
 

 

 

   Resultaten monitoring uitvoeringsprogramma leefbaarheid provincie Groningen 
2017/2018 

Project: Stichting dorpshuis Woltersum  
 
Beschrijving project 
Dorpshuis de Bongerd is sinds 1965 een onmisbare schakel in het dorp. Er zijn 19 verenigingen en 
stichtingen die gebruik maken van het dorpshuis. Het dorpshuis Woltersum wordt gerenoveerd en 
uitgebreid omdat het sterk verouderd is.  De ontmoetingsplek wordt toekomstbestendig gemaakt 
voor alle bewoners (van jeugd tot minder validen en kwetsbaren). De organisaties die in het 
dorpshuis gaan huisvesten zijn: sport, cultuur, sociale en maatschappelijke organisaties. Door 
zonnepanelen is er een energiebesparing van 30 procent op de exploitatiekosten.  
 
Verstrekte subsidie provincie Groningen: € 20.000 
 

“Zonder vernieuwing dorpshuis geen plek meer voor sociale interactie met 
inwoners en als bijkomend voordeel: energiebesparing van 30 procent door 

zonnepanelen” 

 
Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Het dorpshuis wordt verduurzaamd en energieneutraal gemaakt. De gekregen provinciale subsidie 
wordt benut voor de inrichting en ondersteuning van het bouwkundig advies. Het is dringend nodig 
vanwege veroudering van het gebouw (o.a. sanitair). Als het gebouw niet gemoderniseerd wordt, 
kunnen er geen activiteiten meer plaatsvinden.  
 
De bouw is in mei 2018 gestart, de oplevering zal plaatsvinden op 1 september 2018. De 
oorspronkelijke planning was 2014, maar het dorpshuis staat midden in het aardbevingsgebied en 
diende daarom versterkt te worden. Een achterstand van 3 jaar op de oorspronkelijke planning. 
Daardoor is er een verlenging op de financiering.  
 
De fondsenwerving ging goed en het feit dat we nu gestart zijn. Ook de samenwerking met 
gemeente, wethouders en vereniging Groninger dorpen verliep goed.  Vanaf het moment dat het 
versterkingsadvies er lag, ging samenwerking met Centrum Veilig Wonen en VIIA ook goed. 
 
Het versterkingsadvies heeft twee jaar in beslag genomen met een vertraging als resultaat. Dit ging 
minder goed. Ook de hoeveelheid tijd die er in is gaan zitten. 

 
Hoeveel energie is er ingestoken? 
Gemiddeld vier dagen per maand voor projectleider en penningmeester. Daarnaast hebben veel 
vrijwilligers tijd in het project gestoken, van schilderen tot en met grond afgraven.  
 
De energiekosten gaan fors omlaag. Dat levert geen extra inkomsten op maar de exploitatie van het 
dorpshuis wordt er wel een stuk beter van.  
 

De gouden tip  
1. Zorg voor voldoende vrijwilligers (bewoners). 
2. Zorg voor de financiering: realistische inschatting en op tijd aanvragen.  


