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Project: Duurzaam, toekomstbestendig dorpshuis 
 

Beschrijving project 
In Harkstede, gemeente Slochteren, wordt een toekomstbestendig duurzaam dorpshuis gerealiseerd. 

Tot nu toe was Jeugdhonk “Veur Elkenain” een ontmoetingsplek voor de jongeren in Harkstede/ 

Scharmer en omstreken. In de afgelopen jaren heeft het jeugdhonk een bredere doelgroep bereikt 

dan alleen maar jongeren. In Harkstede is namelijk geen dorpshuis/wijkcentrum, terwijl het aantal 

(maatschappelijke) organisaties, initiatieven en inwoners groeiende is. Vanuit het dorp is een sterk 

toenemende vraag naar een activiteitenruimte en in de afgelopen periode stelde jeugdhonk “Veur 

Elkenain” steeds vaker haar ruimte beschikbaar. Tegelijkertijd was een afname in het aantal jongeren 

dat het jeugdhonk bezocht. Bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot het plan om jeugdhonk 

“Veur Elkenain” te transformeren naar een dorpshuis, genaamd Dorpshuis Pand404. Hierdoor kan 

invulling worden gegeven aan een toenemende vraag vanuit het dorp naar een onderkomen waar 

dorpsinwoners elkaar georganiseerd en ongeorganiseerd kunnen ontmoeten. 

Beoogd wordt om een dorpshuis te realiseren dat nagenoeg energie neutraal zal zijn. Dit gebeurt 

door het treffen van energiezuinige maatregelen aan het gebouw om te bezuinigen op uitgaven voor 

energiekosten. Dit maakt het mogelijk om activiteiten te blijven organiseren voor ouderen en 

mensen met een beperking. Een groot aantal vrijwilligers en banden met andere verenigingen 

(vereniging dorpsbelangen Harkstede, de vereniging dorpsbelangen, VV Harkstede, en de sponsoring 

van activiteiten door ondernemers uit Harkstede) getuigt van draagvlak voor dit initiatief. 

Verstrekte subsidie provincie Groningen: 7.500 

 

“Het is een blijvende aanwinst voor het dorp en haar bewoners” 

 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Doordat er nu al minder energiekosten zijn, is er ruimte om low-budget activiteiten te organiseren, 

met name voor eenzame mensen is dit aantrekkelijk. Er wordt nu minimaal één keer per week een 

activiteit als bingo, sjoelen of koffieochtend georganiseerd. De kosten voor consumpties hoeven 

geen reden meer te zijn om niet te gaan. 

De financiering ging goed. Wat lastiger is, is de druk die er momenteel op de bouwwereld ligt. Er is 

veel vraag naar energiebesparende maatregelen. Hierdoor gaat ook de prijs hiervan omhoog. De 

prijzen uit offertes voor zonnepanelen waarop de begroting was gebaseerd, zijn nu niet meer te 

krijgen. De prijzen zijn omhoog gegaan doordat er meer vraag is.  

Voor een project als dit is technische kennis nodig, iemand die je op dit vlak kan adviseren. Gelukkig 

was er iemand in het dorp die deze rol kon vervullen. 

Op dit moment zijn er een warmtepomp, koelmotoren en zonneboiler geïnstalleerd.  

Ten aanzien van de provincie was er veel steun en begrip bij de aanvraag en het project van de 

subsidie, dit werd erg gewaardeerd. 



 
 

Hoeveel energie is er ingestoken? 
Het totale project heeft 80.000 euro gekost, en het verwachtte effect is dat deze maatregelen 

maandelijks 250 euro gaan besparen (dit is afhankelijk van de bezetting). Ongeveer 6 jaar lang 

hebben 15 vrijwilligers aan het project gewerkt. Dit werk was soms bijna een weektaak. 

De gouden tip  
Houd er rekening mee dat het tijd kost om een subsidie aan te vragen. Offertes etc. kunnen tegen die 

tijd zijn verlopen. Daarnaast is het bij sommige subsidies het geval dat het laatste deel pas wordt 

uitbetaald wanneer het project is afgerond. De derde tip is houd er rekening mee dat er technische 

kennis nodig is voor een project als dit, zorg er voor dat er iemand is die advies kan geven op dit 

gebied. 

Meer informatie?  
U kunt contact opnemen met Johan Schör (info@pand404.nl) 


