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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.
Vragen, opmerkingen, ideeën? Mail naar
doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com.

Stand van zaken - de stuurgroep
We zijn bijna zover dat de oprichting van Stichting DoarpsSintrum Donkerbroek een feit is! De statuten
zijn definitief en de afspraak bij de notaris voor het passeren van de oprichtingsakte zit in de planning.

Architect een Bouwbegeleiding
Afgelopen periode is de aanvraag Ruimtelijke Ordening bij de gemeente gedaan, net als bij de
‘Welstand’.
Ondertussen zijn offertes aangevraagd bij verschillende installateurs en deskundigen op het gebied van
duurzaamheid etc. Door dit in vroeg stadium te doen kunnen de tekeningen direct aangepast worden
aan de benodigde ruimte voor bijv. de installaties. Ook wordt er een eerste kosteninschatting gemaakt
van de uiteindelijke bouwkosten. Indien nodig kunnen ook op dat vlak nog keuzes gemaakt worden.
Zoals algemeen bekend, heeft ook het DoarpsSintrum te maken met de huidige kostenstijgingen van de
bouwmaterialen.

Kerkzaal / grote zaal
De onderdeelcommissie Kerkzaal/grote zaal heeft in overleg met de gebruikers een wensenlijst
opgesteld voor deze werkzaamheden. De architect heeft dit visueel gemaakt. Zodra deze tekeningenen
in ons bezit zijn, zullen we deze uiteraard delen.
Omdat het grootste gedeelte van deze werkzaamheden niet begroot zijn in de bouwsom, worden
hiervoor aanvullende middelen en subsidiepotten aangeschreven.

PR
www.doarpssintrumdonkerbroek.nl is inmiddels online, heeft u er al eens een kijkje op genomen? We
proberen deze actueel te houden, zodat Donkerbroek en andere belangstellenden zo goed mogelijk op
de hoogte kunnen blijven.
In december is een presentatie aan het dorp gepland, gezien de opnieuw verzwaarde maatregelen is
het nog even afwachten of dat door kan gaan. We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrief, via
Facebook en dus de nieuwe website!

Subsidies
Jeanette van der Horn van den Bos is vanuit de stuurgroep bezig met het genereren van de in het
projectplan beschreven benodigde subsidies. Een dorpsgenote met ervaring in de financiële wereld is
bereid gevonden dit samen met Jeanette op te pakken. Een mooie uitdaging!

Vraag maar raak...
Via het mailadres kunt u uw vragen en suggesties ook digitaal aan de stuurgroep mailen. Erg leuk dat
verschillende vragen via deze weg al binnengekomen zijn.
We beantwoorden ze graag (V=Vraag, A=Antwoord):
V: Wat gaat er nou met de Peggebult gebeuren? Ik heb een brief van Carex
●
ontvangen dat het tijdelijk bewoond gaat worden. Hoe moet dat nou dan met de
verenigingen?

A: Zolang de Peggebult niet in gebruik genomen hoeft te worden als achtervang locatie voor de
verenigingen, die tijdens de sloop van Pro Rege tzt zonder onderkomen komen te zitten, wordt deze
tijdelijk verhuurd via Carex.
Binnenkort ontvangen de verenigingen een email van de stuurgroep DoarpsSintrum met nadere
informatie.

