikers; hebben gewezen op de sterk verouderde
keukeninrichting van het gemeenschapshuis. De keuken voldoet niet meer aan de huidige
eisen t.a.v. milieu en (voedsel)hygiëne.

k. BES rolstoeldansen; de toegankelijkheid van het gemeenschapshuis alsmede de
opbergruimte is niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Door de gemeentelijke werkgroep
toegankelijkheid gebouwen is de Stichting gewezen op de gebrekkige toegankelijkheid van
met name de hoofdingang tot het gemeenschapshuis.

3. De effecten van de vergrijzing, ontgroening en bevolkingsdaling vallen voor de meeste
verenigingen mee. Volgens de prognoses van Dr. Krimp2 moeten vooral die verenigingen
waarvan de leden in de leeftijdsgroep 40-64 rekening houden met een afname van het
ledenaantal.

4. De exploitatie van het gemeenschapshuis staat er niet goed voor. In 2011 bedroeg het totale
exploitatietekort van de Stichting bijna € 14.000. De gemeente Venray heeft aangekondigd te
stoppen met de exploitatiesubsidie voor gemeenschapshuizen.

2
Dr. Krimp is een hulpmiddel ontwikkeld door Huis van de Sport waarmee een vereniging in beeld kan
krijgen wat de gevolgen voor de vereniging zijn van vergrijzing, ontgroening en eventueel
bevolkingskrimp.
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Het exploitatietekort komt o.a. voort uit de dubbele lasten van de twee accommodaties en de
matige bezettingsgraad van de verhuurbare ruimten.

5. RK Basisschool St. Anna; de afgelopen jaren is het aantal leerlingen afgenomen van 135 naar
circa 85. Volgens de leerlingenprognose blijft het aantal leerlingen in de toekomst zich
handhaven op dit niveau. Momenteel heeft de basisschool een overcapaciteit van 2 lokalen.
Uitgangspunt van de Dynamiek scholengroep is behoud van de brede (basis)school in
Blitterswijck. Door de komst van het AZC, waarvan het accent ligt op de huisvesting en opvang
van gezinnen, zal de komende jaren de ruimtelijke capaciteit van de basisschool optimaal
benut gaan worden.

6. In de visie van de werkgroep zal de toekomstige behoefte aan gemeenschapsaccommodaties
in Blitterswijck zich concentreren rond twee locaties:

 ’t Plein; voor cultuur, onderwijs, religie en zorg, en

 ’t Hoogveld; voor buitensportactiviteiten en scouting.

1.3.3 Toekomst kerkgebouwen

Blitterswijck kent maar liefst 3 kerkgebouwen;
• Parochiekerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte,

 St. Annakapel, en

 Protestantse kerk.
De Parochiekerk gelegen aan ’t Plein en St. Annakapel aan de Beeteweg, worden beheerd door
het kerkbestuur van RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck.
Het beheer van de Protestantse kerk, gelegen aan de Maasweg, is in handen van de Protestantse
Gemeente Venray en omgeving.

Hoewel de toekomst van veel kerkgebouwen in kleine kernen ter discussie staat, ziet het
kerkbestuur van RK Parochie O.L.V. Geboorte Blitterswijck niet direct aanleiding de alarmklok te
luiden. Daarbij speelt een rol dat de kerkgebouwen in Blitterswijck een bijzondere historische
betekenis hebben. Het gebruik van de Parochiekerk buiten de Eredienst voor andere dan
religieuze doeleinden behoord, binnen de daarvoor opgestelde randvoorwoorden, tot de
mogelijkheden en wat betreft het MFGB is het kerkbestuur bereid om actief mee te denken in
hoeverre gezamenlijke activiteiten geïnitieerd kunnen worden.

1.3.4 Behoefte binnensportaccommodatie

De projectgroep MFGB heeft na onderzoek van de behoefte inventarisaties en aanvullende
besprekingen met afzonderlijke verenigingen e.d. geconcludeerd dat er wel behoefte is aan een
binnensportvoorziening echter dat deze te gering is om op te nemen in het Accommodatieplan
Blitterswijck.
Deze conclusie is mede gebaseerd op het volgende;

 de oriëntatie van inwoners uit Blitterswijck m.b.t. binnensport is momenteel veelal gericht op
bestaande accommodaties in de omliggende dorpen en in Venray, alsmede

 de basisschool, behorende tot de Dynamiek Scholengroep, maakt wekelijks meerdere malen
gebruikt van de sporthal in Meerlo.

In het Accommodatieplan dient wel rekening gehouden te worden met kleinschalige
bewegingsactiviteiten waarvoor geen specifieke binnensportvoorzieningen nodig zijn zoals;
meer bewegen voor ouderen, yoga, gymnastiek, rolstoeldansen, volksdansen e.d..
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Hoofdstuk 2 Behoeften en aanbod accommodaties

Na analyse van de behoeften aan gemeenschapsaccommodaties kwam de vraag naar voren op
welke wijze de huidige en de toekomstige behoeften aan gemeenschapsaccommodatie het beste
kunnen worden ingevuld? Of anders geformuleerd; welke accommodaties hebben we en waar
kunnen de behoeften, met het oog op de toekomst, het beste gerealiseerd worden?

In deze fase van het accommodatieonderzoek gaat het vooral om te bepalen hoeveel m2 er nodig
is en waar die gerealiseerd kan worden uitgaande van multifunctioneel gebruik.
De werkgroep is uitgegaan van de behoeften van de huidige verenigingen, activiteitengroepen en
andere organisaties welke als afzonderlijke gebruikersgroepen worden aangeduid.

Om de bovenstaande vraag te beantwoorden heeft de werkgroep de hulp ingeroepen van een
extern deskundige. Bij een drietal adviseurs is een offerte opgevraagd met het verzoek een aantal
scenario’s te ontwikkelen voor het Accommodatieplan Blitterswijck.
De werkgroep heeft gekozen voor bureau B.O.U.W en ADVIES uit Blitterswijck, dhr. Wilbert
Ingenpass, als adviseur ontwerp en bouwkunde temeer omdat hiermee bouwkundige expertise
gecombineerd wordt met kennis van en ervaring met het Blitterswijckse verenigingsleven.

2.1 Vijf scenario’s onder de loep

De werkgroep heeft vele mogelijke opties en locaties voor het Accommodatieplan verkend.
Daarbij is gekeken naar alle huidige gemeenschapsaccommodaties in Blitterswijck zoals:
● Gemeenschapshuis
● ‘t Honk
● Basisschool
● Parochiekerk
● Café de Zwart
● St. Annakapel
● Protestantse kerk
● Sportpark BVV’27, en
● Scouting gebouw.

Bij de beoordeling van de geschiktheid van de huidige gemeenschapsaccommodaties is de
werkgroep uitgegaan van een drietal kernpunten:
1. Het aantal inwoners in Blitterswijck blijft de komende 10 jaren schommelen rond de 1.100

inwoners. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren neemt af.
2. Blitterswijck heeft een karakteristiek dorpsplein waar 4 vitale dorpsfuncties zijn

geconcentreerd: gemeenschapshuis, basisschool, dorpscafé en kerk. Uitgangspunt is deze
pleinfunctie te behouden en te versterken.

3. De werkgroep onderschrijft het uitgangspunt van Dorpsontwikkelingsplan om de
gemeenschapsaccommodaties in het dorp te concentreren op twee locaties;
‘t Plein en ‘t Hoogveld.
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Met de adviseur ontwerp en bouwkunde zijn uiteindelijke een vijftal scenario’s verkend
(zie bijlage 3):
1. Volledige nieuwbouw.
2. Huidige (basis)school voorzien van gebruiksfuncties: school + gemeenschapshuis + ‘t Honk
3. Huidige gemeenschapshuis voorzien van gebruiksfuncties: gemeenschapshuis + ’t Honk

alsmede huidige (basis)school voorzien van aanvullende functies.
4. Gebruiksfuncties huidige gemeenschapshuis + ‘t Honk + (basis)school herverdelen
5. Bestaande gebruiksfuncties huidige gemeenschapshuis + ‘t Honk + (basis)school blijven

ongewijzigd.

Aan de hand van de geïnventariseerde accommodatiewensen en de geformuleerde
uitgangspunten kwam de werkgroep unaniem tot de conclusie dat de beste oplossing voor het
Accommodatieplan gevonden kan worden in scenario 3 die resulteert in een verbouwing +
beperkte uitbreiding van het bestaande gemeenschapshuis en beëindiging van de activiteiten in
de gemeenschapsaccommodatie ’t Honk.
Alle huidige gebruikersgroepen van het gemeenschapshuis alsmede de gebruikersgroepen die
momenteel nog gebruikmaken van de gemeenschapsaccommodatie ’t Honk kunnen in dit
scenario worden ondergebracht.
Maar ook initiatieven zoals die nu te voorzien zijn op het terrein van ontmoeting, dagopvang,
informatie en advies, kunnen hierin worden opgenomen.
Deze optie biedt de beste mogelijkheden voor:

- een kostendekkende exploitatie,
- multifunctioneel gebruik
- mogelijkheden voor nieuw te initiëren voorzieningen en activiteiten (ontmoeting, welzijn en

zorg), en
- Duurzaam gebruik van de gemeenschapsaccommodatie.
Mochten er nog meer accommodatiewensen zich in de toekomst zich voordoen, b.v. van ZZP-ers
of andere ondernemers, dan kan de basisschool hiervoor mogelijk een uitkomst bieden.

In juli 2014 heeft de werkgroep deze bevindingen gepresenteerd op een algemene dorps-
informatieavond. Daarbij werd uitvoerig ingegaan op de filosofie achter het voorkeurscenario van
de werkgroep en werden diverse stellingen geponeerd om een gezamenlijk een discussie hierover
te verkrijgen:
- Samen dragen….…maakt het voor iedereen veel lichter.
- Liever 1 kopje koffie voor 1,80 in een mooie, ruime en warme locatie dan voor 50 cent in een

plastic bekertje op elkanders schoot......
- Niet als ik het wil……maar wel als WIJ het willen…...

Op basis van de reacties naar aanleiding van deze informatieavond concludeerde de werkgroep
dat er veel steun is voor het aangedragen voorkeursscenario.
De enige kritische kanttekeningen kwamen van het bestuur van OJC DIM. Maar na een uitgebreid
gesprek met het bestuur zijn ze spontaan met drie vertegenwoordigers in de werkgroep gaan
zitten. OJC DIM heeft in de uitwerking van het projectplan een erg belangrijk aandeel geleverd.
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2.2 Van scenario naar schetsontwerp

Op basis van aanvullende gesprekken en informatie van diverse gebruikersgroepen is het
voorkeursscenario uitgewerkt in een schetsontwerp. Daarbij is ook informatie m.b.t. integrale
toegankelijkheid, energie, duurzaamheid en onderhoudsverwachtingen meegenomen. Tevens is
rekening gehouden met voorschriften voorkomende uit het (ontwerp)bestemmingsplan “kern
Blitterswijck”.

In een vijftal bijeenkomsten heeft de werkgroep de diverse schetsontwerpen besproken en van
verschillende kanten belicht. De eerste schetsen waren zgn. “praatplaatjes” om de idee-vorming
op gang te brengen. In dit proces kwamen voortdurend nieuwe ideeën en wensen naar boven
die, na kritische beoordeling, uiteindelijk tot het definitieve schetsontwerp hebben geleid.
De werkgroep heeft zich in december 2014 ook laten informeren en inspireren door een bezoek
te brengen aan de gemeenschapsaccommodatie D’n Hoek in Merselo en het nieuwe MFC van
Leunen.
Merselo is interessant vanwege de combinatie van jongerenruimte en de sportaccommodatie en
de toegepaste organisatiestructuur. Van de initiatiefnemers van MFC Leunen zijn vele ervaringen
verkregen over hoe je de dorpsgemeenschap betrekt bij de uitvoering en realisatie.

Met het oog op een sober maar doelmatig ontwerp, is bij het definitief schetsontwerp vooral
gelet op;
- de mogelijkheden van multifunctioneel gebruik van de ruimten,
- de wensen van de gebruikers, voor zover mogelijk uit oogpunt van multifunctioneel gebruik,

en
- versterking van ontmoetingsfunctie gemeenschapshuis aansluitend op de pleinfunctie.

In mei 2015 is het definitief schetsontwerp gepresenteerd op de openbare jaarvergadering van de
Dorpsraad. Tijdens die vergadering riep het ontwerp grote instemming en enthousiaste reacties
op. Voor de werkgroep reden om te concluderen dat er voldoende draagvlak is voor verdere
ontwikkeling tot een definitief ontwerp cq. verbouwingsplan en het opstellen van het projectplan.
Vervolgens is in samenwerking met de gemeente Venray, procesbegeleider Patrick
Schoenmakers, intensief gewerkt aan een projectplan voor indiening bij het bestuur van de
gemeente Venray.
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Hoofdstuk 3 Verbouwingsplan MultiFunctioneel Gemeenschapshuis
Blitterswijck

3.1 Ontwerp MFGB

In het projectplan voor het MFGB wordt het bestaand gemeenschapshuis en de nevenvestiging ’t
Honk samengevoegd. Daarvoor wordt het bestaand gemeenschapshuis ingrijpend aangepast en
mede ten behoeve van OJC DIM wordt een multifunctionele aanbouw gerealiseerd.
De accommodatie ‘t Honk wordt afgestoten. De huidige gebruikersgroepen van ’t Honk; OJC DIM,
KBO en damesgymclub Dynamic verhuizen mee naar het MFGB.

Multifunctionaliteit:
Alle ruimten in het MFGB zijn te gebruiken voor verschillende activiteiten en te gebruiken door
meerdere gebruikersgroepen. In tegenstelling tot de huidige situatie kunnen in het MFGB
meerdere activiteiten gelijktijdig plaatsvinden. Elke ruimte is voor een aparte activiteit te
gebruiken en voor grotere evenementen kan de centrale zaalruimte vergroot worden. Hiervoor
worden verplaatsbare geluidsisolerende scheidingswanden opgenomen.

Drie bouwdelen:
In het definitief ontwerp cq. verbouwingsplan zijn drie bouwdelen te onderscheiden:
1. bouwdeel A / voorzijde MFGB; met entree, woonkamer, toiletgroep en bovenkamer
2. bouwdeel B / middengedeelte MFGB; met zaal, keuken, podium, toiletgroep en
bergruimten
3. bouwdeel C / achterzijde MFGB; met jongerenruimte.

Ad 1. Dit bouwdeel zal vooral overdag bezet worden voor WMO-activiteiten en de activiteiten
van KBO. De inrichting van deze ruimten worden afgestemd op gebruik door 30-plussers.
De bovenkamer op de verdieping is een ruimte die toegankelijk wordt voor
rolstoelgebruikers. Deze ruimte leent zich voor kleinschalige voorlichtings- en
scholingsbijeenkomsten, vergaderingen en doe-activiteiten.

Ad 2. Het middengedeelte wordt gebruikt voor evenementen en grotere dorpsbijeenkomsten en
door de culturele verenigingen zoals muziekvereniging Moed en IJver, Gemengde
Zangvereniging Erato, maar ook voor damesgym, volksdansen en rolstoeldansen e.d..

Ad 3. In dit bouwdeel ligt het accent in het gebruik vooral op activiteiten voor jongeren / OJC
DIM. Bij de bouw en inrichting wordt hier specifiek rekening mee gehouden.
Grotere evenementen voor jongeren kunnen plaatsvinden in de zaal met gebruikmaking
van het podium. Hierbij zal dan ook de hoofdingang van het MFGB aan ‘t Plein gebruikt
worden.

Woonkamer van Blitterswijck:
Dit wordt de centrale ontmoetingsruimte van de dorpsgemeenschap waar vele activiteiten
kunnen plaatsvinden van o.a. voor de KBO, Open Deur/WMO dagopvang, eetpunt De
Verwennerij, vergaderingen, informatie en adviesactiviteiten, biljarten e.d..
In de uitwerking van het definitief ontwerp zal met name aandacht zijn voor de verbinding met ‘t
Plein. Het beoogde open en transparante karakter van het MFGB zal in het gebruik en
toegankelijkheid van deze ruimte tot uitdrukking komen. Dit zal o.a. versterkt worden door een
terras dat vanuit deze ruimte rechtstreeks bereikbaar is.
De bezettingsgraad van deze ruimte moet worden gemaximaliseerd en de inrichting wordt
zodanig dat het contact met ‘t Plein optimaal is.
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De woonkamer wordt een open en uitnodigende ruimte die de vitaliteit van het
gemeenschapsleven in Blitterswijck gaat uitstralen.
Opvallend van bij de inrichting is dat er geen baropstelling is gesitueerd. De reden hiervoor is dat
een bar in verhouding veel ruimte in beslag neemt en relatief weinig wordt gebruikt.
De voorziening voor de baropstelling is naar de zaal verplaatst, aansluitend op de keuken.
De woonkamer krijgt wel een pantry voor koffie, thee, frisdrank e.d. en wordt als self-catering
uitgevoerd.
Tevens wordt de woonkamer voorzien van een biljart dat kan verzinken in de vloer. Daardoor kan
de woonkamer optimaal en multifunctioneel benut worden.

De bovenkamer:
De bestaande ruimten worden zodanig verbouwd dat deze gebruikt kan worden voor
kleinschalige voorlichtings- en scholingsbijeenkomsten, vergaderingen en doe-activiteiten. Deze
ruimte wordt toegankelijk via trap en lift voor rolstoelgebruikers en mindervalide bezoekers. Een
traplift is voor deze groep niet geschikt. Bovendien is de breedte van de trap ontoereikend voor
een traplift.

De zaal:
Het middengedeelte wordt zo ingericht dat verschillende activiteiten van gebruikersgroepen zoals
muziekvereniging Moed en IJver, Gemengde Zangvereniging Erato, damesgymclub Dynamiek,
volksdansgroep Blitterswijck, BES rolstoeldansen, yoga-groep, meer bewegen voor ouderen e.d.
hierin kunnen plaatsvinden.
Het podium-deel is af te scheiden van de zaal waardoor dit gedeelte ook geschikt is voor kleinere
gebruikersgroepen tot 30 personen.
Voor grotere evenementen zoals de carnavalsactiviteiten kan de zaalruimte vergroot worden door
het podium-deel en de woonkamer hierbij te betrekken.

De keuken:
Is voor alle ruimten apart bereikbaar. Dat is vooral van belang indien meerdere activiteiten
gelijktijdig plaatsvinden in het MFGB. De keuken zal volledig worden voorzien van nieuwe
inrichting welke afgestemd wordt op het beoogde gebruik

De jongerenruimte:
Het uitbreidingsgebouwdeel aan de achterzijde wordt ingericht voor de activiteiten voor jongeren
/ OJC DIM. Deze jongerenruimte krijgt een aparte ingang en kan gebruikmaken van de
aangrenzende toiletgroep in bouwdeel B. Voor grotere activiteiten kan OJC DIM gebruik kunnen
maken van de zaal en omgekeerd kan de jongerenruimte, uit oogpunt van multifunctioneel
gebruik, gebruikt worden voor andere activiteiten zoals:
- oefenruimte voor Gilde (tamboers en klaroenblazers)
- oefenruimte voor jeugdopleiding muziekvereniging Moed en IJver
- oefenruimte voor artiesten Revue
- oefenruimte dansgroepen carnaval
- activiteitengroepen jeugd en
- naschoolse opvangactiviteiten.
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3.2 Overzichtstekeningen Definitief ontwerp
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Begane grond
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Verdieping Kelder
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3.3 Organisatie MFGB

Een gemeenschapshuis dat inspeelt op de veranderende behoeften vraagt niet alleen om
bouwkundige aanpassingen maar ook om een andere organisatie. De huidige structuur van de
Stichting gaat uit van een algemeen bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen
die op hun beurt een dagelijks bestuur kiezen. Deze structuur uit de jaren ’50 voldoet niet meer
aan de huidige situatie van nieuwe gebruikersgroepen. Daarbij komt dat verenigingsbesturen de
handen vol hebben aan hun eigen vereniging, het besturen van het gemeenschapshuis er niet
meer bij kunnen nemen. Het bestuur van een gemeenschapshuis dient niet alleen rekening te
houden met de veelheid van wet- en regelgeving, maar moet ook een onafhankelijke positie
kunnen innemen naar de huidige en toekomstige gebruikersgroepen van een gemeenschapshuis.
In het verleden kwam het bestuur niet toe aan een oriëntatie op nieuwe accommodatiewensen.
Het beleid werd vooral bepaald door de traditionele en bestaande gebruikersgroepen. Daarbij
komt dat alle zeilen bijgezet moesten worden om de exploitatie rond te krijgen. Al die factoren
leidden ertoe dat het gemeenschapshuis zowel bouwkundig als organisatorisch een sterke interne
oriëntatie had.

Een effect van het maken van dit projectplan is ook geweest dat de luiken zijn open gegaan en het
inzicht is ontstaan dat een gezonde gemeenschapsaccommodatie niet alleen de
verantwoordelijkheid is van het bestuur van de Stichting, maar van de gehele dorpsgemeenschap.
Het idee achter het MFGB is gestoeld op samenwerking tussen alle geledingen in onze
dorpsgemeenschap. Gebruikersgroepen en initiatieven van jong en oud spelen in op nieuwe
behoeften. Een florerend gemeenschapshuis is alleen haalbaar als we daar gezamenlijk de
schouders onder zetten en ons verantwoordelijk maken voor de exploitatie. Dat is een trendbreuk
met de ontwikkeling van de afgelopen decennia waarin sprake was van een professionalisering en
waar gebruikers van het gemeenschapshuis zichzelf vooral zagen als klant. Dit betekent dat we
naast een kleine beperkte inzet van betaalde krachten voor het dagelijkse en technische beheer in
het MFGB gewerkt gaat worden met meer inzet van vrijwilligers. Wanneer die inzet geleverd
wordt door vrijwilligers van gebruikersgroepen, leidt dit voor die gebruikersgroepen tot lagere
kosten voor het gebruik van het MFGB.

De Stichting heeft een eerste inventarisatie gemaakt t.a.v. de optimalisatie van de BTW-
problematiek binnen zowel de verbouwing als de exploitatie.
In de begroting is uitgegaan dat de activiteiten belast zullen zijn. De meest voor de hand liggende
optie is het oprichten van een separate (exploitaite)stichting die de horeca-exploitatie op zich
gaat nemen.
De Stichting zal hiervoor op korte termijn een externe fiscalist inschakelen om hen nader te
adviseren omtrent de efficiënte inrichting van de organisatie van het MFGB ten behoeve van de
fiscaliteiten.
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3.4 Begroting investering en financiering

Investering
De totale investeringskosten van het verbouwingsplan zijn begroot op € 1.616.431.
Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringskosten zie bijlage 6.

a. Bouwkosten en bijbehorende kosten (incl. BTW)

Bouwkosten € 1.234.939

Bouw legeskosten € 19.569

Verwervings- en overige kosten € 13.250

Honoraria architect/constructeur/adviseurs € 51.700

Kosten t.b.v. opheffen locatie ‘t Honk € 40.000

Kosten t.b.v. tijdelijke huisvesting € 8.000

Kostenindexering (2016) € 54.689
----------------- +

Totaal bouwkosten en bijbehorende kosten € 1.422.156

b. Inrichtingskosten en bijbehorende kosten (incl. BTW)

Kosten t.b.v. inrichting bouwdeel A + B € 150.000

Kosten t.b.v. inrichting bouwdeel C € 40.000

Kostenidexering (2016) € 4.275
----------------- +

Totaal kosten t.b.v. inrichting en bijbehorende kosten € 194.275
----------------- +

TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN: ∑ a. + b. € 1.616.431 (incl. BTW)

Opmerkingen:
- De kostenpost Verwervings- en overigekosten bestaat o.a. uit kosten voor aankoop van een

klein stuk grondperceel, asbestonderzoeken, verkrijging van keurmerk voor integrale
toegankelijkheid en aanvullende verzekering.

- De kostenpost3 t.b.v. opheffen locatie ’t Honk, wordt hierna apart toegelicht.
- Tijdens de uitvoering van het verbouwingsplan kunnen diverse activiteiten tijdelijk in de

nevenlocatie ’t Honk plaatsvinden. Indien noodzakelijk kan er incidenteel ook gebruik gemaakt
worden van een ruimte in de basisschool of andere beschikbare accommodatie.

- De kostenidexering voor de bouwkosten en bijbehorende kosten is gebaseerd op 4% per jaar
en voor de inrichtingskosten op 2,25% per jaar.

3
indien op de locatie ’t Honk voor 2021 een woonzorg-project wordt ontwikkeld komen de in deze
kostenpost opgenomen sloopkosten te vervallen / zie bijlage 12
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Financiering

a. Eigen bijdrage Stichting Gemeenschapshuis Blitterswijck € 225.000

b. Bijdrage gemeente Venray € 725.000

c. Bijdrage Provincie Limburg € 350.000

d. Bijdrage Stichting Dorpsontwikkelingsfonds Blitterswijck € 25.000

e. Bijdrage Stichting DIM Blitterswijck € 10.000

f. Bijdrage Stichting Dorpsraad Blitterswijck € 2.000

g. BTW-regeling € 100.000

h. Zelfwerkzaamheid € 59.431

i. Fondswerving en sponsoring € 120.000

TOTAAL FINANCIERING: ∑ a. t/m i. € 1.616.431 (incl. BTW)

Opmerkingen:
- Volgens de kadernota Accommodaties van de gemeente Venray financiert de gemeente 2/3

deel van de noodzakelijke investeringen in bouw. De bijdrage van de gemeente wordt
afgestemd op die van de Provincie Limburg.

- Voor de bijdrage van de Provincie Limburg wordt o.a. een beroep gedaan op de Sociale Agenda
Limburg 2025.

- De maximale bijdrage van de Stichting Dorpsontwikkelingsfonds Blitterswijck bedraagt €
25.000 per projectaanvraag.

- De totale BTW op de investering bedraagt ruim € 200.000; op basis van de eerste
conservatieve inschatting van de verwachte belaste activiteiten binnen het MFGB is de
verwachting dat we 50% van de BTW op de investering kunnen terug vorderen. Afhankelijk van
de inrichting van de organisatie en het advies van een externe fiscalist kan dit bedrag nog
worden bijgesteld

- De financieringspost Fondswerving en sponsoring, is inclusief o.a. een bijdrage van het
Rabobank coöperatiefonds en woningcorporatie Wonen Limburg.

- Voor de zelfwerkzaamheid tijdens de uitvoering hebben zich in november en december 2015
reeds 176 personen opgegeven, zie bijlage 9.

- De voorbereidingskosten (totaal € 9.900) die niet in het begrotingsoverzicht zijn opgenomen
zijn voor rekening genomen door Dorpsraad en Stichting Dorpsontwikkelingsfonds (1/3),
gemeente Venray (1/3) en de Stichting (1/3)
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3.5 Toekomst locatie ’t Honk

De Stichting heeft 2 gemeenschapsaccommodaties tot haar beschikking, het gemeenschapshuis
gelegen aan ‘t Plein en de nevenvestiging ’t Honk, Maasweg 5.
De gemeenschapsaccommodatie ’t Honk is sinds 1986 in eigendom en beheer van de Stichting.
Voor de onderliggende grond, welke in eigendom is van de gemeente Venray, is een
erfpachtcontract afgesloten tot 2029.

In de gemeenschapsaccommodatie ’t Honk zijn de gebruikersgroepen KBO, OJC DIM en de
damesgymclub Dynamic opgenomen en worden daarnaast door diverse incidentele
gebruikersgroepen activiteiten ontplooid. Aan de noord-west zijde van het fysieke gebouw heeft
de KBO enkele jeu de boulesbanen liggen en staat er een bijbehorend opslag-/tuinhuis.

In verband met de relatief hoge kosten, zal de Stichting na het realiseren van het MFGB de
gemeenschapsaccommodatie ’t Honk afstoten.
De concentratie van gebruikersgroepen en activiteiten in het MFGB is nodig voor het bereiken van
een gezonde exploitatie van het MFGB.

Bij afstoten van ’t Honk dient de Stichting de grond schoon op te leveren aan de gemeente
Venray, wat inhoudt dat het gebouw gesloopt dient te worden en de jeu de boulesbanen met
bijbehoren verplaatst dienen te worden.
In de investeringsbegroting opgenomen kosten t.b.v. opheffen locatie ’t Honk zijn opgebouwd uit;

 sloopkosten € 30.000,-

 verplaatsingskosten Jeu de Boules-banen € 10.000,-.
In verband met de sloop heeft een asbestonderzoek plaats gevonden. Dit onderzoek geeft aan dat
er zeer waarschijnlijk geen asbest in het gebouw aanwezig is.

Er is een afzonderlijke commissie opgericht, genaamd “commissie ’t Honk”, om de
(on)mogelijkheden van deze locatie nader te onderzoeken. Het is haar taak zich te oriënteren en
te inventariseren wat de mogelijkheden zijn, die tevens de sloopkosten op enigerlei wijze kunnen
drukken, of geheel tot nul kunnen reduceren.

Momenteel is deze commissie in een gesprek met de projectontwikkelaar welke tevens de
initiatiefnemer is voor het nabij gelegen project Mariahoeve. De projectontwikkelaar heeft
kenbaar gemaakt dat hij in aansluiting op het project Mariahoeve (fase 1) mogelijkheden ziet om
op de plaats van ’t Honk (fase 2) zorgwoningen te ontwikkelen voor bv. kwetsbare doelgroepen.
Voor Blitterswijck is dit een fantastische mogelijkheid om voor deze doelgroepen zorgwoningen te
creëren, zodat diegene die hier voor in aanmerking komen de mogelijkheid hebben om in
Blitterswijck, hun thuisbasis, te blijven wonen en opgenomen kunnen blijven binnen hun
vertrouwde omgeving. Ook inwoners uit de directe omgeving die tot deze doelgroep behoren,
zullen hier welkom zijn.

Gezien de huidige onzekerheid over de haalbaarheid van zorgwoningen, heeft de commissie het
advies aan de Stichting gegeven vooralsnog de totale begrote sloopkosten in de kostenpost t.b.v.
opheffen ’t Honk op te nemen.

In verband met de ontstane plannen omtrent ’t Honk, is er door de commissie en Stichting bij de
gemeente een verzoek ingediend tot opname van een wijzigingsbevoegdheid in het op handen
zijnde nieuwe bestemming “kern Blitterswijck”, m.b.t. de op vigerende bestemming van het
perceel en de mogelijke toekomstige bestemming cq. op te nemen zorgwoningen.
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De gemeente Venray, Stichting en de projectontwikkelaar hebben inmiddels een overeenkomst
met voorkeursrecht tot koop van locatie ’t Honk opgesteld.
In deze overeenkomst is tevens de verplichting tot sloop van de huidige bebouwing opgenomen
door de projectontwikkelaar indien voor 2021 van het voorkeursrecht gebruik wordt gemaakt.

aanzicht vanaf Maasweg (noord-oostzijde)

aanzicht vanaf Maasweg (zuidzijde)

aanzicht vanaf Nieuwstraat (noordzijde)

aanzicht vanaf Maasweg (zuidzijde)
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3.6 Begroting exploitatie

Alle bedrage zijn in €

2014 2017 2018 2019 2020

Inkomsten
verhuur van ruimten 11.134 2.650 14.610 15.040 15.470

buffetomzet 53.342 30.000 53.000 54.500 56.000

verhuur materialen 100 110 120

ontvangen subsidies 13.922 13.922 0 0 0

diverse baten rente 4.690 2.500 200 300 400

Totale inkomsten 83.088 49.072 67.910 69.950 71.990

Uitgaven

inkoop buffet

inkopen 35% van omzet excl. BTW 16.358 10.500 16.200 16.600 17.100

afdracht BTW 6.797 3.800 6.800 7.000 7.200

afdracht verenigingen 4.849 2.710 4.850 4.800 4.700

totaal 28.004 17.010 27.850 28.400 29.000

huisvestingskosten

gas water licht 6.060 4.500 4.500 4.600 4.700

schoonmaakkosten (grote) 1.185 300 1.000 1.000 1.000

onderhoud gebouwen 549 400 500 600 700

onderhoud inrichting 1.505 300 500 500 650

diversen huisvesting 437 400 400 400 400

belastingen en verzekeringen 6.458 3.200 4.500 4.600 4.750

reservering onderhoud gebouw 31.301 0 6.000 7.000 8.000

reservering inrichting 4.500 0 2.000 2.000 2.100

internet/telefoon 286 300 600 600 600

tijdelijke huisvesting

subtotaal 52.281 17.200 20.000 21.300 22.900

vrijwilligers + personeel

vrijwilligersvergoedingen 2.404 2.500 2.500 2.650 2.800

kosten oproepkrachten + Beheer 11.409 8.000 10.000 9.500 9.000

attenties medewerkers 586 700 400 440 480

scholing cursussen personeel 160 200 500 500 500

subtotaal 14.559 11.400 13.400 13.090 12.780
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2014 2017 2018 2019 2020

contributies, administratiekosten

loonadministratie 694 300 500 525 550

Buna Sena 998 500 500 500 500

servicecontact koeling 214 214 250 260 270

kantoorartikelen 487 500 500 510 520

Kvk/Spirato/GHO 100 100 100 110

subtotaal 2.393 1.895 1.895 1.895 1.895

Diverse lasten

tapwacht/brandpreventie 56 80 150 155 160

bijdrage siercommissie cv 115 115 125 125 125

keukenmaterialen + servies 754 200 500 515 530

bedrijfskleding 200 210 220

onkosten was 622 400 750 750 770

PR / website 250 250 250

bestuurskosten / representatie 474 250 250 265 280

diversen 681 800 1.000 1.030 1.060

subtotaal 2.702 1.845 3.225 3.300 3.395

Totale uitgaven 99.939 49.069 66.325 67.985 70.025

EXPLOITATIE-RESULTAAT -16.851 3 1.585 1.965 1.965

Opmerkingen;
- in kolom 2014 is de gerealiseerde exploitatie van de Stichting weergegeven inclusief

nevenvestiging ’t Honk m.u.v. verbruikskosten voor gas water en licht van de ruimten OJC DIM
en KBO in ‘t Honk, inclusief deze verbruikskosten bedraagt gas water en licht ca. € 9.000,-

- in kolom 2017 staat de exploitatiebegroting tijdens de uitvoering van het verbouwingsplan
weergegeven.

Ad verhuur van ruimten
- De algemene vergadering van de Stichting heeft zich in 2015 uitgesproken voor een

verhoging van de huurprijs vanaf 2017 en af te wijken van de eerder vastgestelde index van
3%.

- Voor het vernieuwde MFGB is hierbij uitgegaan van 8,50 naar 9,50 per uur (12% verhoging).
- Bij gebruik van 1 dagdeel geldt; 2 uur x € 9,50 per uur= € 19,00 per dagdeel.
- De huurprijs voor OJC DIM zal jaarlijks worden geïndexeerd.
- Het gebruik van de KBO is gebaseerd op de huisvestingslasten van de KBO in 2014 in ’t

Honk, exclusief biljartactiviteit.
- De biljartactiviteit van de KBO is begroot op twee dagdelen per week.
- Met uitzondering van KBO, biljartactiviteit en Open Deur/WMO-activiteiten is voor de

hoogte van de huurprijs uitgegaan van; huurprijs 2014 + 12%.
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Ad buffetomzet
- De carnavalsactiviteiten hebben het grootste aandeel in de buffetomzet. Deze omzet laat

de laatste jaren een dalende lijn zien.
- De effecten van de verhuizing van de KBO-activiteiten naar het MFGB op de buffetomzet

zijn moeilijk te begroten. Naar verwachting zal door de KBO-omzet de daling van
carnavalsomzet worden gecompenseerd.

- De buffetomzet van OJC DIM maakt momenteel geen deel uit van exploitatie van de
Stichting. Deze omzet is niet BTW belast.

- De paracommerciële activiteiten in het gemeenschapshuis zijn de laatste jaren sterk
afgenomen. Gezien de aanwezigheid van diverse horeca-ondernemers in de nabije
omgeving zijn de mogelijkheden voor paracommerciële activiteiten zeer beperkt.

- Ten opzichte van de omzet van 2014 is rekening gehouden met een bescheiden omzetgroei
van 12% in vijf jaar. Het bestuur van de Stichting vindt dit realistisch met het oog op
effecten van de vernieuwde accommodatie en het bijeen brengen van alle culturele
activiteiten voor jong en oud.

Ad huisvestingskosten
- De energiekosten van het gemeenschapshuis in 2014, inclusief nevenvestiging ’t Honk

bedroegen circa € 9.000.
- In het nieuwe MFGB zal, door betere isolatie van thermische scheidingsconstructies en

energiezuinige verwarmingssystemen, het energieverbruik in verhouding fors omlaag gaan.
Het energiegebruik in het MFGB kan in principe met 25-30% worden verminderd. Echter
door een intensiever gebruik van het MFGB (hogere bezetting) zal deze reductie naar
verwachting uitkomen op 10-15%.

- Het onderhoud aan gebouwen en de inrichting zal de eerste jaren laag zijn en is gericht op
kleine herstelwerkzaamheden.

- Naast besparingen op energie en verzekeringen, worden de huisvestingskosten meer dan
gehalveerd doordat voor een relatief nieuw gebouw met een nieuwe inrichting
aanmerkelijk minder gereserveerd hoeft te worden.

Ad reserveringen
In de marktsector worden reserveringspercentages gehanteerd van 1,2 - 2,0% voor gebouwen
+ installaties en 10% voor de inrichtingskosten. Het bestuur van de Stichting heeft gekozen
voor lagere percentages omdat door middel van zelfwerkzaamheid en fondswerving
toekomstige vervangingsinvesteringen lager uitvallen dan voor commercieel vastgoed.

Ad Exploitatie-resultaat
Het resultaat bedraagt in 2020 2,7% van de omzet. Dit magere resultaat wordt o.a. veroorzaakt
door de BTW-afdrachten. Indien de Stichting gebruik zou maken van de kantineregeling, dan
valt dit resultaat aanmerkelijk beter uit. De buffetomzet blijft immers ook in 2020 onder de
grens van de kantineregeling.
Hier staat tegenover dat de investeringslasten naar verwachting met € 100.000 lager uitvallen
door de BTW-doelstelling.
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Hoofdstuk 4 Wegingsmethodiek zelfsturingprojecten
gemeente Venray

4.1. Is het initiatief in het DOP/WOP opgenomen?

Het vernieuwen en moderniseren van het gemeenschapshuis heeft de hoogste prioriteit gekregen
in de Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Blitterswijck4 die eind 2011 door de gemeenteraad is
vastgesteld.

4.2 Welke type project is het?

I. van en voor de gemeenschap, geen bemoeienis van de overheid (sociaal klimaat e.d.)
II. van en voor de gemeenschap, maar met een rol voor de overheid en eventueel derden

(gemeenschapshuizen e.d.):
a. zonder dat geld nodig is (wel expertise, deregulering, steun van overheid en

maatschappelijke partners)
b. met geld van:

1. de gemeenschap (eigen bijdrage, zelfwerkzaamheid, prijzen, sponsoring lokale
ondernemers) en/of

2. het maatschappelijk middenveld (fondsen, bijdragen, etc.) en/of
3. de overheid (gemeente, provincie, rijk, o.a. via subsidies)

III. in de openbare ruimte:
IV. cq. basistaken die de gemeente vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid zelf dient uit te

voeren (monopolie, wettelijk kader en veiligheid en handhaving).

4.3 Criteria voor afweging resp. ter bepaling van wegingscijfer:

4.3.1 Hoe groot is het draagvlak in de gemeenschap voor dit project?

4.3.1.1 Hoeveel mensen zijn bij dit project betrokken?

● Werkgroep/projectgroep; bestaande uit 18 vertegenwoordigers van verenigingen en
organisaties + 1 adviseur ontwerp en bouwkunde (bureau B.O.U.W. en ADVIES / dhr.
Wilbert Ingenpass). Het zijn de initiatiefnemers die met vele uren van intensief
overleg de voorbereidingsfase hebben doorlopen en de uitvoeringsfase mede willen
gaan vormgeven.

● Procesbegeleiding vanuit gemeente; dhr. Patrick Schoenmakers (sr. projectleider
stedelijke ontwikkeling gemeente Venray) / vanaf 26 juni 2015.

● Huidige gebruikersgroepen van het gemeenschapshuis;
- Carnavalsvereniging de Ruuk (ca. 64 leden)
- Dorpsraad Blitterswijck (11 leden)
- Gemengde Zangvereniging Erato (ca. 34 leden)

4
zie in betreffende Dorpsontwikkelingsplan hfdst. 4 Uitvoeringsprogramma
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- Muziekvereniging Moed en IJver (ca. 60 leden)
- Oudervereniging Kinderpret (ca. 100 leden)
- RK Basisschool St. Anna (ca. 12 personeelsleden + ca. 85 kinderen)
- RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (ca. 1000 parochianen)
- Stichting BES rolstoeldansen Blitterswijck (ca. 8 vrijwilligers en 10 deelnemers)
- Stichting Dorpsontwikkelingsfonds (5 bestuursleden en 4 vrijwilligers)
- Stichting Gemeenschapshuis Blitterswijck (4 bestuursleden + 9 vrijwilligers)
- St. Antonius-Abt Gilde (ca. 80 leden)
- Vrouwenvereniging BVO (ca. 65 leden)
- Volksdansgroep Blitterswijck (ca. 15 leden)
- Yoga-groep Blitterswijck (ca. 20 leden)
- Werkgroep eetpunt De Verwennerij (ca.18 vrijwilligers en 35 deelnemers)
- Werkgroep lees- en ontmoetingspunt Open Deur/WMO (ca. 15 vrijwilligers)

● Gebruikersgroepen die nu nog gebruikmaken van gemeenschapsaccommodatie ’t Honk;
- Damesgymclub Dynamic (ca. 20 leden)
- KBO seniorenvereniging Blitterswijck (ca. 160 leden)
- OJC DIM / Stichting DIM (5 bestuursleden + 60 jongeren)
- Dansgroepen Blitterswijckse carnaval (ca. 40 jongeren)

● Toelichtende besprekingen december 2013 t/m december 2015.
- Werkgroep/projectgroep bezoekt leden- en bestuursvergaderingen van de

afzonderlijke gebruikersgroepen. Hierbij wordt uitleg gegeven t.a.v.
uitgangspunten, schetsontwerp(en), Projectplan etc.. De werkgroep heeft zich
daarbij nadrukkelijk niet beperkt tot de huidige gebruikersgroepen van het
gemeenschapshuis en ’t Honk. Naast gebruiksgroepen zijn tevens plaatselijke
horeca-ondernemers en directie van Scholengroep Dynamiek geïnformeerd.

- Algemene informatieavond 10 juli 2014; aanwezig ca. 50 inwoners.
- Informatieavond gemeente Venray 30 september 2014; aanwezig wethouder

dhr. Lucien Peeters en contactpersoon dhr. Han Verkuijlen.
- Algemene informatieavond 29 april 2015; aanwezig ca. 50 inwoners.
- Overleg met directe buren Maasweg; tussentijds en op 23 december 2015.
- Algemene informatieavond 2 december 2015; aanwezig ca. 25 inwoners.
- Verenigingenoverleg 20 november 2013 / 20 november 2014 / 26 november

2015; Aanwezig 25 tot 30 personen.

4.3.1.2 Hoe lang werkt men er al samen aan?

De werkgroep is in 2012 opgericht op voorspraak van de Dorpsraad en het bestuur van
de Stichting. In oktober 2013 is dhr. Wilbert Ingenpass, van bureau B.O.U.W. en ADVIES,
aan de werkgroep toegevoegd om als adviseur ontwerp en bouwkunde de werkgroep te
ondersteunen en het voorbereidingsproces mede te begeleiden.

4.3.1.3 Is er het gevoel dat de gemeenschap er achter staat?

Voor de werkgroep/projectgroep blijft het zeker niet alleen bij een gevoel. Zij is er ook
van overtuigd dat de dorpsgemeenschap achter het projectplan voor het MFGB staat.
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Deze overtuiging wordt ingegeven door de positieve reacties tijdens de
informatieavonden, de getoonde interesses in de schetsontwerpen, de verkregen
intentieverklaringen en opgaven om als vrijwilliger in de uitvoeringsfase deel te nemen.
Op basis van de vele directe en indirecte respons vanuit het dorp concludeert de
projectgroep dat de dorpsgemeenschap achter het projectplan staat.

Vele inwoners zijn zich ervan bewust dat met het projectplan voor het MFGB een
belangrijke bijdrage wordt geleverd om ook in de toekomst de
gemeenschapsactiviteiten in Blitterswijck te behouden.

Kan dat inzichtelijk worden gemaakt?
● Gebruikersperspectieven resp. de behoefte inventarisaties 2012/2013;

nagenoeg 100% van de verenigingen heeft gereageerd, ook verenigingen die geen
gebruik maken van het gemeenschapshuis.

● Toelichtende besprekingen december 2013 t/m april 2015; door adviseur ontwerp en
bouwkundig alsmede door de leden van de werkgroep/projectgroep zijn leden- en
bestuursvergaderingen van nagenoeg alle gebruikersgroepen bezocht. Hierbij zijn de
doelstellingen, de scenario’s, de schetsontwerpen e.d. uitvoerig en in goed onderling
overleg besproken. De gebruikersgroepen zijn in alle fasen van het proces intensief
betrokken.

● De Algemene informatieavond op 10 juli 2014; de aanwezigen (ca. 50 inwoners)
kregen een presentatie “Toekomst Gemeenschapsaccommodaties Blitterswijck” en
gingen akkoord met het verder uitwerken van de (voorkeurs)keuze van de
werkgroep.

● Algemene informatieavond 29 april 2015; de aanwezigen (ca. 50 inwoners) kregen
een presentatie “Schetsontwerp verbouwing Gemeenschapshuis”. Het aangereikte
schetsontwerp werd akkoord bevonden en zij stemden in met het verder uitwerken
hiervan tot definitief ontwerp cq. verbouwingsplan en het opstellen van het
projectplan. Na deze informatieavond worden de schetsontwerpen gepresenteerd in
de vitrine (buiten) en op het prikbord in het gemeenschapshuis. Ook dit leverde vele
positieve reacties van inwoners op.

● De algemene informatiebijeenkomst op 2 december 2015; de aanwezigen kregen
verdere toelichting omtrent het MFGB en de stand van zaken betreffende locatie ‘t
Honk

● Intentieverklaringen; de huidige gebruikersgroepen alsmede al degene die nu nog
gebruikmaken van gemeenschapsaccommodatie ‘t Honk ,verklaren gebruik te willen
gaan maken van het vernieuwde en gemoderniseerde gemeenschapshuis
(zie bijlage 8).

● Inventarisatielijsten vrijwilligers; vele dorpsgenoten verklaren zich bereid om binnen
hun mogelijkheden als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het
verbouwingsplan en realisatie hiervan (zie bijlage 9).

4.3.1.4 Is er iets bekend van tegenstand en als die er is, waar bestaat die dan uit en hoe wordt
hier mee om gegaan?

Tegenstand in de zin van niet acceptabel of onwenselijk is er volgens de projectgroep
niet. Dat neemt niet weg dat er tijdens de voorbereidingsfase regelmatig uitvoerige, en
soms ook pittige, discussies hebben plaatsgevonden. In het begin gingen de discussies
nog met name over het waarom , de noodzaak en vervolgens over hoe het
verbouwingsplan eruit zou moeten komen te zien.
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Met name de gebruikersgroepen van ’t Honk (KBO en OJC DIM) met ieder een eigen
ruimte hebben moeten wennen aan het idee dat een nieuwe multifunctionele ruimte
ook voor hun voordelen zal bieden.
Door veel overleg en open communicatie is ook bij deze gebruikersgroepen de angst
weggenomen dat men “de eigen ruimte” prijsgeeft voor een MFGB.
Door de toelichtende besprekingen en constante terugkoppeling door de leden van de
werkgroep/projectgroep naar hun achterban is op doeltreffende wijze invulling
gegevens aan de discussies en een breed draagvlak gecreëerd.
De verplaatsing van OJC DIM van ’t Honk naar het MFGB heeft bij de directe buren aan
de Maasweg tegenstrijdige reacties opgeroepen. Enerzijds is men blij met het afstoten
van ’t Honk waar OJC DIM soms voor overlast zorgt, anderzijds heeft men zorgen over
de nieuwe toegang in het MFGB van de jongerenruimte (stallen van fietsen en
bromfietsen en geluidsoverlast bij komen en gaan van jongeren). Een belangrijk deel van
deze zorgen zijn weggenomen doordat de grotere activiteiten van OJC DIM in de
zaalruimte van het MFGB kunnen plaatsvinden. De in- en uitgang voor bezoekers komt
hierbij aan ‘t Plein te liggen. Tevens zijn in het overleg met de buren de nieuwe
bebouwingslijnen en -contouren van het verbouwingsplan inzichtelijk gemaakt en als
zodanig positief ontvangen.

4.3.1.5 Wordt er door de gemeenschap energie in het project gestopt?

Zowel door de werkgroep/projectgroep, die de voortrekkersrol van het project vervult,
als door de gebruikersgroepen en overige inwoners wordt bereidheid getoond het
verbouwingsplan gezamenlijk te willen gaan realiseren.
Hierbij kunnen we onderscheid maken in de volgende onderdelen:
● Tijd:

In de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase wordt m.n. door werkgroep/ projectgroep
+ dorpsgemeenschap veel tijd gestoken

● Expertise:
Inbreng van specifieke kennis en vaardigheden door leden van de werkgroep/
projectgroep (op gebied van beleid, financiën, beheer, bouwkunde, e.d.), alsmede
ondersteuning door inwoners.

● Uitvoerende werkzaamheden:
Ruim 170 personen hebben, middels de vrijwilligers inventarisatielijsten, kenbaar
gemaakt zijn/haar medewerking te willen verlenen aan de uitvoering en realisatie
van het verbouwingsplan.

● Financiën:
Het totale aandeel van eigen middelen, zelfwerkzaamheid, sponsoring en
fondswerving bedraagt € 441.431, exclusief beoogde BTW-regeling € 100.000.
- Uit eigen middelen wordt door de Stichting een bedrag van € 225.000 voor de

financiering opgenomen.
- Het aandeel van OJC DIM resp. Stichting DIM bedraagt € 10.000 en dat van de

Dorpsraad € 2.000.
- Door de zelfwerkzaamheid in de uitvoeringfase kan een bijdrage van bijna €

60.000 aan de financiering worden geleverd. Hiervoor hebben zich al ruim 170
vrijwilligers opgegeven.

- De Stichting Dorpsontwikkelingsfonds Blitterswijck heeft een bijdrage van
€ 25.000 in het vooruitzicht gesteld.
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- Via sponsoring en fondswerving verwacht de projectgroep zeker € 120.000 binnen
te halen.

Opmerking;
de voorbereidingskosten (totaal € 9.900) zijn voor rekening genomen door Dorpsraad
en Stichting Dorpsontwikkelingsfonds (1/3), gemeente Venray (1/3) en de Stichting
(1/3).

● Continuïteit na realisatie o.a. beheer en onderhoud
- Het beheer en onderhoud van het fysieke gebouw blijft in handen van en voor

verantwoording van het bestuur van de Stichting.
- Voor de BTW-optimalisering wordt een separate (exploitatie)stichting opgericht

voor omzet van buffet en verhuur.
- Voor het dagelijks en technisch beheer worden de afspraken met het

beheerdersechtpaar in de aangrenzende woning voortgezet in het MFGB.
- De exploitatie van het MFGB kan alleen gezond worden opgezet dankzij de inzet

van vrijwilligers. Daarom wordt een team van vrijwilligers samengesteld voor
(kleine) activiteiten in het MFGB waarvoor bediening nodig is. Voor de grote
activiteiten waarvoor bediening nodig is, wordt gebruik gemaakt van een team
van oproepkrachten.

4.3.1.6 Hoe is de dialoog met de gemeenschap verlopen over dit project?

De dialoog met de dorpsgemeenschap heeft o.a. plaatsgevonden middels:
● Gebruikersperspectieven resp. behoefte inventarisaties 2012/2013; hierbij hebben

de gebruikersgroepen kunnen aangeven wat hun behoeften zijn voor de toekomst,
alsmede wat hun bevindingen zijn wat betreft de huidige
gemeenschapsaccommodaties.

● Toelichtende besprekingen december 2013 t/m april 2015; door de projectgroep zijn
leden- en bestuursvergaderingen van nagenoeg alle gebruikersgroepen bezocht.
Hierbij is de taak van de werkgroep/projectgroep, doelstelling, mogelijkheden,
schetsontwerpen e.d. uitvoerig en in goed onderling overleg besproken.

● Algemene informatieavond 10 juli 2014; de aanwezigen krijgen presentatie
“Toekomst Gemeenschapsaccommodaties Blitterswijck” en kunnen zich uitspreken
voor het al dan niet verder uitwerken van de (voorkeurs)keuze van de werkgroep .

● Algemene informatieavond 29 april 2015; de aanwezigen krijgen presentatie
“Schetsontwerp verbouwing Gemeenschapshuis” en kunnen zich uitspreken over het
aangereikte schetsontwerp en verder opstellen van Projectplan.

● Informatiebundel mei 2015; alle gebruikersgroepen hebben infobundel
“Schetsontwerp nieuwe plattegronden, verbouwing Gemeenschapshuis” ter
beschikking gekregen en verder verstrekt aan al hun leden.

● Algemene informatiebijeenkomst op 2 december 2015; de aanwezigen kregen
verdere toelichting omtrent het MFGB en de stand van zaken betreffende locatie ‘t
Honk

● Verenigingenoverleg november 2013 / 2014 / 2015; aanwezigen krijgen uitvoerig
informatie over stand van zaken en kunnen onderling hun vragen en opmerkingen
kenbaar maken.

● Intentieverklaringen; de gebruikersgroepen zijn uitvoerig geïnformeerd over de op te
stellen intentieverklaringen en werden verzocht deze ondertekend terug te brengen.

● Vele publicaties in het Dorpsjournaal Blitterswijck.
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4.3.1.7 Participatie en instemming van het gebiedspanel versterkt het draagvlak voor het project.
Is het gebiedspanel er bij betrokken?

De Dorpsraad en de ambtelijk adviseur, Han Verkuijlen, zijn vanaf begin betrokken bij de
vorbereidingen en de Dorpsraad is initiatiefnemer van de werkgroep MFGB.
De wethouder, Lucien Peeters, is tussentijds op de hoogte gehouden over het proces en
regelmatig geraadpleegd.
In de fase van uitwerking van het schetsontwerp naar definitief ontwerp cq.
verbouwingsplan en opstellen van het projectplan is intensief samengewerkt met
procesbegeleider dhr. Patrick Schoenmakers (sr. projectleider stedelijke ontwikkeling
gemeente Venray).

Staat het gebiedspanel achter het project?

Dit mag worden afgeleid uit het uitvoeringsprogramma als weergegeven in de
Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Blitterswijck 2011 waarbij het vernieuwen en
moderniseren van het gemeenschapshuis de hoogste prioriteit heeft gekregen.

4.3.2 Draagt het bij aan een betere (leef)gemeenschap?

4.3.2.1 Nemen er meer mensen deel aan het maatschappelijke leven?

Een gemeenschapshuis dat aansluit bij de bruikbaarheidswensen en -normen van
deze tijd, alsmede voorzieningen biedt in een aantrekkelijk vormgegeven en ingericht
gebouw geeft een goede basis voor het behoud van de activiteiten in Blitterswijck.
Alle huidige gebruikersgroepen, alsmede degene die nu nog gebruikmaken van
gemeenschapsaccommodatie ’t Honk, moeten zich thuis voelen.
Als de gebruikersgroepen hun activiteiten in een goede omgeving kunnen uitoefenen zal
dat een positieve bijdrage leveren aan hun beleving, zij zullen dit uitdragen en dit zorgt
weer dat meer mensen willen deelnemen.
Maar misschien wel het belangrijkste argument wordt gevormd door de bewuste keuze
die gemaakt is t.a.v. het ruimtegebruik. Hiermee doelen we o.a. op de centrale
spilfunctie van de Woonkamer aan de Plein-zijde die naast zijn prominente ligging
tevens de meest intensief gebruikte ruimte moet gaan worden (zowel overdag als ‘s
avonds). Het huidige gemeenschapshuis is een wat naar binnengekeerd gebouw. Je kunt
aan de buitenkant niet zien wat voor soort gebouw het is en of er wat te doen is. Het
toekomstige MFGB is veel transparanter, versterkt het contact met ‘t Plein en versterkt
de ontmoetingsfunctie van ‘t Plein.
Door de algehele gebruiksintensivering van het fysieke gebouw (-zien dat er iets te doen
is-) zullen ook nieuwe gebruikersgroepen eerder geneigd zijn activiteiten te ontplooien
zodat ook nieuwe mensen worden aangetrokken. Ook de ontmoetingsfunctie in het
MFGB zal sterk verbeteren doordat er meerdere activiteiten tegelijkertijd kunnen
plaatsvinden. Jong en oud gaan elkaar meer treffen dan in de huidige situatie van
versnippering van gemeenschapsaccommodaties.
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4.3.2.2 Vergroot het de kennis van welke capaciteiten er binnen de gemeenschap aanwezig
zijn?

Doordat de ontmoetingsfunctie versterkt wordt in het MFGB en er meer mogelijkheden
komen voor nieuwe initiatieven, zal meer gebruik gemaakt worden van kennis en
capaciteiten binnen de dorpsgemeenschap. Tijdens het proces van Accommodatieplan
naar dit projectplan voor een MFGB is er binnen de dorpsgemeenschap niet alleen meer
inzicht gekomen in de veranderende behoeften, maar ook in het besef dat de toekomst
van het gemeenschapshuis een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle
verenigingen en inwoners. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in het draagvlak voor
het multifunctioneel gebruik van gemeenschapsaccommodatie, maar ook in de
exploitatie van het gemeenschapshuis. De afgelopen jaren was een proces ingetreden
van inzet van steeds meer betaalde krachten. Dat is beëindigd doordat duidelijk is
geworden dat daarmee het gebruik van het gemeenschapshuis onbetaalbaar wordt.
Voor die inzet van vrijwilligers wordt een beroep gedaan op de zeer diverse kennis en
capaciteit binnen de dorpsgemeenschap.

4.3.2.3 Geeft het een kwaliteitsimpuls aan de gemeenschap?

Op welke wijze?
Met het ontwerpen en uitvoeren van het verbouwingsplan voor het MFGB geeft de
dorpsgemeenschap een concrete invulling aan haar eigen DOP en zal door zelfsturing
een sterke impuls aan het proces van gemeenschapsontwikkeling worden geven.
De kwaliteitsimpuls door het vernieuwen en moderniseren van het gemeenschapshuis
komt direct tot uitdrukking in de upgrading van het fysieke gebouw. Daarnaast zal door
het verbouwingsplan de bruikbaarheid van het gebouw aanmerkelijk worden verbeterd.
Hierdoor zal het de inwoners, zowel in de voorbereidings- als uitvoeringsfase, het gevoel
geven van “als dorpsgemeenschap kunnen we dit door eensgezindheid en
samenwerking realiseren”.
De inwoners zullen zich nog meer bewust worden van de gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van het dorp. Naast het versterken van de
onderlinge band tussen inwoners, zal het projectplan tevens een kwaliteitsimpuls geven
en nieuwe mogelijkheden bieden voor de diverse afzonderlijke gebruikersgroepen op
gebied van samenwerken en het mogelijk combineren van bepaalde activiteiten.
De vervanging van oude gedateerde voorzieningen in een nieuw MFGB geeft
vertrouwen in eigen kunnen en de toekomst van de dorpsgemeenschap.

4.3.2.4 Vermindert het op een of andere wijze het beroep op de overheid of het
maatschappelijk middenveld omdat de gemeenschap het zelf oppakt?

Door intensieve voorbereiding alsmede de zelfwerkzaamheden welke met name tijdens
de uitvoeringsfase worden geïnitieerd is het zondermeer te verwachten dat door de
betrokkenheid van de dorpsgemeenschap er in mindere mate een beroep zal worden
gedaan op ondersteuning door de gemeente resp. de overheid of het maatschappelijk
middenveld.



MultiFunctioneel Gemeenschapshuis Blitterswijck
adres; Plein 4 5863 AT Blitterswijck
betreft; Projectplan in het kader van zelfsturingstraject gemeente Venray [20160128]

34.

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de subsidiëring van de exploitatie van
gemeenschapshuizen en wijkaccommodaties beëindigd door de gemeente Venray.

4.3.2.5 Genereert het nieuwe initiatieven?

Door de verbeterde bruikbaarheid en gebruiksintensivering van het fysieke gebouw
zullen ook nieuwe gebruikersgroepen zich sneller aangetrokken voelen activiteiten te
initiëren.
Dit wordt tevens versterkt door de specifieke aandacht voor de op te nemen voorziening
uit oogpunt van integrale toegankelijkheid. In het beleid van het MFGB is met name veel
aandacht voor de mentale toegankelijkheid voor WMO-groepen. Door het meer open
karakter van het MFGB vinden er meer en makkelijker ontmoetingen plaats die de basis
vormen voor nieuwe initiatieven. Het MFGB wordt de algemene ontmoetingsplek van
Blitterswijck, zeker nu de traditionele ontmoetingsplekken van dorpswinkels en
bankkantoor zijn weggevallen.

4.3.3 Op welke wijze en in welke mate draagt het bij aan duurzaamheid?

4.3.3.1 Is de onder 4.3.2.3 genoemde kwaliteitsimpuls aan de gemeenschap van blijvende
waarde (duurzaam)?

Op welke wijze?
De bijdrage aan sociale duurzaamheid is hiervoor ook al behandeld. Hieraan kan nog
worden toegevoegd dat door het realiseren van het verbouwingsplan adequate en
toegankelijke voorzieningen worden geboden in een veilig en aantrekkelijk
vormgegeven gebouw. Hierdoor kan de sociale duurzaamheid behouden blijven en zelfs
worden versterkt.
Sociale duurzaamheid is hierbij het proces waaraan alle inwoners kunnen deelnemen en
waarbij elementen als gedeelde identiteit, sociale cohesie, zelforganiserend vermogen
en bewustwording van het effect van eigen handelen een belangrijke rol vervullen.

4.3.3.2 Draagt het als het een fysiek project is bij aan duurzaamheid?

Hoe?
In het verbouwingsplan worden diverse technisch-ecologische en duurzaamheids-
voorzieningen opgenomen, o.a.;
● sterk verouderde installaties worden vervangen door verantwoorde en

energiezuinige installaties,
● het slecht geïsoleerde, 60 jaar oude gebouw, wordt voorzien van gevel-/ dak-/ en

vloerisolatie,
● nieuwe energie-systemen implementeren resp. toepassen van PV zonnepanelen

geblanceerde luchtverversingsvoorzieningen met warmteterugwinning,
● specifieke aandacht voor toepassing van ecologisch verantwoorde materialen
● goede akoestiek en moderne geluidsinstallaties, en
● technisch beheer en onderhoud naar de laatste stand der techniek.
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4.3.4 Welke inzet/prestaties levert de gemeenschap?

4.3.4.1 In welke mate is aan de planontwikkeling bijgedragen?

Het verbouwingsplan is in eerste instantie geïnitieerd door de werkgroep.
De werkgroep/projectgroep heeft gedurende het doorlopen van het traject middels
algemene informatieavonden, toelichtende besprekingen e.d. veelvuldig contact gehad
met de afzonderlijke gebruikersgroepen en inwoners van Blitterswijck om samen een zo
groot mogelijk draagvlak te creëren.
Door het veelvuldig contact is met name de ruimtelijke invulling van het
verbouwingsplan gezamenlijk vormgegeven.

4.3.4.2 Wat is de kwaliteit van de planvorming?

Kwaliteit gaat ons inziens bij de planvorming van het verbouwingsplan samen met
doelmatigheid. De projectgroep is van mening dat door o.a. het vroegtijdig in beeld
brengen van verschillende gebruikersperspectieven de doelmatigheid en kwaliteit van
planvorming is voorzien.
De rode draad in het verbouwingsplan is het betrekken van de gebruikersgroepen,
inwoners e.d. maar ook professionals als horeca-ondernemer(s), de gemeente en de
bouwkundige.
De projectgroep is hierbij aandacht blijven houden voor het laagdrempelig houden van
het proces en de veranderende wensen en behoeften van de dorpsgemeenschap. De
kwaliteit van de planvorming is ook terug te vinden in het feit dat alle verenigingen en
initiatiefgroepen op het terrein van cultuur, welzijn en zorg, actief zijn en accommodatie
nodig hebben, participeren in het projectplan voor het MFGB.

4.3.4.3 Welke kennis is door de gemeenschap zelf (ontdekt en) geleverd? (Competenties)

Het gegeven dat het initiatief voor het MFGB genomen is door Dorpsraad en de Stichting
heeft het inzicht versterkt bij verenigingen en gebruikers dat de uitdagingen voor de
toekomst gezamenlijk dienen te worden besproken en aangepakt. In dit proces van het
MFGB is voortgeborduurd op de samenwerking tussen de verenigingen die enkele jaren
geleden door de Dorpsraad is gestart.
Het besef dat het vraagstuk van een ongeschikt gemeenschapshuis met een
exploitatietekort niet alleen het probleem is van het bestuur van het gemeenschapshuis,
maar van de gehele dorpsgemeenschap, is door dit proces van het MFGB toegenomen.
Daarbij zijn vele competenties binnen de dorpsgemeenschap naar voren gekomen van
natuurlijke verbinders, bouwkundigen, financiële experts, managers en creatieve
geesten van zowel jongere als oudere dorpsgenoten.

4.3.4.4 Vermindert het op een of andere wijze het beroep op de overheid of het
maatschappelijk middenveld omdat de gemeenschap het zelf oppakt?

Een gedeelte van het verbouwingsplan zal als zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd.
Daardoor wordt minder beroep gedaan op de overheid of het maatschappelijk
middenveld.
Het MFGB wordt niet alleen de ontmoetingsplek in Blitterswijck, maar ook de plek waar
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben terecht kunnen. Het MFGB wil zich
specifiek onderscheiden als een gemeenschapshuis waar mensen die aangewezen zijn
op gebruik van een rolstoel of rollator van harte welkom zijn. Initiatiefgroepen die
ideeën voor ontmoetingsactiviteiten, opvangactiviteiten, servicediensten en informatie-
en adviesdiensten hebben, krijgen ruim baan in het MFGB.
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Het idee hierachter is dat dorpsgenoten die langer aan het gemeenschapsleven kunnen
deelnemen, dan zolang mogelijk in Blitterswijck kunnen blijven wonen. Deelnemen aan
een eetpunt, vervoersdienst of dagopvang valt daar ook onder. Het MFGB wil bijdragen
aan het sociaal welbevinden waardoor het beroep op zorgvoorzieningen vermindert of
uitgesteld kan worden.
Het verbouwingsplan van het MFGB sluit aan op een doorontwikkeling van de
participatiegemeenschap Blitterswijck.

4.3.4.5 Levert de gemeenschap zelfwerkzaamheid in de uitvoeringsfase?

Welke en in welke mate?
In alle fasen van het MFGB, voorbereiding, planvorming, realisatie en exploitatie, is
sprake van zelfwerkzaamheid. Dat vergroot de betrokkenheid en een beter vooruitzicht
op een gezonde exploitatie.

Is die inzet financieel te vertalen?
Door de zelfwerkzaamheid in de uitvoeringfase kan een bijdrage van bijna € 60.000 aan
de financiering worden geleverd, zie 4.3.4.6.
De zelfwerkzaamheid komt ook mede tot uitdrukking in de relatief lage
voorbereidingskosten.

4.3.4.6 Levert de gemeenschap eigen financiële bijdragen?

In de financiering zijn volgende door de (dorps)gemeenschap eigen financiële bijdragen
opgenomen;
- eigen bijdrage Stichting Gemeenschapshuis Blitterswijck € 225.000
- bijdrage Stichting Dorpsontwikkelingsfonds Blitterswijck € 25.000
- bijdrage Stichting DIM Blitterswijck € 10.000
- bijdrage Stichting Dorpsraad Blitterswijck € 2.000
- zelfwerkzaamheid € 59.431
- fondswerving en sponsoring € 120.000

----------------- +
Totaal € 441.431

Welk percentage van de totale investering is dat?

De bijdrage vanuit de (dorps)gemeenschap is ruim ¼ deel (27%) van de totale
investering. Indien de BTW-regeling van € 100.000 wordt meegeteld, dan is de bijdrage
vanuit de (dorps)gemeenschap 1/3 deel.

4.3.4.7 Genereert de gemeenschap een derden-geldstroom?

Welk percentage van de totale investering is dat?

De financieringspost fondswerving en sponsoring is begroot op € 120.000 resp. 7,5% van
de totale investering. Voor de BTW-regeling is € 100.000 (6,3%) in de totale financiering
opgenomen.
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Het begrote bedrag voor fondswerving en sponsoring is o.a. gebaseerd op de
onderstaande gegevens:
● In de bouwkosten zitten verschillende elementen voor specifieke fondsen welke o.a.

betrekking hebben op integrale toegankelijkheid (gehandicapten/mindervaliden)
zoals lift, automatische toegangsdeuren en andere elementen.

● De fondswerving voor de jongerenruimte wordt hierin meegenomen.
● We extra scoren met WMO-beleid en WMO-scan
● De Stichting zelf het Rabobank coöperatiefonds, de woningcorporatie Wonen

Limburg alsmede actief bedrijven gaat benaderen voor bijdragen en sponsoring.
● Bureau fondsenwerving JEMO, mevr. Monique Janssen, heeft de mogelijkheden voor

fondsenwerving van het MFGB, exclusief bijdragen van Rabobank coöperatiefonds en
woningcorporatie Wonen Limburg alsmede sponsoring van bedrijven, begroot op
€ 70.000 - 100.000.

De financieringspost BTW-regeling zijnde een teruggave van de BTW (€ 100.000) op de
gemaakte investeringen is gebaseerd op de informatie welke verkregen is uit een 1 op 1
workshop met fiscalist dhr. Joep Swinkels (PwC Nederland).
Deze workshop was met medewerking van de gemeente Venray georganiseerd.
De BTW-(teruggave)-regeling trekt wel een zware wissel op de exploitatie van het MFGB
en de zelforganisatie hiervan. De exploitatie wordt nl. jaarlijks belast met € 7.000 terwijl
de Stichting gebruik zou kunnen maken van de kantineregeling omdat de buffetomzet
onder de grens van € 68.000 blijft.
De Stichting zal echter een separate (exploitatie)stichting moeten oprichten om de
teruggave van de BTW op de investeringen van € 100.000 te kunnen realiseren.
De Stichting is door terugvordering van BTW op de investeringen in onroerende zaken 5
jaar BTW-plichtig omdat het een verbouwing betreft en geen nieuwbouw. Voor de
roerende zaken is die termijn 1 jaar.

4.3.4.8 Exploiteert en/of beheert de gemeenschap na projectrealisatie op eigen kracht de
voorziening of openbare ruimte?

Het MFGB wordt geheel door de dorpsgemeenschap geëxploiteerd. In de opzet van het
beheer en exploitatie is uitgegaan van onderstaande uitgangspunten:

1. Betaalbaarheid MFGB voor alle gebruikersgroepen resp. verenigingen, nieuwe
initiatieven, jongeren en ouderen.

2. Bezettingsgraad ruimten verhogen door vermindering aantal m² en vergroten van
multifunctioneel gebruik.

3. Verlaging van exploitatielasten door duurzaam energiegebruik en bundeling inkoop
4. Terugdringen van personele lasten door meer inzet van vrijwilligers
5. Aantrekkelijkheid van accommodatie vergroten voor nieuwe activiteiten en

gebruikersgroepen.
Het bestuur van het MFGB blijft in handen van de Stichting.
Ten behoeve van de BTW-regeling zal een separate (exploitatie)stichting worden
opgericht met een apart bestuur.
Voor de inbreng van gebruikers van het MFGB zal een gebruikersraad worden opgericht
die samen met de Stichting zorgt voor een goed beleid t.a.v. tarieven, investeringen en
het beheer van het MFGB.
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4.3.5 Heeft het project aandacht voor ontwikkelingen met betrekking tot
bevolkingssamenstelling en/of -omvang?

De toename van het aantal ouderen en het aantal mensen dat langer zelfstandig blijft
wonen in het dorp was aanleiding voor het Accommodatieplan. Deze demografische
ontwikkeling komt niet alleen tot uitdrukking in het aantal leden van de KBO, maar ook in
de afname van het aantal jeugdleden van de verenigingen. De toename van het aantal
ouderen en de relatieve afname van het aantal jeugdigen leidt tot andere activiteiten en
voorzieningen. Die veranderende behoeften staan aan de basis van het accommodatieplan.
De groei zit de komende jaren in activiteiten op het terrein van welzijn, zorg, informatie en
advies, voorbeelden hiervan zijn eetpunt De Verwennerij, lees- en ontmoetingspunt Open
Deur/WMO en informatiebijeenkomsten zoals van wijkverpleegkundige van het wijkteam.
De activiteiten voor jeugd en jongeren stabiliseren.

4.3.5.1 Welke demografische ontwikkelingen spelen binnen het gebied? En binnen welke
termijn spelen die zich af?

De demografische ontwikkelingen in Blitterswijck, op zowel korte als lange termijn,
duiden er op dat de bevolking niet (meer) zal groeien, maar ook niet krimpen. De
samenstelling van de inwoners verandert wel resp. meer ouderen en minder jongeren,
zie bijlage 1.

4.3.5.2 Heeft het project een relatie met deze demografische ontwikkelingen?

Zo ja, welke?

De ruimten in het MFGB worden in het bijzonder geschikt gemaakt voor
rolstoelgebruikers en mindervaliden. De huidige caféruimte wordt in het MFGB de
huiskamer of woonkamer van het dorp, afgestemd op de behoeften aan
dagvoorzieningen, ontmoetingsactiviteiten, informatie en adviesactiviteiten,
servicediensten zoals repaircafé en collectief vervoer.
Tegelijkertijd wil Blitterswijck ook een aantrekkelijk dorp zijn voor jongeren. Dat dient
ook tot uitdrukking te komen in het MFGB als ontmoetingsplek voor jong en oud.
Daarom wordt voor OJC DIM een jongerenruimte gecreëerd. Deze ruimte kan ook voor
andere activiteiten ingezet worden en omgekeerd kan de zaalruimte voor de grote
activiteiten van OJC DIM ingezet worden.

4.3.5.3 Heeft het eindresultaat een positieve invloed op deze demografische ontwikkelingen?

Zo ja, op welke wijze?

Met het MFGB wordt direct en zeer specifiek bijgedragen aan de behoefte van de
ouderen en aan de gemeenschapsontwikkeling voor jong en oud.
Het MFGB draagt bij aan het voorzieningenniveau in Blitterswijck en blijft mede
daardoor dan ook voor jong en oud een aantrekkelijk dorp.


