
 

 

Amendement “Dorpshuus Wolvega” 

Wolvega                : 27-02-2017 

Amendementnr : 2 

Agendapunt : 9.d 

Onderwerp : Investeringskalender 2017-2027 

De raad van de gemeente Weststellingwerf, in vergadering bijeen op 27 februari 2017 

Kennisnemend van: 

 Investeringskalender 2017-2027; 

 Spoorboekje Investeringskalender 2017-2027 

  
Constaterende dat: 

 Voor de verdere uitvoering van de projecten is instemming van de raad wenselijk. Daarnaast zou 
de discussie kunnen leiden tot (bijgestelde) prioritering en/of aanvullende projecten. 
 
Overwegende dat: 

 Er in veel dorpen in Weststellingwerf een eigen dorps- of buurthuis is; 

 Deze dorps-/buurthuizen een grote bijdrage leveren aan de maatschappelijke-, sociaal-culturele-
 en educatieve ontwikkeling en het welzijn van de inwoners in die dorpen; 

 Deze dorps-/buurthuizen daarnaast vaak tevens dé ontmoetingsplaats zijn voor de inwoners van 
het dorp; 

 De Raad het belangrijk vindt dat er ook in Wolvega een voorziening komt  waar er o.a. ruimte is 
voor cultuur, historie, film, muziek en creativiteit,  waar jongeren en ouderen, starters en ZZP’ers 
en maatschappelijke zaken met elkaar verbonden kunnen worden.  

 Bestaande gemeentelijke taken hier tevens een onderdeel van kunnen uitmaken; 

 Uit de behoeftepeiling die in 2013 is gedaan naar een soortgelijk initiatief is gebleken dat het 
binnen de bevolking leeft en kansen biedt; 

 Bij de realisatie van een dergelijke voorziening er nadrukkelijk rekening gehouden  moet worden 
met de concurrentiepositie ten opzichte van de horeca en andere maatschappelijke en 
commerciële initiatieven in Wolvega / Weststellingwerf; 

 Bij de realisatie van een dergelijke voorziening zal er ook nadrukkelijk gekeken moeten worden  
naar en verbinding gezocht moeten worden met bestaande activiteiten. 
 

Besluit tot de volgende amendering van het voorliggende besluit: 

a) Als project aan de Investeringskalender toe te voegen de realisatie van een voorziening in 
Wolvega waar o.a. cultuur, historie, film, muziek en creativiteit, waar jongeren en ouderen, 
starters en ZZP’ers en maatschappelijke zaken met elkaar verbonden kunnen worden 

b) In te stemmen met de investeringskalender 2017-2027 
c) Kennis te nemen van de stand van zaken zoals vermeld in het “Spoorboekje” 

 
 

Namens de fractie van de VVD, 

 

 

Roelof Theun Hoen 

 



 

Mede ondersteund door: 

PvdA – René de Klein 

 

 

 

GroenLinks – Marlene Postma 

 

 

 

Weststellingwerfs Belang – Ton Mulder 

 

 

 

Weststellingwerf Natuurlijk – Sippe Bron 

 

 

 

Lijst Westenberg – Ronald Westenberg 

 

 


