
                                                         

                                                        Oosterwijtwerd, 21 december 2020 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

het wordt, vinden wij, tijd om te laten weten wat de enquête over 

het dorpshuis heeft opgeleverd. En dat kan, want binnenkort is het 

rapport, opgesteld door Anton Bardie van Vereniging Groninger 

Dorpen, klaar. Het wordt dan op de dorpssite geplaatst en een aantal 

exemplaren leggen we, ter lezing, op goed bereikbare adressen, o.a. 

in de kerk en in het kijkkastje op het dorpsplein. Bij de 

werkgroepleden, Harmien, Luut en Janke, Sven en Carina, en Francis, 

kun je het rapport ook even gaan lenen. 

De belangrijkste conclusie is dat een meerderheid van de mensen die 

de enquête hebben ingevuld een dorpshuis in Oosterwijtwerd wil, 

namelijk 72%. Dat is een overtuigende uitkomst. 

Het zou mooi geweest zijn als alle 160 dorpsgenoten – kinderen zijn 

hierin meegeteld – aan de enquête hadden meegedaan maar we zijn 

toch best tevreden met de 94 ingevulde vragenformulieren. Een 

respons dus van 59%.  

De behoefte aan een gemeenschappelijke plek komt ook tot uiting in 

de antwoorden op vragen over eigen inbreng; 75% van de 

respondenten wil helpen om een dorpshuis ‘in de benen te krijgen’ 

of/en in de uitvoering mee te werken. 

 

 

 



 

Hoe nu verder? 

Zodra bijeenkomen weer mag, wordt iedereen uitgenodigd voor een 

uitgebreide toelichting op de enquête-uitslagen en om over de 

voortgang mee te praten.  

De werkgroep gaat de haalbaarheid verkennen van twee denkbare 

locaties. In dat onderzoek zullen een paar dorpsgenoten die zich 

hiervoor beschikbaar stelden worden betrokken. Zodra er over 

locatie iets concreet te vragen of te zeggen valt, doen we dat 

natuurlijk.  

Uit de enquête komt naar voren dat 39% voorkeur heeft voor een 

bestaand gebouw, 34% kiest voor een tijdelijk gebouw en 18% ziet 

het liefst een nieuw gebouwd dorpshuis, 8% gaf hier geen antwoord. 

 

Tot zover. 

 

Wij wensen u en jou goeie kerstdagen en een mooie jaarwisseling. 

Als dorpsgemeenschap gaan we van 2021 een fijn jaar maken! 

 

Werkgroep Dorpshuis 

Harmien van der Werff, Sven en Carina Dijkstra, Luut van der Kooi, 

Janke Poortvliet, Francis Pothof 

 

 

 


