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Gesprek met Plaatselijk Belang en Jeugdwerk Kootstertille op 22 februari 2021 
Het jeugdwerk en de ouderensoos zijn onderdeel van het plaatselijk belang. Met de subsidie 
worden activiteiten gefaciliteerd voor jeugd (tot 12 jaar) en voor de ouderen. Er gebeurt het een 
en ander in het dorp, maar er is sprake van problematiek met de jeugd vanaf 12 jaar. Het 
plaatselijk belang is erg actief maar men ervaart dat niet voor het gehele dorp. Met de 
jongerenwerker van de kerk in het dorp is goed contact. Incidenteel is er contact met Kearn. Het 
Plaatselijk Belang heeft een contract met de Stichting Dorpshuis Tillehûs. Beiden hebben 
aangegeven zorgen te hebben hoe het volgend jaar komt.  
 
Gesprek met Stichting Dorpshuis Kootstertille op 8 maart 2021 
Onlangs is er een nieuw bestuur aangetreden. De beheerders zijn afgelopen najaar afgetreden. Er 
wordt nog gezocht naar nieuwe pachters. Het dorpshuis is in 2012 gefinancierd met de zekerheid 
dat er subsidie vanuit de gemeente wordt verstrekt. Het bestuur van het dorpshuis heeft zorgen 
geuit over het wegvallen van de subsidie. In 2014 is het pand in gebruik genomen. Zij hebben naar 
eigen zeggen een bankverplichting waar die subsidie onder is genomen. Deze huur van het 
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jeugdwerk en de ouderensoos bedraagt jaarlijks zo’n 6000 euro. Voornemen van zowel gemeente 
als dorpshuis is dat huur en subsidie voor activiteiten gescheiden worden. Er is door de gemeente 
toegezegd tegen de zomer met een antwoord te komen. 
 
Gesprek met SKW Twijzel op 22 februari 2021 
In het SKW Twijzel worden jaarlijks zo’n 12 activiteiten georganiseerd. Er zijn activiteiten voor 
basisschoolkinderen, ouderen en sinds kort wil men ook voor de oudere jeugd wat gaan 
organiseren. Activiteiten bereiken soms zo’n 50 tot 60 kinderen. Ze betalen jaarlijks een kleine 
huurvergoeding aan het Dorpshuis. De brief van 24 november is ontvangen met voorkennis dat er 
bezuinigd moest worden in de gemeente. Daar staat SKW Twijzel heel pragmatisch is. Wel geeft 
men aan het belangrijk te vinden dat bepaalde zaken doorgaan: sinterklaasfeest bijvoorbeeld. Het 
zoeken naar sponsoren is in een klein dorp lastig. Ondernemers hebben het niet al te breed 
momenteel.  
 
Gesprek met Plaatselijk Belang Twijzel over SKW Twijzel op 3 februari 2021 
Plaatselijk Belang probeert zo nu en dan wat te organiseren in het dorp. Uit de dorpsvisie kwam 
naar voren dat er behoefte is aan activiteiten voor de groep jongeren boven de basisschoolleeftijd. 
Dat wordt nu door het SKW Twijzel opgepakt. Men heeft contact met Kearn. Vanwege het 
Coronavirus vinden er nu helemaal geen activiteiten plaats. Men ervaarde zo nu en dan dat de 
subsidie wel erg ruim was. De activiteiten van de verschillende verenigingen (SKW, Kerken en 
verenigingen) in het dorpen zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd. Met de totstandkoming van 
de dorpsvisie was het onderlinge contact erg goed. Coronavirus heeft dat contact wat verwaterd. 
Op dit moment ligt alles even stil.  
 
Gesprek met Plaatselijk Belang Buitenpost over It Koartling op 27 januari 2021 
We hebben besproken met Plaatselijk Belang Buitenpost over de verbinding in het dorp. Dat gaat 
lastig vanwege de grootte van het dorp. Er zijn veel voorzieningen, maar relatief weinig 
samenhang. It Koartling neemt een bijzondere plaats in het dorp in. Vanuit die organisatie gaat 
veel initiatief uit. Vijf jaar geleden kwam It Koartling met vraag of er behoefte was aan 
zorgcorporatie op te richten. Op dat moment was er nog geen behoefte. Plaatselijk Belang denkt 
graag mee over de versterking van de sociale basis in het dorp. 
 
Gesprek met It Koartling op 10 februari 2021 
It Koartling heeft sinds de berichtgeving over het stopzetten van de subsidie zich de vraag gesteld: 
wat is onze functie in het dorp? Ze zijn tot de conclusie gekomen dat ze ertoe doen en hebben het 
project It Koartling 2.0 op poten gezet. De deadline die zij zich daarvoor hebben opgelegd is 1 juli. 
Dan wil men weten wat men kan, waar men staat en wat haalbaar is. Middels een enquête wordt 
opgehaald wat er leeft in het dorp.  
 
Gesprek met dorpshuis Twijzelerheide op 11 maart 2021 
Het pand is eigendom van Stichting Dorpshuis Twijzelerheide. Het pand is een oud schoolgebouw 
uit 1962 en in 2006 vernieuwd en bijgebouwd. Er is een beheerder die op vrijwillige basis beheer 
uitvoert van het pand en hier en daar wat klust. Tal van activiteiten vinden er plaats. In een 
‘normaal’ jaar zou het dorpshuis redelijk draaien, maar Corona heeft roet in het eten gegooid. Er 
zijn zorgen van het dorpshuis Twijzelerheide over het mogelijk wegvallen van de huur van het 
sociaal-cultureel werk. Als ook de peuterspeelzaal vertrekt komt daar een jaarlijks extra tekort 
bovenop. Als de subsidie wegvalt dreigt het dorpshuis de sleutel bij de gemeente in te leveren.  
 
Gesprek met Plaatselijk Belang over SCW Twijzelerheide op 18 januari 2021 
In gesprek met Plaatselijk Belang gesproken over het stopzetten van de subsidie. In Twijzelerheide 
is de verbinding niet zo groot. Het dorp heeft weinig voorzieningen en juist daarom is het dorpshuis 
belangrijk. Men huurt ruimten van het dorpshuis om activiteiten te organiseren. De bestuursleden 
van het plaatselijk belang doen dat al geruime tijd. Men is wel op zoek naar vervangers, maar dat 
gaat niet zo vlot. Er is sprake van een grote groep jongeren die overlast veroorzaken.  
 
Gesprek met clubhuis Harkema op 10 februari 2021 
Clubhuis Harkema geeft aan dat zonder beheer en subsidie het dorpshuis geen functie meer heeft. 
Als de subsidie stopt dreigen ze de sleutel bij de gemeente in te leveren. Er zijn geen andere 
subsidies of inkomstenbronnen. De enige subsidie is die van de gemeente. Ook Corona maakt het 
uitzichtloos op dit moment. Met een beetje geluk misschien in september weer opstarten. Wanneer 
het Clubhuis de deuren sluit mist Harkema een plek voor de jeugd in het dorp. Er is veel inloop 
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tijdens een jeugdavond: 70 – 90 personen. Op dit moment is er geen goede verbinding tussen 
kerken, clubhuis en andere verenigingen.  
 
Gesprek met SOKS op 28 januari 2021 
Het SOKS geeft aan dat de gehuurde ruimte in it Vleckehûs niet optimaal zijn voor de doelgroep. 
De huren zijn zo hoog dat er weinig subsidie overblijft voor het organiseren van activiteiten. De 
ruimte beneden is geschikt voor kinderen maar niet gezellig genoeg om samen te komen voor 
ouderen. Men merkt dat de doelgroep behoefte heeft aan activiteiten. Inloop is veelal (bijna) 
gratis. Contacten met andere partijen in het dorp zouden kunnen worden verstevigd.   
 
Gesprek met dorpshuis Surhuizum op 11 januari 2021  
Het dorpshuis heeft een zienswijze ingediend die is besproken. Er zijn zorgen hoe nog activiteiten 
te kunnen organiseren wanneer de subsidie van de gemeente stopt. Een deel van de inkomsten is 
de verkoop van bier in het dorpshuis. Moet het dorpshuis dan meer bier gaan schenken? Het pand 
is onlangs vernieuwd en er worden veel activiteiten georganiseerd. Dorpshuis Surhuizum kan zich 
niet vinden in de bezuinigingen op het sociaal-cultureel werk. 
 
Gesprek op 3 maart 2021 met dorpsraad Gerklesklooster Stroobos  
De dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos is bezig de sociale basis van het dorp te versterken. Men 
ziet een duidelijke coördinerende taak voor de gemeente voor zich hierin. De gemeente kan 
bemiddelen tussen de verschillende organisatie en samen met inwoners kijken naar verbinding. Er 
is afgesproken in het vervolg goed contact te onderhouden. Er is twee keer per jaar een groot 
overleg in het dorp tussen alle scholen, kerken en verenigingen. De dorpsraad geeft aan dat de 
mogelijkheden in het dorp nog niet optimaal benut worden. De gemeente kan hierin wellicht een 
rol spelen.  
 
Gesprek op 4 maart 2021 met Jeugdwerk Gerkesklooster Stroobos 
Het jeugdwerk Gerkesklooster-Stroobos geeft aan grote zorgen te hebben over het voortbestaan 
van het jeugdhonk. De huur is met zo’n 5000 euro aan de hoge kant. Het jeugdhonk weet niet hoe 
aan de huur te voldoen als de subsidie wegvalt. Er vinden veel activiteiten plaats waarvoor een 
kleine bijdrage wordt gevraagd. Wanneer de gemeente zorgdraagt voor de huur zou het jeugdhonk 
uit de problemen zijn. Dan kunnen ze proberen wat middelen bij elkaar te krijgen voor de 
activiteiten.   
 
Gesprek op 20 januari 2021 met MEYD Drogeham 
Mei Elkoar Yn Drogeham (MEYD) is kortgeleden opgericht en is het nieuwe gezicht van het dorp 
Drogeham. De dorpshuiskamer is vorig jaar verbouwd en men heeft veel ideeën voor het dorp. 
Men zoekt daar nadrukkelijk de verbinding op tussen de verschillende verenigingen en kerken. Er is 
enthousiasme en energie in MEYD om de sociale basis in het dorp te versterken. Zo is er 
bijvoorbeeld ook contact met de huisarts. Ook in Coronatijd heeft men gezocht naar wat er wel kon 
worden georganiseerd.  
 
Gesprek op 8 februari 2021 met jeugdhonk Augustinusga 
Het jeugdhonk is een van de weinige voorzieningen in Augustinusga. Er zijn goede contacten met 
het plaatselijk belang. Al het geld gaat eigenlijk op naar huur van het gebouw. Het zou jammer zijn 
als daar een streep doorheen gaat. Er wordt wel gekeken naar andere financieringsmogelijkheden, 
maar bedrijven in het dorp zijn er eigenlijk te weinig om de huur van te betalen. Groot deel van de 
kosten zit in het gebouw. Er is veel energie in het dorp. Het jeugdhonk heeft beperkte 
mogelijkheden om te exploiteren.  
 
Gesprek op 7 januari 2021 met SCW Boelenslaan  
Het dorpshuis de Smoutte wordt beheerd door een zzp’er. De beheerder wordt betaald door het 
Dorpshuis. De grootste huurder is op dit moment de Kinderopvang. Stichting SCW ontvangt geld 
voor activiteiten via Plaatselijk Belang. Daarnaast vragen zij veel fondsen aan voor de activiteiten. 
SCW betaalt huur aan het dorpshuis voor de huur van de ruimte. Als de subsidie van SCW stopt, 
dan komt er een groot gat in de exploitatie van het dorpshuis.  
 
 
 
 
 


