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Verslag van de informatiebijeenkomst nieuw dorpshuis in Loon op Zand 
14 mei 2022, 10.00-13.00 uur, De Wetering 
 
 

 Onderwerp 

1 Opening en toelichting programma 
Jan Coenen (dagvoorzitter en voorzitter WPG) opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen 
welkom. In deze bijeenkomst worden belangstellenden geïnformeerd over de ontwikkelingen 
sinds het raadsbesluit in december 2021 en wat er vanaf nu staat te gebeuren. Het uiteindelijke 
doel is het realiseren van een dorpshuis van, voor en door de inwoners van Loon op Zand.  

2 Stand van zaken sinds kredietverstrekking en globaal tijdpad 
Wethouder Brekelmans is blij met deze fysieke bijeenkomst, na een periode van ongeveer twee 
jaar waarin er wegens COVID-19 overwegend alleen online contact mogelijk was. 
In december 2021 heeft de gemeenteraad unaniem het gevraagde krediet vastgesteld. Daarnaast 
heeft de raad unaniem het besluit genomen de sporthal, als voorbeeldfunctie, gasloos te maken. 
Ook daarvoor is door de gemeenteraad met unanieme besluitvorming een extra krediet gegeven.  
In de afgelopen periode is met alle gebruikers gesproken over het voorlopig ontwerp. Dit ontwerp 
is in de afgelopen week vastgesteld, zodat er nu sprake is van een definitief ontwerp. De 
wethouder complimenteert de WPG met dit resultaat. Nu wordt gestart met het maken van een 
technisch ontwerp en het bestek. Vervolgens worden in de markt aannemers gezocht om het plan 
te realiseren.  
Het meest belangrijke is echter wat er in het gebouw gebeurt. Daartoe wordt een vereniging 
opgericht voor exploitatie en beheer van het dorpshuis. Dit is een belangrijk gegeven. De 
vereniging bestaat uit leden waar gebruikers en inwoners lid van kunnen worden. Er worden 
bestuursleden gezocht met de intentie en de expertise om van de Wetering een dorpshuis te 
maken zoals dat door iedereen wordt beoogd: een middelpunt van de Loonse samenleving en 
waar iedereen zich thuis voelt. 
Wethouder Brekelmans staat stil bij de oorlog in Oekraïne. De gebeurtenissen in de wereld hebben 
hun weerslag op iedereen en zijn van invloed op zaken als grondstofprijzen en aanvoer van 
materialen. Deze factoren vormen een spanningsveld voor de lokale plannen maar kunnen niet 
worden beïnvloed. 
Voor de zomer van 2022 wordt het aanbestedingstraject in gang gezet. Na de zomer vinden 
besprekingen met de inschrijvers plaats. Start vernieuwbouw is voorzien voor begin 2023. 

3 Stand van zaken ontwerp 
Maarten School is sinds drie jaar als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe 
dorpshuis. Jan Leijten heeft deze rol overgenomen per 1 mei 2022 en stelt zich voor aan de 
aanwezigen. 
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De planning ligt op koers: er is een definitief ontwerp (DO) en nu worden bestek en tekeningen 
gemaakt. Specifieke zaken worden met alle gebruikers afgestemd. De gemeente Loon op Zand en 
WPG bereiden zoveel als mogelijk voor, echter zal met de onzekere factoren, zoals door de 
wethouder genoemd, naar bevind van zaken moeten worden omgegaan.  
 
Maarten toont een filmimpressie van het gebouw. Hij verzoekt de aanwezigen om eventuele 
specifieke vragen te stellen in het tweede deel van de bijeenkomst, bij de informatietafels, waar 
actuele tekeningen beschikbaar zijn. 
 
Middendeel: de voorgevels (de huisjes) zijn transparant en passen bij de uitstraling van 
Loon op Zand. Klimaat en daglicht zijn goed geregeld, onder andere door het aanbrengen van 
lamellen. De naamgeving van het gebouw is nog niet bepaald. De biljartruimte is voorzien meteen 
rechts bij de ingang. Dit is een centrale plaats zonder dat deze hinder veroorzaakt voor overige 
gebruikers. De bibliotheek komt tegen de oudbouw aan, naast het cafégedeelte op de begane 
grond. De ruimten op de verdieping zijn waar nodig geluidsisolerend gemaakt. De koren repeteren 
boven, de muzieklessen worden in de kelder verzorgd. Bij de beheerdersruimte is een lift voorzien. 
Hiermee is het hele gebouw toegankelijk voor mindervaliden.  
 
Grote zaal: Het podium en de akoestiek zijn uitgebreid onderzocht voor een zo breed mogelijk 
multifunctioneel gebruik. De afmetingen, constructie en hoogte van de grote zaal en het hele 
gebouw blijven gelijk. De indeling, waaronder de plaatsen voor bergruimte, wordt herzien. Achter 
het podium komen werkruimten en huisvesting van wijkvoorzieningen, met een eigen entree. De 
trap op de begane grond is een mooi element en heeft tevens de functie van vluchtroute.  
 
Sporthal: De sporthal krijgt een nieuwe topvloer en nieuwe belijning. De verlichting is aangepast 
aan de uitvoering van de vloer en de belijning. Scholen en sportverenigingen zijn betrokken bij de 
uitvoering en inrichting van de zaal. De akoestiek is getest. De sporthal heeft een eigen ingang ten 
behoeve van sporters en de basisscholen. Behalve de sporthal wordt het hele gebouw, inclusief de 
oudbouw, gasloos gemaakt. De sporthal wordt zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde 
geïsoleerd. 
 
Buitenruimte : De entree van het middendeel en de oudbouw zijn onderwerp van gesprek met de 
architecten.  
 
Oudbouw: De gemeente Loon op Zand is in overleg met de initiatiefnemers. Het doel is een 
gezondheidscentrum te realiseren dat zorgt voor synergie tussen de oudbouw en het middendeel 
en dat iets toevoegt voor de Loonse bevolking.  

4 Hoe laten we het nieuwe dorpshuis leven en draaien via een vereniging? 
Jan Coenen spreekt niet alleen van een huis van en voor Loon, maar ook een huis door Loon.  
Dit wordt gerealiseerd door zelf het heft in handen te nemen. De vereniging is daarvoor de meest 
geschikte vorm. Gebruikers en inwoners kunnen lid worden van de vereniging. De vereniging moet 
nog worden opgericht. Daarnaast is er een bestuur nodig. De WPG zoekt naar kandidaten voor het 
bestuur die samen als bestuur de vereniging willen leiden. Er ligt inmiddels een ondernemingsplan. 
Het aan te stellen bestuur kan de puntjes op de i zetten en er zijn eigen plan van maken. De 
statuten zijn bijna gereed. Een aantal werkgroepen wordt ingericht om de activiteiten te gaan 
ontplooien. De Algemene Ledenvergadering bekrachtigt dit alles.  
De missie en doelstellingen zijn belangrijk. Deze zijn opgenomen in het ondernemingsplan en 
bieden houvast aan het bestuur. In dit plan is het beleid voor de komende jaren opgenomen, 
waaronder het aanstellen van professionele beheerders, de bezetting en de financiële 
verantwoording. 
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Om het dorpshuis goed te laten functioneren hebben de verenigingsbesturen, de hoofdbeheerder 
met de beheerders, werkgroepen, de bewoners/gebruikers, de leden van de verenigingen en alle 
vrijwilligers een belangrijke rol. 
Alle leden hebben invloed op vereniging. Dat is een goede reden om lid te worden van de 
vereniging, naast het maatschappelijk geëngageerd zijn of om activiteiten voor bepaalde 
doelgroepen te kunnen organiseren. Alle leden en betrokkenen moeten het zelf doen, samen met 
professionele beheerders en de gemeente Loon op Zand via zijn gemeentelijk beleid.  

5 Opmerkingen en beantwoording van vragen uit de zaal 
1. Suggestie: Nodig de Loonse kinderraad uit om inbreng te hebben bij dit plan. 
2. De verenigingsvorm is een keuze van de WPG. Andere vormen zijn onderzocht. De leden 

hebben bij de verenigingsvorm de meeste invloed op wat er gaat gebeuren. Er is geleerd van 
ervaringen uit het verleden. De WPG is ervan overtuigd dat de verenigingsvorm voor het 
dorpshuis van Loon op Zand de beste vorm is.  

3. Het beleid inclusief beleidsuitgangspunten ligt vast in het ondernemingsplan. Het bestuur en 
de ALV beslissen over het beleid, na overleg met betrokken partijen.  

4. In het organogram is een Raad van Toezicht opgenomen. De Raad van Toezicht heeft hierbij 
een toezichthoudende taak. De prestatieovereenkomst wordt de leidraad/het kader voor de 
RvT en de vereniging. In de dagelijkse praktijk is het aan de hoofdbeheerder en de beheerders 
om de exploitatie goed te laten verlopen. De beheerders vallen onder de vereniging.  

5. De vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebouw op zich. Het groot onderhoud is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente Loon op Zand (als eigenaar, en op basis van een 
meerjarenonderhoudsplan). De vereniging zorgt voor de exploitatie en klein onderhoud. De 
exploitatie is gebaseerd op verwachte huurinkomsten en horecaopbrengsten. Er is sprake van 
een groeimodel, waarbij de vereniging een exploitatievergoeding ontvangt. Op basis van de 
bevindingen van de eerste jaren worden gerichtere afspraken gemaakt.  

6. De WPG gaat gesprekken aan met kandidaten voor het bestuur. Dit betreft kandidaten van 
binnen en buiten de WPG. Besturen van verenigingen kunnen kandidaten bij de WPG 
aanmelden. De WPG hoopt op een sneeuwbaleffect als de eerste stappen richting een 
bestuur concreet zijn gezet.  

7. De activiteiten die in het nieuwe dorpshuis gaan plaatsvinden, moeten passen binnen het 
beleid en de doelstellingen. Het belangrijkste daarbij is dat de activiteiten van betekenis zijn 
voor de Loonse gemeenschap.  

8. Het project wordt uitgevoerd onder de werktitel ‘Ons Dorpshuis’. Een nieuwe naam voor het 
gebouw kan zorgen voor nieuw élan.  

9. De WPG gaat na wat de juridische consequenties zijn voor bestuursleden, onder andere in 
relatie tot de beheerders in dienst van de vereniging. De bestuurdersaansprakelijkheid, taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden onderzocht.  

6 Afsluiting, dank en vervolginformatie 
De dagvoorzitter dankt namens de gemeente Loon op Zand en de WPG alle sprekers, deelnemers 
en aanwezigen. Hij nodigt iedereen uit om na een korte pauze de informatietafels te bezoeken en 
sluit daarmee het eerste deel van de bijeenkomst.  

et Efteling 


