
 
 

Resultaten monitoring Addendum Zorg 2018 

Project Dorpshuis Zuidwolde:                                                                      

brede zorgfunctie vóór en dóór het dorp  
 

Beschrijving project 
Het dorpshuis in Zuidwolde wordt verbouwd tot een breed zorgcentrum vóór en dóór het dorp. 

Huisartspraktijk, fysiotherapeut, apotheek en het vrijwilligersnetwerk van Burenhulp Zuidwolde 

vestigen zich daar onder één (duurzaam) dak. De inwoners kunnen dan in het dorpshuis terecht met 

al hun formele èn informele zorgvragen.  

Het project beoogt meerdere doelen die voor het 

dorp van belang zijn. Uitvoering van het project 

betekent: de huisartspraktijk blijft in het dorp, 

verschillende vormen van zorg zijn op één plek 

gebundeld en het dorpshuis is verduurzaamd en 

blijft behouden. Kortom: de leefbaarheid van het 

dorp is versterkt.  

 

“Een zorgfunctie in het dorpshuis, die niet alleen voldoet                                 

aan de eisen van deze tijd maar ook  toekomstbestendig is.”    

Ervaringen 
Sinds eind 2015 werkt het bestuur van het dorpshuis aan het project. De financiering voor de eerste 

fase van de realisatie is nu (juli 2018) rond. Voor de financiering van de tweede fase moet nog een 

lening op papier worden vastgelegd. De verdere voorbereidingen, waaronder de aanbesteding van 

het werk, starten na de zomer van 2018. De planning is om in het voorjaar van 2019 te beginnen met 

de verbouwing en renovatie. De verwachting is dat het dorpshuis medio 2019 klaar is. 

“Er komt enorm veel kijken bij zo’n project. Veel werk zit in het aanvragen van financiering en 

vergunningen (voor bouw, sloop en omgeving). Een extra hobbel was in dit geval dat ons plan moest 

concurreren met een alternatief plan voor een nieuw dorpshuis in een nieuw te bouwen 

schoolgebouw. Daarin zou geen plaats zijn voor de huisarts en het dorpshuis zou ook niet exploitabel 

zijn. Dat heeft veel extra tijd, discussies en energie gekost, maar uiteindelijk is het oorspronkelijke 

plan gehandhaafd en gecombineerd met het concurrerende plan: namelijk behoud huisarts, 

renovatie gebouw en een kleine extra ruimte in de nieuwbouw van de school. Daarmee is maximaal 

invulling gegeven aan de wensen van het dorp.” 

Het bestuur van het dorpshuis is bij dit alles bijgestaan door twee procesbegeleiders, die elkaar 

afwisselden. Ook de steun van Groninger Dorpen, de dorpencoördinator en de burgemeester heeft 

veel betekend. 

Investeringen en opbrengsten  
Het dorpshuisbestuur heeft tussen begin 2016 en juli 2018 ongeveer 500 uren ingezet en de 

procesbegeleiders van Buurt-Assist 60 uren.  



 
 

De totale projectkosten zijn geraamd op € 945.000. Vanuit het Addendum Zorg is de bijdrage € 

275.000 (29%). Daarnaast zijn bedragen toegekend door Elk Dorp een Duurzaam Dak, gemeente 

Bedum, Oranje Fonds, VSB Fonds, Stichting Doen, Loket Leefbaarheid, Rabobank Stimuleringsfonds 

Noord Groningen en MenzisFonds. Een aanvraag bij het HS Kammingafonds loopt nog. Een lening zal 

worden afgesloten bij het revolverend fonds van de provincie Groningen of het Nationaal 

Restauratiefonds.  

De gouden tip 
“Heb je een goed plan, vraag dan zo snel mogelijk subsidie aan voor een fondsenwerver en een 

procesbegeleider. Zet desnoods eigen middelen in om externe deskundigheid te kunnen inschakelen. 

Voor vrijwilligers is het niet te doen om zelf de contacten met beoogde financiers te onderhouden en 

ambtelijke procedures het hoofd te bieden.” 

Contactpersoon 
De heer A. Vliem, lid dorpshuisbestuur   

 
 


