
De Mare    Noord Deurningen 
Kulturhus Denekamp Denekamp 
MFA Terra Nova  Tilligte 
Trefpunt   Weerselo 
Rabo de CoCer  Rossum 
Kulturhus Saasveld Saasveld 
Parabool   Lattrop 
Hoge Vonder  Deurningen 

PLATFORM KULTURHUSSEN DINKELLAND 



kenmerken 
 * Ontmoetingsplek 

 * Verbindend 

 * Lage drempel 

 * Voor iedereen 

 * Centraal gelegen 

 * Vrijwilligers 

 * Ondernemen 



Sociaal maatschappelijke balans van het dorp 
 Houdt het dorp leefbaar door onderwijs, naschoolse opvang, sport,           
cultuur en zorg mogelijk te houden! 

  

 -  Zodat leegloop van het dorp wordt voorkomen 

  

 -  Zodat initiatieven vanuit de samenleving ontstaan (aanjaagfunctie) 



Fotos van alle kulturhusen in acties 8* 













Cijfers voor Dinkelland 
 Aantal bezoekers : 175.000 per jaar 

 Aantal m2   : ongeveer 8.000 

 Aantal vrijwilligers : meer dan 300 

 Grote verscheidenheid aan activiteiten 



Kulturhus of dorpshuis voor maximale maatschappelijke 
effect! 

Van stenen en geld naar activiteiten! 



Bedreigingen die gelden voor allemaal 
 * Tekort aan vrijwilligers 

 * Overvragen van vrijwilligers 

 * Onvoldoende inkomsten om reserves op te bouwen    

 * Wegtrekken van de (goed opgeleide) jeugd naar elders 

 * Moeilijk programma te bieden voor elke groep 

 * Leegstand vastgoed voor maatschappelijke doeleinden 

 * Complexheid vergunningen 

  

  

  



Leegstand van permanent te 
verhuren m2  
Voorbeelden; Bieb, Trimeran, 
Muziekonderwijs, Kinderopvang  
VOORBEELD EXPLOITATIE PROBLEEM! 





Er zijn ook kansen 
 * Invulling geven aan de WMO 

 * Mijn Dorp 2030 

 * Stijging Initiatieven van inwoners.. 

 * Rijk verenigingsleven 

 * Nieuwe economie met veel zzp en kleine ondernemers 

 * Nieuwe welzijnsprojecten 

 * Nieuwe onderwijsvormen 

 * Samenwerking tussen de Kulturhussen 

 * Nieuwe werkwijze Noaberkracht; dichter bij de samenleving!! 



Wat hebben we nodig (bijv), 
 * Één subidie platvorm met ondersteuning van de gemeente (monitoring) 

 * Één aanspreekpunt bij de gemeente 

 * Huurders met een subsidierelatie/dienstverleningsovereenkomst gemeente onderbrengen in 
de Kulturhussen 

 * Tegemoetkoming in de kosten van het collectief zoals, geld voor gezamenlijke opleiding en            
verzekering vrijwilligers 

 * Noaberkracht meer gebruik maken van flexplekken in de kulturhussen 

 * Éénduidig vergunningen beleid 

   

  



Wie niet wil zoekt een reden 
 

 Wie wil zoekt mogelijkheden 

Platform Kulturhussen Dinkelland 


