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Dorps(t)huis
Als aan het einde van dit jaar ook Alphen een uitvoeringsplan voor een nieuw dorpshuis heeft, kunnen
we met trots zeggen dat élk dorp in onze gemeente een nieuw of gemoderniseerd dorpshuis heeft.
Een maatschappelijk knooppunt in het dorp, volgens Marieke Witzel (fractievoorzitter FD West Maas
& Waal).
Huiskamer van het dorp
De Uithof in Altforst startte de reeks van verbeteringen voor dorpshuizen in de gemeente West Maas &
Waal. Dreumel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen kregen een nieuw dorpshuis. Appeltern en
Wamel verbouwden hun dorpshuis ingrijpend. Maasbommel gaat beginnen aan de bouw en Alphen sluit
de rij. Marieke Witzel: “Een dorpshuis is de huiskamer van het dorp, de plek waar jong en oud elkaar
ontmoet. Tijdens sport- of verenigingsbijeenkomsten, aan de bar, met carnaval of Sinterklaas. Dat is
leefbaarheid ten top.”
Vrijwilligers: onmisbare factor voor succes
De aanjagers, ideeënmakers, regelneven, verbinders, verbouwers: stuk voor stuk zijn ze van wezenlijk
belang bij het ontstaan en behoud van een nieuw of vernieuwd dorpshuis. Deze mensen tonen nut en
noodzaak en steken hun handen uit hun mouwen. Daardoor ziet de lokale politiek dat er behoefte en
draagvlak is en maken we ons samen met deze vrijwilligers sterk voor de realisatie.
Financieel gezond
Naast de tomeloze inzet van de vrijwilligers, zijn er ook voldoende middelen beschikbaar gekomen om de
dorpshuizen te realiseren. “Dit komt mede doordat we een financieel gezonde gemeente zijn. We
investeren bovendien in de toekomst. Door het vernieuwen van de dorpshuizen, komen er ook meer
jongeren naartoe en ontstaan er nieuwe initiatieven. De nieuwe vrijwilligers lopen zo door die voordeur
naar binnen.”
Alphen: Kers op de taart
De plannen voor het nieuwe dorpshuis in Alphen worden in januari aan de gemeenteraad voorgelegd.
“We hebben ons ál die jaren hard gemaakt voor leefbaarheid en dorpshuizen in de dorpen. Met Alphen
heeft straks elk dorp een nieuw of vernieuwd dorpshuis. Dat voelt voor ons echt als een kers op de
taart!”, besluit Marieke.

