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1. Voorwoord 
 
Op 8 maart 2020 is in het dorp Montfort, gemeente Roerdalen in de provincie Limburg, een 
mijlpaal bereikt. De eerste gemeenschapsaccommodatie in de bestaansgeschiedenis van het 
dorp werd feestelijk geopend. Vanaf januari 2020 vonden in de nieuwe accommodatie al 
diverse activiteiten georganiseerd en namen de vaste gebruikers hun intrek in het nieuwe 
onderkomen. 
 

 
Onthullen plaquette opening Dorpshuis Montfort door wethouder Jan Smits en gedeputeerde Robert Housmans. 

 
 
De voltooiing van de realisatie van Dorpshuis Montfort is een feit. Het is nu zaak om letterlijk 
‘de laatste puntjes nog op de I te zetten’. Dit projectplan is geschreven met het doel om de 
laatste investeringen te kunnen doen, specifiek voor de Huiskamer voor ouderen.  
 
Allereerst wordt in dit projectplan een inkijk gegeven in het dorp Montfort en het traject wat 
doorlopen is. Vervolgens wordt ingegaan op het Huiskamerproject en de investeringen die 
nog gedaan moeten worden.  
 
Voor verdere informatie wordt ook verwezen naar de eigen facebookpagina van het 
dorpshuis https://www.facebook.com/pg/D%C3%B6rpshoes-Mofert 
 
 

2. Het voortraject 
 
Tussen de verenigingen en maatschappelijke organisaties in Montfort bestaat een goede 
onderlinge samenwerking. De lijnen zijn kort en veel zaken worden onderling geregeld: 
informeel, praktisch, pragmatisch, laagdrempelig en met gesloten beurzen. 

https://www.facebook.com/pg/D%C3%B6rpshoes-Mofert
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Tot een gezamenlijke gemeenschaps-accommodatie was het in het verleden echter nooit 
gekomen. Verenigingen waren tot voor kort nog op verschillende locaties in het dorp 
gehuisvest, waaronder accommodaties van horecaondernemers. De bestaande huisvesting 
stond echter op een aantal plaatsen onder druk, waardoor zorgen ontstaan over de 
toekomstbestendigheid van deze huisvesting. Om die reden heeft een aantal verenigingen 
het initiatief genomen om een plan te ontwikkelen voor realisatie van het Dorpshuis 
Montfort in het gebouw van de voormalige meisjesschool aan de Markt in Montfort. Dit 
gebouw was aanvankelijk gedeeltelijk in gebruik als repetitieruimte voor de plaatselijke 
fanfare en in het overige deel was de plaatselijke peuterspeelzaal gevestigd. Het gebouw 
met de aangrenzende voormalige speelplaats bood goede mogelijkheden voor het realiseren 
van een toekomstbestendige en betaalbare gemeenschapsaccommodatie.  
 
Een aantal samenwerkende muziekverenigingen heeft het initiatief genomen om het 
gebouw van de voormalige meisjesschool in het dorpscentrum te transformeren tot het 
Dorpshuis Montfort. Na een positief raadsbesluit over subsidiering van dit initiatief door de 
gemeente Roerdalen (december 2017) is voor de daadwerkelijke realisatie en toekomstige 
exploitatie vanuit de initiatief nemende verenigingen in januari 2018 de Stichting Dorpshuis 
Montfort opgericht. Vanaf die tijd is er ontzettend veel werk verzet. Zo is het pand voor een 
symbolisch bedrag overgenomen van de gemeente Roerdalen en in eigendom van de 
stichting 1 gekomen, is er een traject voor fondsenwerving uitgezet om de dekking voor de 
verbouw, het verduurzamen en de inrichting rond te krijgen. Nadien is er letterlijk met ‘man 
en macht’ gewerkt om de verbouw en herinrichting te voltooien. Daar waar mogelijk zijn de 
werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. Menig vrijwilliger heeft zijn/haar handen uit de 
mouwen gestoken om het eerste dorpshuis te realiseren. Niet alleen een gebouw is 
gerealiseerd, maar ook een fantastisch project dat heeft bijgedragen aan de leefbaarheid en 
saamhorigheid van Montfort. 
 

3. Introductie Montfort  
 
Montfort is een vitaal en initiatiefrijk dorp in Midden-Limburg met circa 3200 inwoners, een 
grote sociale cohesie en een rijk verenigingsleven. Het dorp maakt deel uit van de gemeente 
Roerdalen. De gemeente is door gemeentelijke herindeling ontstaan op 1 januari 2007 als 
samenvoeging van de voormalige gemeente Roerdalen met de gemeente Ambt Montfort. 
De voormalige gemeenten Roerdalen en Ambt Montfort bestonden van 1991 tot 2007. De 
voormalige gemeente Roerdalen werd gevormd door de voormalige gemeente Melick en 
Herkenbosch tezamen met Vlodrop. Oorspronkelijk werd de naam 'Melick en Herkenbosch' 
behouden, maar in 1993 werd gekozen voor de naam Roerdalen. De naam kan gerelateerd 
worden aan het riviertje de Roer en aan Kasteel Daelenbroeck. 
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Montfort, een vitaal en initiatiefrijk dorp met een sterk verenigingsleven en sociale cohesie. De centraal gelegen locatie van 
het beoogde dorpshuis bevindt zich in de rode ovaal. 

 
 

4. Stichting Dorpshuis Montfort 
 
Na het positieve besluit in de gemeenteraadvergadering van december 2017 tot 
ondersteuning van het initiatief om in Montfort een gemeenschapsaccommodatie te 
realiseren, is in januari 2018 de Stichting Dorpshuis Montfort opgericht.  
 
Doel van de stichting is: 
 

 “Het onderhoud, het beheer en de exploitatie van gebouwen met bijbehorende 
terreinen ten behoeve van verenigingen, stichtingen, alsook niet rechtspersoonlijkheid 
bezittende instellingen en groeperingen, op basis van nader vast te stellen overeenkomsten 
en voorwaarden, een en ander op zodanige wijze en tegen zodanige bepalingen en bedingen, 
dat in de door de stichting ter beschikking gestelde accommodatie activiteiten kunnen 
plaatsvinden, zulks in de ruimste zin van het woord”.  

 
Het stichtingsbestuur heeft tot doel de realisatie van het dorpshuis en het exploiteren 
hiervan. Het bestuur streeft hierbij naar een kwalitatief goede én betaalbare voorziening 
voor plaatselijke verenigingen, die tevens positief werkt op de onderlinge samenwerking. 
Daarmee draagt het dorpshuis positief bij aan de toekomstbestendigheid van het plaatselijke 
verenigingsleven. Bepalend element in de aanpak is de hoge mate van zelfwerkzaamheid 
binnen het plaatselijk verenigingsleven, waardoor het dorpshuis geëxploiteerd kan worden 
zonder noemenswaardige inzet van betaalde krachten.  
Uitgangspunt is dat vanaf 2020 de Stichting het dorpshuis gaat exploiteren. Tot die tijd staan 
alle activiteiten nog in het teken van de realisatie. Pas over het jaar 2020 zal een eerste 
jaarrekening worden opgesteld. Zie ook bijlage 2: oprichtingsakte, bijlage 3: uittreksel KVK, 
bijlage 4: meerjarenexploitatiebegroting).  
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5.Multi Functionele Accommodatie 
 

Door het Stichtingsbestuur zijn in de fase van planontwikkeling meerdere varianten voor 
doorontwikkeling van de voormalige meisjesschool tot dorpshuis verkend. Uitgangspunt was 
dat het een integraal toegankelijk pand moest worden en dat de volgende activiteiten in een 
groeiscenario hun thuisbasis in het pand moeten kunnen vinden: 
 

 Ruimte(n) voor ontmoeting en contact (huiskamerfunctie). Hierbij kan gedacht worden 
aan de maatschappelijke voorzieningen zoals de dorpsbieb, huiskamerproject, Sociaal 
Wijkteam Montfort, steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers, activiteiten voor 
senioren, uitvalsbasis voor burgerinitiatieven of een zorgfunctie, enzovoort. 
 

 Ruimte(n) voor vergaderingen, (muziek)lessen en hobby. Hierbij kan gedacht worden aan 
bestuursvergaderingen van de drie muziekverenigingen en hun diverse commissies, aan 
de seniorenvereniging en Stichting Evenementen Heerlickheit Montfort, aan 
muziekonderwijs, PC-onderwijs voor senioren en Nederlandse les, maar ook aan een 
hobbyruimte voor het (ver)maken van kostuums voor onder meer carnaval en 
Middeleeuws Montfort door het damescomité of koersbal voor senioren. 
 

 Een zaal voor bijeenkomsten, repetities en uitvoeringen en evenementen. Hierbij kan 
gedacht worden aan repetities van onder meer fanfare, schutterij, fluit- en 
tamboerkorps, kinder- en jeugdkoor, boerenblaaskapel, joekskapel, jeugdorkest, maar 
ook aan een ruimte voor activiteiten en evenementen als de boerenbruiloft, Mofert’s 
Got Talent, toneeluitvoeringen, tweedehands kledingmarkt, rommelmarkt, enzovoort.  

 

 Dienstruimten, waaronder opslag voor verenigingen. Hierbij kan gedacht worden aan bar 
plus koeling, keukenruimte, garderobe, toiletgroep (inclusief Miva-toilet), tafel- en 
stoelenberging, opbergruimte voor instrumenten en uniformen muziekverenigingen, 
kostuumdepot Middeleeuws Montfort, muziekarchief, kledinginzameling, 
materiaalopslag Stichting Evenementen Heerlickheit Montfort, enzovoort.  

 
Om invulling te geven aan deze functies zijn de volgende plannen uitgevoerd: 
 
a. De Limburgse Federatie Org Limburg (FGL) is gevraagd een toegankelijkheidscan op te 

stellen over het pand. De verbouw- en herinrichtingsplannen zijn gebaseerd op de 
actiepunten uit deze scan, om daarmee een integrale toegankelijke accommodatie te 
realiseren. 
 

b. Verbouwing van het voormalig klaslokaal/filmlokaal aan de Marktzijde tot 
huiskamerfunctie, die daarmee uitstekend bereikbaar is vanuit het centrum; 

 
c. Verbouwing van het achterste lokaal van de voormalige peuterspeelzaal (gezien vanaf 

de Markt) tot ruimte voor vergaderingen, muzieklessen en hobby; 
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d. Uitbreiding van de huidige repetitieruimte van de fanfare met het voorste lokaal van de 
voormalige peuterspeelzaal tot een dorpszaal voor bijeenkomsten, uitvoeringen en 
evenementen tot maximaal 250 personen; 

 
e. Toevoeging van een aanbouw aan speelplaatszijde voor dienstruimten, een tweede 

ingang voor de dorpszaal, een garderobe en een toiletgroep; 
 
f.      Opwaardering van een bestaande overkapping/berging aan overzijde van de 

speelplaatszijde tot opslagruimten; 
 

 
 

 
 

Indeling van het dorpshuis 
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6. Activiteiten in ontmoetingsruimte 2. 
 
Het Dorpshuis Montfort wil nadrukkelijk een rol spelen voor de dorpsbewoner met een 
zorgvraag. De activiteiten ten behoeve van deze doelgroep en kleinschalige 
ontmoetingsactiviteiten vinden plaats in ontmoetingsruimte 2.  
De volgende activiteiten zijn daar ondergebracht: 
 

 Huiskamer+ 
 Huiskamer/open inloop 
 Dorpsbibliotheek 

 

Huiskamer+ 
 
Vanaf begin dit jaar zijn de activiteiten voor ouderen/dorpsbewoners met een zorgvraag die 
waren ondergebracht in wooncomplex ‘De Vaert’ verhuisd naar de nieuwe 
dorpsaccommodatie.  
Elke dinsdag en donderdag van 08.45 uur tot 16.45 uur vindt nu in het Dorpshuis het 
Huiskamer+ project plaats.  
Per dag biedt deze huiskamer plek aan maximaal 12 bezoekers. De Huiskamer+ kent een 
gevarieerd dagprogramma waarin ook rekening wordt gehouden met persoonlijke 
behoeften en interesses. Er is de gelegenheid om met elkaar te praten en om spelletjes te 
doen. Ook geheugentraining en training om de fijne motoriek te verbeteren of soepel te 
houden behoren tot de mogelijkheden. 
Om 12.00 uur is er een warme maaltijd voor alle deelnemers. De hoofdmaaltijden worden 
afgenomen van een lokale ondernemer, te weten Slagerij Smeets.  De soep en het nagerecht 
worden door de vrijwilligers samen met de deelnemers vers gemaakt. 
 
De begeleiding van de Huiskamer+ is in handen van een professionele medewerker van 
zorginstelling ‘De Zorggroep’ samen met 2 tot 3 –tal geschoolde vrijwilligers.  
De kosten voor deelname aan de Huiskamer+ bedragen € 7,- per dag (inclusief de warme 
maaltijd).  
 

Huiskamer/open-inloop 
 
Elke woensdagmiddag van 13 tot 17 uur is er een Huiskamer/open-inloop. Deze huiskamer 
wordt begeleidt door een groep vrijwilligers/dorpsbewoners.  Deze vrijwilligers werken 
volgens een rooster. Elke Huiskamerbijeenkomst zijn er 2 vrijwilligers aanwezig. 
In deze huiskamer wordt, naast een praatje, de mogelijkheid geboden samen activiteiten te 
ondernemen onder het genot van een kopje koffie/thee.  
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Beide Huiskamerprojecten helpen de ouderen en mensen met een zorgvraag uit Montfort 
om zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen. Het is bedoeld voor mensen die: 
 
-       Behoefte hebben aan gezelschap; 
-       Niet in staat zijn om zelf contacten te onderhouden; 
-       De partner, kinderen of andere familieleden willen ontlasten; 
-       De periode willen overbruggen tot aan de verhuizing naar een zorgcentrum of 
aanleunwoning 
 
 

De Dorpsbieb 
 
De Dorpsbieb is een plaatselijk initiatief om, bij sluiting van de 
officiële Openbare Bibliotheek, van onderop een uitleenfunctie 
voor boeken te organiseren, die inmiddels enkele jaren goed 
functioneert. Naast het uitlenen van boeken blijkt de Dorpsbieb 
tijdens openingstijden een sociale ontmoetingsfunctie te 
vervullen. Boeken worden door inwoners kosteloos beschikbaar 
gesteld. De Open Bieb Montfort is in de carnavalsweek naar het 
Dorpshuis verhuisd. Vanaf 2 maart kunnen op de nieuwe locatie 
boeken worden geleend. De Open Bieb Montfort is geopend op 
maandag van 10.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 10.00 tot 
12.00 uur en op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
 

 
Er vinden nog gesprekken plaats om de activiteiten in ontmoetingsruimte verder uit te 
bereiden met onder meer een spreekuur van het Sociaal Wijkteam. Dit Sociaal Wijkteam is 
er op gericht is dat mensen in Montfort zolang mogelijk mee kunnen blijven doen. Het 
Sociaal Wijkteam denkt mee op momenten waarop het iets minder gaat, bijvoorbeeld als 
zelfstandig wonen niet meer goed lukt en hierbij ondersteuning nodig is Deze voorziening 
wordt aangeboden door de gemeente Roerdalen i.s.m. Algemeen Maatschappelijk Werk 
Midden-Limburg. 
 
 

7. Financiën totaalproject en voor project ‘puntjes op de i’ 
 
Het grootste deel van de verbouw, verduurzaming en herinrichting van het plan is klaar. 
Deze algemene kosten  (totaal € 677.000) zijn betaald met bijdragen vanuit de gemeente 
Roerdalen, de provincie, bijdragen van fondsen. In de kosten is voor ruim € 30.000 bespaard 
door zelf werkzaamheden zelf te doen. Ten behoeve van de kwetsbare dorpsbewoner en de 
komst van het huiskamerproject is al voor ruim  € 65.000 geïnvesteerd. Het pand is integraal 
toegankelijk voor de minder mobiele medemens. Ook is er een keuken gerealiseerd die meer 
faciliteiten om samen te eten biedt voor de Huiskamer+.  
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De nog maar korte ervaring van de Huiskamer+ in het pand leert dat er ten behoeve van 
deze doelgroep en activiteit nog zaken worden gemist. Dit zowel in de inrichting van de 
ruimte, als in het beschikbare materiaal. Er is behoefte aan klaptafels waardoor er extra 
werkruimte ontstaat, betere stoelen, zitbanken om buiten te kunnen zitten, meer 
materialen voor de keuken en om de tafels gezellig te kunnen dekken, afvalbakken voor om 
goed te kunnen scheiden, een muziekinstallatie en beamer, etc.  
 
Ook de recente eindtoets van de Federatie Gehandicapten Limburg op de integrale 
toegankelijkheid van het pand toont aan dat er nog enkele kleine aanpassingen nodig zijn 
voor het miva toilet. Hier dient nog een beugel, een cilinderslot en een draadalarm 
aangebracht te worden. Ook de verlichting buiten bij de ingang dient nog op orde te worden 
gebracht. De toegankelijkheidsscan voor de start van het project en de eindtoets die na 
uitvoering is opgesteld wordt bijgevoegd als bijlage.  
 
Op basis van ramingen worden deze nog noodzakelijke investeringskosten voor de 
huiskamer+ geraamd op € 10.042. De projectbegroting met de opgevraagde offertes 
behorend bij dit plan is opgenomen als bijlage. In deze begroting is zichtbaar gemaakt welke 
kosten reeds zijn gemaakt in het project en op welke wijze deze zijn gefinancierd.  
In het tweede gedeelte van de begroting wordt aangegeven welke restpunten er nog liggen 
in de inrichting van de huiskamer/ontmoetingsruimte 2, om het Huiskamer+-project volledig 
tot hun recht te laten komen. Voor de dekking van deze kosten wordt een aanvullend traject 
van fondsenwerving opgezet en een beroep gedaan op het RCOAK en van Straatenfonds. 
 
 


