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Opening
De bijeenkomst wordt geopend door de gespreksvoorzitter, Cor Klein Heerenbrink van Spectrum.
Hij vertelt in het kort iets over het doel van de bijeenkomst en brengt vervolgens in kaart wie
aanwezig is. Dit zijn naast de gemeente (als organisator) en inwoners ook vertegenwoordigers van
verschillende organisaties die in Doorwerth/Heveadorp actief zijn zoals Renkum voor Elkaar,
Stichting Leer- en ontmoetingscentrum in oprichting, kerngroep Centrum Doorwerth, Stichting de
Poort en het Dorpsplatform Doorwerth.
De stichting Leer- en ontmoetingscentrum (in oprichting) is in het afgelopen jaar druk bezig
geweest met het maken van een plan voor het onderbrengen van een ontmoetingsfunctie in de
nieuwbouw van de scholen. Daarover zijn gesprekken gevoerd met verschillende organisaties.
Om duidelijk te krijg wat er leeft in het dorp en welke behoeftes er zijn, heeft de gemeente zelf het
initiatief genomen om in oktober / november een aantal huiskamergesprekken te voeren met
inwoners. Het resultaat van deze gesprekken wordt toegelicht door de gemeente. Daarna gaan de
aanwezigen met elkaar aan de slag om de belangrijkste zaken te formuleren waar rekening mee
moet worden gehouden in de verdere ontwikkeling van het Leer- en ontmoetingscentrum (LOC).
Aan het eind van de avond is duidelijk wat er moet gebeuren en wie, wat, wanneer gaat doen.
Hiermee is dan ook de opdracht aan het stichtingsbestuur in oprichting geformuleerd, en weet de
stichting wat haar te doen staat.
Welkomstwoord door de wethouder
Wethouder Marinka Mulder stelt zichzelf voor. Zij is sinds mei 2018 wethouder voor jeugd, sport,
onderwijs, vastgoed en financiën. Ze is hier samen met haar collega Leonie Rolink, die de
portefeuille heeft voor Wmo, doelgroepenvervoer, kunst en cultuur en inwonersparticipatie.
Het project rond de realisatie van het LOC in Doorwerth heeft te maken met onderwijshuisvesting,
maar heeft zeker ook een sociale kant: het centrum zal ook mogelijkheden voor ontmoeting in het
dorp bieden en een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in het dorp. Vandaar dat zowel de
wethouder voor ruimtelijke ordening (Jasper Verstand), als voor onderwijs(huisvesting) en het
sociaal domein betrokken zijn. In het college van B&W is de keuze gemaakt dat Marinka Mulder
projectwethouder is voor de realisatie van het LOC.

Opbrengst huiskamergesprekken
Johan Kivits en Ben Lampe, beide werkzaam bij de gemeente Renkum, vertellen wat er uit de door
hen gevoerde huiskamergesprekken naar voren is gekomen. De gesprekken hebben op
verschillende locaties in Doorwerth en Heveadorp plaatsgevonden in de periode oktobernovember. Vragen die daarbij aan bod kwamen:
-

Welke soorten van ontmoeting vindt u belangrijk? (welke activiteiten?)

-

Voor welke mensen in het bijzonder?

-

Waar gaat u nu naartoe om andere mensen te ontmoeten?

-

Op welke plekken vindt u dat ontmoeting in Doorwerth/Heveadorp plaats moet vinden?

-

Wat ontbreekt er in Doorwerth/Heveadorp als het gaat om ontmoetingsplekken?

Uit de gesprekken komt een beeld naar voren waaruit duidelijk wordt waar in Doorwerth /
Heveadorp behoefte aan is, welke functie het gebouw de Poort van Doorwerth op dit moment heeft
en waar rekening mee gehouden dient te worden als er een nieuw Leer- en ontmoetingscentrum
wordt gerealiseerd.
(Zie bijlage II voor een samenvatting van de opbrengst van de huiskamergesprekken.)
Aan de slag in workshops
Alle aanwezigen gaan in workshops aan de slag met de vraag ‘Wat betekent de opbrengst van de
huiskamergesprekken voor de verdere uitwerking van de plannen voor het centrum van
Doorwerth?” en ‘Wat betekent dit voor het (te ontwikkelen) Leer - en Ontmoetingscentrum in het
centrum van Doorwerth?
De aanwezigen formuleren prioriteiten waarmee bij de realisatie van het LOC rekening gehouden
moet worden. Aan een ieder wordt gevraagd op een briefje te schrijven welke zaken volgens hem
of haar het belangrijkste zijn. Daarna gaan de aanwezigen per tafel met elkaar in gesprek om uit
de verschillende briefjes weer een selectie te maken, een keuze te maken wat volgens die tafel
echt het allerbelangrijkste is. Cor Klein Heerenbrink noteert de uitkomsten op het bord. Aan de
hand van het bord wordt een plenaire discussie gevoerd.
(Zie bijlage I voor een overzicht van de opbrengst van de workshop).
Formuleren kader voor verdere ontwikkeling
Uit de discussie kwam een aantal zaken naar voren waar volgens de aanwezigen rekening mee
gehouden moet worden in het verdere proces. Deze zaken geven het kader voor de opdracht die
de stichting LOC in oprichting heeft:
-

Zorg ervoor dat iedereen zich thuis voelt.

-

Ontwerp het gebouw zo dat er sprake is van “automatische inloop”.

-

Creëer een stamtafel / leestafel met koffie en thee.

-

Houd in het ontwerp rekening met het verschil tussen ruimte voor activiteiten en
ruimte voor ontmoeting. Dat laatste vraagt dat mensen zich thuis moeten voelen, een
soort “huiskamer”. Maak dat mogelijk door bijvoorbeeld opbergkasten te plaatsen.

-

Horeca niet commercieel, geen verplichte consumptie.

-

Het is van belang dat er, voor mensen die weinig te besteden hebben, mogelijkheid is
om ergens naar toe te kunnen gaan. Denk na over hoe je dat mogelijk maakt.
Misschien werken met gedifferentieerde tarieven.

-

Bouwtechnisch: Het gebouw moet open, transparant, uitnodigend, organisch en
laagdrempelig zijn.

-

Verbinding met buiten (omgeving) leggen.

-

Flexibel bouwen: er moet genoeg ruimte zijn, bv. werkplekken voor zzp-ers en de
ruimte moet zo zijn dat hij makkelijk veranderd kan worden en op verschillende wijzen
benut kan worden (flexibiliteit) .

-

Beheer: Goed nadenken over het beheer en over eventuele inzet van vrijwilligers
daarbij. Het moet niet zo zijn dat één groep de overhand krijgt. Daar beheer op
inrichten.

-

Diverse activiteiten mogelijk maken zoals:


Cultureel (film, boeken, exposities)



Sportief (wandelroutes, gymnastiek, sport voor ouderen)



Jeugdwerk (hangplek/ontmoetingsplek jongeren)



Ouder – kind zaken oftewel consultatiebureau-achtige functie



Samen koken



Spreekuur / informatiecentrum / servicepunt.



Werkplaats: ruimte die is te delen door verschillende organisaties /
initiatieven waar



dingen kunnen worden gemaakt / gerepareerd etc.

BIJLAGE I Resultaten workshop
Opbrengsten van de workshop tijdens de inwonersavond 27 november
Inloop / ontmoeting


zonder verplichte consumptie. Gewoon zitplek, ontmoeten, krantje.



makkelijke inloop, uitnodigend, met leescentrum en koffie / thee



andere activiteiten: filmclub, leesclub, knutselclub, start mtb-route, wandelroute.



nieuwe LOC: iedereen thuis voelen, uitnodigend, niet een groep de overhand,
“automatische inloop”

Activiteiten


Moet je ontmoeting voor iedere groep aantrekkelijk maken?



stamtafel / leestafel (koffie)



kunst etc. expositie mogelijk maken.



lezingen



activiteiten jongeren / ouderen



sportmogelijkheid (met apparaten, zonder apparaten vrij gymen). Sporthal open voor
avondactiviteiten.



toegankelijk voor mensen met een handicap.

Betaalbaar


geen commerciële uitbating



zonder kosten mee kunnen doen

Gebouw


gebouw open, transparant, uitnodigend, organisch



laagdrempelig



intieme vergaderzitjes voor zzp-ers.



binnenspeeltuin (jong en oud)



contact met buiten (natuur), bouwkundig rekening mee houden



flexibel gebouw – geen harmonicawandjes



voldoende ruimte



functie als huiskamer versus functie als activiteitencentrum: maak opbergen spulletjes
mogelijk en



gemakkelijk.

Verder:


goed beheer regelen



relatie ontmoeten – kinderen?



servicepunt gemeente RvE



kritische noot: vrijwilligers LOC, hoeveel vierkante meters voor activiteiten, continuïteit
LOC.



sportactiviteit voor ouderen in aparte hoek



activiteit voor jonge moeders (consultatiebureau)



werkplaats delen: Prodos, cursus, bewoners



jeugdwerk meer centraal



consultatiebureau jonge moeders, jeugdwerk, biep, werkplaats Prodos, ruimtes delen,
vanuit doelgroepen



kinderen ontmoeten alleen kinderen



roulatie dienst door vrijwilligers op rooster



informeel contact – informatiecentrum (van belasting tot zorg)



ouder – kind zaken: consultatiebureau, kinderfeestjes, muziek op schoot.

Bijlage II Opbrengsten huiskamergesprekken
Tijdens de zes huiskamergesprekken stonden de volgende vragen centraal:


Welke soorten van ontmoeting vindt u belangrijk (activiteiten)?



Voor welke mensen in het bijzonder?



Waar gaat u naar toe om andere mensen te ontmoeten?



Op welke plekken vindt u dat ontmoeting moet plaatsvinden?



Wat ontbreekt er in Doorwerth als het gaat om ontmoeting (-s plekken)?



Als we 10 jaar verder zijn, wat is dan in Doorwerth tot stand gebracht?



Dorpsgericht werken: wat betekent dat voor Doorwerth?

Deze vragen leidden tot geanimeerde gesprekken in zes huiskamers in Doorwerth en Heveadorp.
De belangrijkste punten staan in dit overzicht weergegeven.
1) Poort van Doorwerth:


De Poort van Doorwerth heeft een belangrijke functie voor een bepaalde groep in het dorp.
Vooral oudere mensen en mensen met weinig geld.



De PvD speelt een belangrijke rol voor een bepaalde groep mensen. Die komen naar
verwachting mogelijk straks niet meer in het nieuwe gebouw, want dan kunnen ze het niet
meer betalen. “Als het gaat sluiten is dat een kleine ramp voor deze groep.“



De functie van de Poort moet behouden blijven in het nieuwe LOC.



Vaak gehoorde zin als het gaat om de Poort: “Het is belangrijk voor een bepaalde groep
mensen, maar zelf ga ik er nooit naar toe.”



Ook vaak gehoord: Het gebouw is weinig uitnodigend. Het is een bepaalde groep mensen
die gebruik maakt van de Poort, voor die groep doen ze het goed. Maar de beleving is dat
men weinig openstaat voor andere groepen.



De sfeer is veranderd. Het beheer stelt zich ook niet op als een visitekaartje van het
gebouw. Er wordt buiten gerookt en dat houdt mensen tegen om naar binnen te gaan.



Er wordt van alles georganiseerd, en dat doen ze goed. Het aanbod is breed, maar het
imago is dat er vooral dingen gebeuren als bingo, biljarten, kaarten, sjoelen. Dit wordt
beleefd als “oubollig”.

2) Wat ontbreekt er in het dorp?


Activiteiten voor kinderen, plek voor jongeren



Kopje koffie, krantje, leestafel, plek waar je even neer kan ploffen, huiskamer



Aactiviteiten voor de groep 30 / 40 / 50



“Als je reuring zoekt, dan is hier echt heel weinig.”



Voor kinderen / pubers is er weinig tot niets in Doorwerth.



Ook voor de leeftijdscategorie 30/40/50 jaar is er in Doorwerth niets te doen.



Wat sterk wordt gemist is een plek waar je elkaar kan treffen. Een soort huiskamer waar je
samen iets kan drinken. Of gewoon kan zitten zonder dat consumptie verplicht is. En inloop
waar je altijd terecht kunt, en waar je ook samen met anderen initiatieven van de grond
kunt laten komen.



Behoefte aan bepaalde activiteiten: filmhuis, leesclub, tekencursus, knutselclub, kunstclub.



Of het LOC als start - en eindpunt voor mountainbikeroutes, wandelingen etc.



Er zou in Doorwerth een leestafel / boekenpunt moeten zijn, gewoon een plek waar je kunt
zitten, anderen ontmoet en een krantje kunt lezen.



Ooit was er “de Kuil” bij het winkelcentrum. Dat was een trefpunt. Helaas is die functie
verdwenen toen degene die ervoor zorgde dat er allerlei dingen gebeuren overleed. En
daarna is winkelcentrum verbouwd en is de Kuil verdwenen.

3) Hoe moeten we het nieuwe centrum opzetten?


Heel verschillende groepen in Doorwerth. Hoe krijgen we de verschillende lagen van de
bevolking samen in één accommodatie?



Men twijfelt er sterk aan of er gestreefd moet worden naar één plek waar allerlei soorten
van ontmoeting mogelijk zijn. Verschillende culturen zou je niet ten koste van alles bij
elkaar moeten willen brengen



Het nieuwe LOC zou eigenlijk een soort van Kulturhus moeten zijn.



Het nieuwe LOC moet aantrekkelijk zijn, uitnodigend, mensen moeten er zich thuis voelen.



Als je een LOC opzet moet je vooral zorgen dat niet één groep de overhand krijgt



Doorwerth heeft duidelijk te maken met twee verschillende groepen. Dat laat zich het best
vertalen in mensen met een hoog en mensen met een laag inkomen. Het is de vraag of je
deze verschillende groepen bij elkaar moet willen brengen alsof iedereen dezelfde vragen
zou hebben.



Het LOC zou zodanig georganiseerd moeten zijn dat het zorgt voor een automatische
inloop. Zo was het vroeger ook met “de Kuil”. Altijd als je in het winkelcentrum kwam dan
kwam je er langs, als vanzelf. Het lag “in de loop”. En daar ontmoette je elkaar.



Wie moet zorgen dat het gebouw goed wordt beheerd? Hier zal de gemeente uiteindelijk
voor moeten zorgen of op zijn minst op toe moeten zien.

Overige signalen:


Vrijwilligerswerk staat onder druk. Veel vrijwilligers gaan de komende tijd verdwijnen. Dat
is bv merkbaar binnen de Zonnebloem. Dat zal gaan leiden tot eenzaamheid en tekorten in
ziekenhuizen en verpleegtehuizen.



Ik woon hier nu sinds juni (Richtersweg) en ik heb nog nooit een foldertje o.i.d. in de bus
gehad over wat er in Doorwerth te doen is. Ik mis dat best wel.



Inrichting openbare ruimte en uiterlijk winkelcentrum aanpassen: “het ziet er niet uit hier”!

