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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.
Er is hiervoor een nieuw contactadres: doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com.

Stand van zaken - de stuurgroep
Afgelopen tijd is de wereld in de ban geweest van het coronavirus. Dit heeft uiteraard ook gevolgen
gehad voor de uitwerking van de plannen van het DoarpsSintrum. Toch is er niet stil gezeten…
In februari en begin maart zijn er vanuit de eerdere werkgroep gesprekken gevoerd met verschillende
dorpsgenoten over de op te richten stuurgroep. Deze stuurgroep zal het eerste bestuur vormen van de
op te richten Stichting DoarpsSintrum Donkerbroek en zich gaan bezighouden met alle aspecten van de
bouw van het nieuwe DoarpsSintrum.
Inmiddels is de stuurgroep gevormd en bestaat uit de volgende leden:
Marij Goote Capel - Voorzitter, Oeds de Jong - Penningmeester, Jeanette van der Horn van den Bos en
Niek Luijt.
De secretariaatswerkzaamheden zullen verdeeld worden op onderwerp.
Voor de PR zal de stuurgroep ondersteund worden door Ammie de Jager, studente communicatie.
Verderop in het proces, zal een werkgroep duurzaamheid/interieur samengesteld worden, de leden
hiervan zullen later uiteraard ook voorgesteld worden. Ook Doarpswurk blijft betrokken bij het proces.

Bouwbegeleiding
Vanuit de eerdere werkgroep is er vorige jaar de keuze gemaakt om de bouw te laten begeleiden door
een professionele bouwbegeleider. De keuze is gevallen op De Blonde Bouwbegeleiding BV.
Inmiddels zijn de eerste overleggen geweest. Voordat de aannemerselectie kan plaatsvinden, moeten
er nog vele zaken uitgewerkt worden. Tekeningen moeten verder worden uitgewerkt, rapporten
opgesteld, etc. Hiervoor zijn partijen benaderd die dit kunnen gaan doen, zodat op basis hiervan tzt het
vergunningstraject gestart kan worden.

Van Donkerbroekers - voor Donkerbroekers
Er komt veel op ons af, er moet veel geregeld en uitgezocht worden. Door korte lijnen en goede
adviseurs, zijn de eerste stappen gemaakt en beginnen de plannen echte concrete vormen aan te
nemen.
De statuten worden momenteel opgesteld en er zijn gesprekken gevoerd met diverse
belanghebbenden. Ook met de dorpsgenoten die zorgen geuit hebben ten aanzien van de plannen zijn
eerste gesprekken gevoerd. De stuurgroep neemt de aandachtspunten mee en gaat kijken hoe we daar
met elkaar uit kunnen komen.
Met het uitwerken van de verschillende elementen die nodig zijn voor de vergunningsaanvraag, zullen
ook de mogelijkheden voor de invulling van het gebouw verder vorm gaan krijgen. Bijvoorbeeld
brandveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid zijn hierin mede bepalend.
Het doel blijft echter onveranderd: het realiseren van een compleet gebouw met een huiskamerfunctie
voor jong tot oud. Van Donkerbroekers - voor Donkerbroekers.

