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Project: Revitalisering Dorpshuis De Tille 
 

Beschrijving project 
Dit plan omvat het realiseren van een centrale ontmoetingsruimte in en rondom dorpshuis De Tille in 

Westerlee. Tevens wordt het dorpshuis verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt. Inwoners 

missen op dit moment een centrale ontmoetingsplaats voor overdag. Door deze te creëren zal er 

meer sociale cohesie ontstaan. Dit is noodzakelijk om in te spelen op de huidige ontwikkelingen in de 

gezondheidszorg en om eenzaamheid te voorkomen. Hiermee wordt het dorpshuis het centrale 

middelpunt van het dorp, hetgeen een grote bijdrage levert aan de leefbaarheid van Westerlee.  

Verstrekte subsidie provincie Groningen: 161.000 

 

“Een voor iedereen toegankelijk dorpshuis” 

 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Het doel van het project is om een oud gereformeerd kerkgebouw te transformeren in een voor 
iedereen toegankelijk dorpshuis. Het gebouw was gedateerd en alleen toegankelijk voor mensen van 
de kerk. Door de verbouwing krijgt het gebouw een meer open uitstraling met meer licht en ruimte. 
Op die manier kan het gebouw breed worden ingezet zoals beoogd met dit project. Groepen mensen 
kunnen er gymnastiekles volgen, een creatieve groep kan gebruik maken van de ruimte, er is een jeu 
de boules clubje dat gebruik wil maken van de accommodatie. Daarnaast is de zorggroep betrokken 
en zullen zij ook gebruik maken van dit gebouw. 
 
Er zijn veel subsidies aangevraagd en het bouwplan is goedgekeurd. Er wordt nu gewerkt aan een 
begroting waarna vervolgens aannemers aangetrokken kunnen worden.  
 
Verrassend aan het project is het enthousiasme van de bewoners, er zijn veel medestanders.  
 

Hoeveel energie is er ingestoken? 
Met 5 bestuursleden is er aan dit project gewerkt, daarnaast is er een groep van ongeveer 40 
vrijwilligers. 

 
Er is ongeveer 5 ton aan subsidie toegekend, het aanvragen hiervan heeft ongeveer een jaar tijd 
gekost. Ook het aanvragen van de vergunningen duurde lang, waardoor het proces langer duurde 
dan gepland.  
 
Het saldo is op het moment positief.  
 
De gouden tip  
Gewoon beginnen, en zoek een groep enthousiaste mensen om je heen die mee willen werken.  

 

Meer informatie?  
U kunt contact opnemen met bestuur.detille@gmail.com 


