
 
 

Resultaten monitoring uitvoeringsprogramma leefbaarheid provincie Groningen 

2017/2018 

Project: Duurzaam dorpshuis 
 

Beschrijving project 
Het dorpshuis In Kantens wordt opnieuw ingericht. De inrichting was sterk verouderd (1969), en in 

sommige gevallen niet meer bruikbaar. Stoelen gaven af op kleding en tafels waren met plakband 

vastgemaakt. Nieuwe meubels, inventaris voor de keuken, een verwarmingsregelaar en 

schrobmachine zorgen ervoor dat het dorpshuis weer een aantrekkelijke ruimte is om elkaar te 

ontmoeten en activiteiten in te organiseren. Initiatiefnemers zijn de Vereniging Dorpsbelangen 

Kantens. 

Verstrekte subsidie provincie Groningen: €4000,- 

 

“Een nieuwe inrichting zorgt voor een aantrekkelijk dorpshuis en stimuleert 

ontmoeting” 
 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Dit project was nodig omdat het dorpshuis sterk verouderd was. Wanneer mensen naar een 

toneelvoorstelling gingen, moesten ze donkere kleding aandoen vanwege de stoelen die afgaven op 

de kleding. Het was geen uitnodigende ruimte meer. 

 

Op één tafelpoot na is dit project afgerond. Er wordt gewerkt aan de eindevaluatie, die wordt 

binnenkort aan de subsidieverstrekker verstuurd met foto’s. Door dit project is het dorpshuis weer 

een aantrekkelijke ruimte, de aanloop is hierdoor toegenomen. Dit zorgt voor coherentie in het dorp, 

naast de kerk zijn er weinig voorzieningen in het dorp om elkaar te ontmoeten. Er is ruimte voor 

sportverenigingen, muziek en toneel. Voor dit project kwamen er ongeveer 80/90 mensen per week 

naar het dorpshuis, dat zijn er nu ongeveer 250. 

De offertes die van tevoren zijn aangevraagd vielen goedkoper uit, er was hierdoor geld over om 

extra faciliteiten te realiseren. Zo was de schrobmachine niet begroot maar bleek er hiervoor geld 

over te zijn. 

 

De tijdsinvestering voor dit project viel tegen, men had verwacht er ongeveer 4/5 maanden mee 

bezig te zijn. Uiteindelijk werd dit ruim een jaar. 

 

Hoeveel energie is er ingestoken? 
Er is ongeveer een jaar gewerkt aan dit project door 4 mensen. Het aanspreekpunt van dit project 

heeft er in totaal 80/100 uur ingestoken. In totaal is er vanuit verschillende subsidies 25.500 euro in 

dit project gestoken 

 

De gouden tip  
Wees duidelijk in de communicatie en over de begroting. De begroting pakt altijd anders uit, houd 

hier rekening mee. 

Een dergelijk project kost veel tijd, daarom heb je veel geduld nodig. 

 

Meer informatie?  
U kunt contact opnemen met John van de Rijdt (john.vanderijdt@kantens.nl) 


