
Platform Kulturhusen gemeente Dinkelland 
 

 

Beste Leden van Commissie en Raad, 

 

Sinds een aantal jaren zijn de Kulturhusen/ multifunctionele dorpsaccommodaties in de gemeente 

Dinkelland samen gebracht in het Platform Kulturhusen Dinkelland. Dit platform komt meerder keren 

per jaar bij elkaar om kennis te delen en programma af te stemmen. Daarnaast dient het platform 

ook als strategisch gesprekspartner voor de gemeente Dinkelland. Tot voor kort was bij de  

bijeenkomsten steeds een Noaberkracht vertegenwoordiger aanwezig. 

Uitgangspunten voor deelname zijn transparantie, inlevingsvermogen en de wil om van elkaar te 

leren. Onze uiteindelijke doelstelling is een zo goed mogelijk programma te bieden en daarmee een 

zo goed mogelijke invulling te geven aan onze accommodaties.  

De gebouwen staan er en zijn niet meer weg te denken uit de samenleving blijkens het frequente 

gebruik en de initiatieven die er allemaal ontstaan, ze hebben ook een sterke verbindende functie. 

Het is maatschappelijk vastgoed en daarvan moet iedereen kunnen profiteren. Het zijn zogezegd  

gebouwen voor, door en van de samenleving. We zijn dan ook afhankelijk van die samenleving en de 

(vrijwillige) inzet van verenigingen en inwoners. 

Samen zijn we van mening dat het stenen stapelen, kortweg het realiseren van een accommodatie 

nog het makkelijkste deel was, het exploiteren en continuïteit bieden is al weer een stuk lastiger. 

Daar moet je constant dealen met creëren van voldoende maatschappelijke output en het verwerven 

van de nodige middelen om dit te blijven doen in een samenspel met initiatieven, verenigingen en 

vrijwilligers. In ons platform noemen we dit “de sociaal maatschappelijke balans”. Kulturhusen of 

Multifunctionele Dorpsaccommodaties bieden een grote meerwaarde voor de leefbaarheid van de 

dorpen en zijn voor sport, cultuur en maatschappelijke/zorg instanties niet meer weg te denken. 

Het is niet bijzonder dat we vaak kampen met dezelfde initiatieven, exploitatie(problemen), 

zorg/cultuur aanbieders, zelfde soort verenigingen etc. Toch denken we allemaal in mogelijkheden 

en kansen en liefst niet in problemen. Wij zijn allemaal gebaat bij gezonde exploitaties die voor, door 

en van de inwoners zullen blijven tot in lengte van jaren.  

Graag geven we u een korte inkijk in enerzijds onze activiteiten en anderzijds onze knelpunten en 

mogelijkheden. 21 november nemen wij u graag in een gezamenlijke presentatie mee,  om u te 

informeren en om een aantal belangrijke vragen aan u te stellen! 

 

Vriendelijke groet, 

Platform Kulturhusen Dinkelland 

Gemeente Dinkelland, De Mare, Kulturhus Denekamp, MFA Terra Nova, Kulturhus Trefpunt, 

Kulturhus Rabo de CoCeR, Mijande Wonen, Kulturhus Parabool. 

     


