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01 april 2020 
Aan alle gemeenteraden in Noord-Holland 

  

  

 

Dorpshuizen in zwaar weer door maatregelen corona 

 

Geachte leden van gemeenteraden in Noord-Holland, 

 

De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het 

Corona-virus hebben grote gevolgen voor de dorps- en wijkgemeenschappen in 

heel Nederland. 

 

De dorpshuizen en wijkcentra moeten voor lange tijd hun activiteiten staken. 

Bewoners zijn hun ontmoetingsplek en sociale contacten kwijt zijn. We maken ons 

grote zorgen over hun voortbestaan. Door de wegvallende opbrengsten van 

verhuur, grote activiteiten en consumpties staat de exploitatie onder grote druk. 

 

https://www.dorpswerknh.nl/dorpshuizen


Noodmaatregelen ook voor dorpshuizen  

 

Veel gemeenten hebben inmiddels een economisch-maatschappelijk noodfonds 

ingesteld. Dorpswerk Noord-Holland vraagt aan u: denk ook aan de dorpshuizen 

en wijkcentra. Zij verdienen uw steun. 

 

Vrijwilligers houden dorpshuis draaiend  

 

Deze tijd laat juist zien hoe groot onze behoefte is aan contact en ontmoeting! Als 

de dorpshuizen en wijkcentra omvallen, betekent dit het wegvallen van een 

sociaal anker, waaraan juist na de crisis grote behoefte zal zijn. 

 

Voor de bewoners én voor de grote groep - veelal vrijwilligers; soms met een 

betaalde beheerder - die het dorpshuis of wijkcentrum draaiend houdt, zijn de 

gevolgen immens. Daar komt bij: in veel kleine dorpen is het dorpshuis de enig 

overgebleven plek waar mensen bij elkaar komen. Denk bij uw steunmaatregelen 

ook aan de categorie dorpshuizen en wijkcentra. 

 

 

 

Rijk aan zet 

  

Onze landelijke koepelorganisatie LVKK en partner LSA bewoners hebben de 

https://www.lvkk.nl/nieuws/details/news/dorpshuizen-en-wijkcentra-getroffen-door-maatregelen-corona-virus/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=201f786521eb805cf34de009b7963137
https://www.lsabewoners.nl/dorpshuizen-en-wijkcentra-maatregelen-coronavirus/
https://www.dorpswerknh.nl/dorpshuizen/aangesloten-dorpshuizen


 

noodbel geluid bij de rijksoverheid. Zij roepen het kabinet op om ook 

dorpshuizen en wijkcentra toe te voegen aan de lijst sociale ondernemingen die in 

aanmerking komen voor ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’. Voor de toekomst 

van deze belangrijke sociale voorzieningen is deze verruiming noodzakelijk. Wij 

vragen u om uw gemeentebestuur hierop te attenderen en deze oproep, 

bijvoorbeeld via de VNG, te ondersteunen. 

 

Dorpswerk Noord-Holland  

 

Dorpswerk ondersteunt bewonersinitiatieven, dorpsraden en dorpshuizen in 180 

dorpen en kleine kernen van het landelijk gebied in Noord-Holland. Zeker in de 

kleine kernen zijn dorps- en gemeenschapshuizen vaak de enig overgebleven 

voorziening waar mensen bij elkaar kunnen komen. Vrijwilligers houden deze 

voorzieningen overeind. Zij verdienen onze steun. Juist nu. 

 

Nico Bijman 

Voorzitter 

 

Contact  

 

Meer informatie bij Corry Leijen, adviseur dorpshuizen. 

E-mail: adviseur@dorpswerknh.nl 

 

 
 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes
mailto:adviseur@dorpswerknh.nl
https://www.dorpswerknh.nl/


  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

   

 


