DORP SHUIS DE VEENKLUIT

Nieuwsbrief
Stichting dorpshuis Tienhoven en Maarsseveen (De Veenkluit) wil
graag een multifunctioneel dorpshuis realiseren binnen Tienhoven. Het behouden en uitbreiden van voorzieningen en activiteiten staat daarbij centraal. Belangrijk is dat verenigingen optimaal
kunnen functioneren, jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en
inwoners niet hoeven uit te wijken naar andere dorpen of steden.
Graag brengt het bestuur van het dorpshuis u door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte van de stand van zaken. In dit nummer vertellen we u over de resultaten van de enquête die onder de
inwoners van Tienhoven en omstreken is gehouden en de stand
van zaken.
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Resultaten Enquête
Omdat we de mening van de inwoners van Tienhoven en omstreken
zeer belangrijk vinden, werd in februari dit jaar een enquête onder
alle inwoners verspreid. Aangegeven kon worden welke activiteiten
in het dorpshuis plaats zouden
moeten vinden. Ook kon men eigen
ideeën aandragen en opmerkingen
kwijt. Dat het dorpshuis leeft binnen Tienhoven en omstreken bleek
uit het grote aantal ingevulde enquêtes. Hartelijk dank daarvoor!
Ideeën die aangedragen werden
zijn onder andere: een jongerenontmoetingsplaats, een terras, theater, crea-cursussen en meer integratie met de scholen. Ook kinderopvang wordt als een gewenste

aanvulling in het dorpshuis gezien.
Belangrijk aandachtspunt blijkt
naast verruiming van de openingstijden de veiligheid te zijn. Ook het
informeren van de inwoners over
het aanbod in het dorpshuis kan
beter.
Uit de bewonersenquête blijkt dat
het dorpshuis fungeert als belangrijke ontmoetingsplek binnen de
kernen. Het bestuur van het dorpshuis wordt hiermee in de gedachte
gesterkt dat deze ontmoetingsfunctie behouden en versterkt
dient te worden door het vasthouden van de huidige voorzieningen
en aanbieden van nieuwe functies
en activiteiten.

Top 10 activiteiten
• sport
• schoolgym
• ouderensoo s
• peuterspeelzaal /
kinderopvang
• cursussen
• muziekuitvoering
• bibliotheek
• speelplaats
(buiten)
• vergaderingen
• jeugdactiviteiten

jeugdactiviteiten

Programma van Wensen
De Veenkluit
Deze nieuwsbrief is een uitgave
van dorpshuis De Veenkluit.
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Onderweg naar
een vitaal dorp!

Alle resultaten uit de enquête zijn opgenomen in het zogenaamde
‘Programma van Wensen’. Ook de wensen en eisen van de huidige
gebruikers (verenigingen) van De Veenkluit zijn hierin opgenomen.
Een eerste conclusie hieruit is dat het dorpshuis flink meer ruimte nodig heeft om aan alle wensen te kunnen voldoen. De ruimten zullen
voor verschillende activiteiten worden gebruikt (multifunctioneel). De
huidige voorzieningen en activiteiten zullen behouden blijven. Een
wens is om een mediatheek in het dorpshuis te huisvesten waarin het
servicepunt van de bibliotheek is gevestigd en mensen kunnen internetten, bankieren, een krantje kunnen lezen, een kopje koffie kunnen
drinken en computerlessen gegeven kunnen worden. Ook het uitbreiden van de gymzaal en het aantal kleedkamers is een wens. Dan zouden er meer sporten beoefend kunnen worden en zal de zaal geschikt
zijn voor bijvoorbeeld muziekuitvoeringen. Het dorpshuis moet zo het
bruisende middelpunt van Tienhoven en omstreken worden. De komende tijd zullen deze wensen in eisen en haalbaarheid worden vertaald.

Mogelijkheden
Gezamenlijk plan

Agenda:
• Vanaf 17 september start een
beginnerscursus Spaans. Meer info
vindt u op www.interlenqua.nl
• Na de zomer krijgt de peuterspeelzaal een nieuwe ruimte binnen het dorpshuis waar de kinderen veilig kunnen spelen.
• Ook de bibliotheek krijgt een
mooie nieuwe ruimte.

Zoals eerder bericht
werd op woensdag 17
oktober 2007 een convenant ondertekend
tussen de gemeente
Maarssen en de belangenverenigingen van
Tienhoven en OudMaarsseveen. Het plan
‘Onderweg naar een
vitaal dorp, Gezamenlijk
plan om de leefbaarheid
binnen de kleine kern
Tienhoven/Oud Maarsseveen te versterken’ was
hier de basis van. Inmiddels is het gezondheidscentrum, dat onderdeel
vormde van het plan,
geopend. Stichting
dorpshuis Tienhoven en
Maarsseveen wil in navolging van het plan
een multifunctioneel
dorpshuis realiseren.

Projectontwikkeling
Op dit moment wordt
verkend wat de mogelijkheden zijn tot het
realiseren van dit multi-

functionele dorpshuis.
Als eerste wordt de
mogelijkheid tot projectontwikkeling verkend waarbij het dorpshuis, de scholen en de
ruimte daaromheen
worden meegenomen.
De wensen en eisen van
de inwoners van Tienhoven en omstreken en
de gebruikers van het
dorpshuis worden hierin meegenomen. De
gemeente Maarssen
heeft de trekkersfunctie op zich genomen en
heeft toegezegd ook
intern zaken af te stemmen ter bevordering
van het proces.
Indien blijkt dat projectontwikkeling niet haalbaar is, zal De Veenkluit
zelf het traject tot het
bouwen van een multifunctioneel dorpshuis
ingaan.

Presentatie plannen
Binnenkort zal de projectontwikkelaar met

alle partijen om tafel
gaan om de voorwaarden te bepalen en de
haalbaarheid in kaart te
brengen. De plannen
die hieruit voortkomen
worden in het najaar
aan u gepresenteerd.
De datum van deze
bijeenkomst zal nog
bekend worden gemaakt.
Alle partijen zijn het er
over eens dat een integrale aanpak waarbij
het hele gebied wordt
aangepakt van groot
belang is voor Tienhoven. Het dorp dient een
‘boost’ te krijgen zodat
het voor jong en oud
een fijn dorp is/blijft om
te wonen.

