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Via de nieuwsbrieven die zowel op Facebook als de dorpskrant verspreid zullen worden, houden wij u
op de hoogte van de voortgang en de ontwikkelingen rondom het DoarpsSintrum.
Meedenken / meepraten? Mail dan naar dorpsbelang@donkerbroek.nl.

Stand van zaken
Nu de gelden beschikbaar gesteld zijn voor de nieuwbouw van het DoarpsSintrum staat Donkerbroek
de uitdaging te wachten om het plan te realiseren. Dit vraagt om keuzes, beslissingen. Beslissingen die
goed zijn voor de toekomstbestendigheid van ons dorp en de gemeenschap, maar ook beslissingen die
emotionele lading met zich meebrengen. Denk maar eens aan het Dorpshuis waar op termijn afscheid
van genomen moet worden en aan de kerkelijke gemeenschap die zich beraadt over de toekomstige
invulling van de gebouwen in hun beheer. Verandering brengt ook afscheid met zich mee en ondanks
dat er iets moois voor terug komt, is dat niet altijd even makkelijk. Ook hier moet oog voor zijn en
zorgvuldig mee omgegaan worden.
De plannen moeten nu verder gefinetuned en uitgewerkt worden. Vele gesprekken zullen gevoerd gaan
worden met betrokkenen. De nieuwe rechtsvorm moet geformeerd worden, de indeling van het
gebouw definitief gemaakt en ga nog zo maar even door.
Doarpswurk zal Dorpsbelang en de besturen van de stakeholders Dorpshuis en ProRege ondersteunen
bij het formeren van de nieuwe rechtsvorm.
Dorpsbelang zal op zijn beurt dit bestuur adviseren om een bouwbegeleider in de arm te nemen,
gespecialiseerd in het begeleiden van dergelijke projecten en tevens als bewaker van het budget.
Aansluitend (en misschien ook deels gelijktijdig) zal in samenwerking met dorp, gemeente en
Dorpsbelang het verkeersplan en de herinrichting van het centrum gestalte krijgen.

Uitbreidingsmogelijkheden plannen
In januari werd aan Dorpsbelang een alternatief plan gepresenteerd door enkele dorpsbewoners. Dit
plan is na deze gesprekken tevens aan de stakeholders verstuurd. De tips uit dit plan zullen door de
uitvoerende partijen waar mogelijk ter harte genomen worden en waar nodig meegenomen in de
gesprekken die komende tijd zullen plaatsvinden.
Aan de contouren van het gebouw zal echter, vanwege diverse zwaarwegende redenen (o.a. vanwege
geen draagvlak en de dekkende exploitatie), niet meer gesleuteld worden.

Van Donkerbroekers - voor Donkerbroekers
Veranderingen zijn spannend. Zeker nu er geld beschikbaar gekomen is, voor iets waar al zolang over
gesproken is en waar velen al van dachten “Dat wordt toch nooit meer wat”. En nu is het dan zover.
Donkerbroek krijgt een verzamelgebouw waar zich het totale verenigingsleven af kan gaan spelen. Op
een centrale locatie met voorzieningen die zowel toekomstbestendig als duurzaam zijn.
Dit gaat iedereen merken in het gebruik: voldoende ruimten en met een flexibele afmeting, functioneel
en gezellig met een prettig binnenklimaat, goede geluidsisolatie, ruime parkeergelegenheid en goed
bereikbaar.
Een gebouw met een huiskamerfunctie voor jong tot oud. Van Donkerbroekers - voor Donkerbroekers.
Laten we samen de schouders eronder zetten komende periode!

