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Geacht bestuur, 
 
In 2016 is de noodklok in Vlodrop (gemeente Roerdalen, provincie Limburg) geluid, want de leefbaarheid en 
sociale cohesie in het dorp had een dieptepunt bereikt. Demografische en sociaal-economische ontwikkelingen 
spelen daarin een rol, maar bovenal ook het ontbreken van een volwaardige, toegankelijke ontmoetingsplek in 
het dorp. In de afgelopen jaren zijn vanuit het dorp diverse onderzoeken gehouden, bijeenkomsten 
georganiseerd en scenario’s geschetst. Al die inspanningen hebben nu geleid tot een concreet plan, waarmee 
we deze problematieken voorgoed willen oplossen.  
Met veel genoegen presenteren wij u hierbij het plan ‘Dorpshuis De Blokhut’, waarmee wij Jeugdhonk De 
Blokhut gaan uitbreiden en transformeren naar een volwaardig dorpshuis. Een dorpshuis dat ontmoetingen 
stimuleert tussen jong en oud, toegankelijk en laagdrempelig is, de medelanders uit het dorp betrekt en plek 
biedt voor alle nieuwe initiatieven en activiteiten. Wij willen u vragen om een financiële bijdrage, zodat we dit 
burgerinitiatief kunnen starten en de problematiek omtrent de sociale cohesie en leefbaarheid structureel 
kunnen oplossen. 
 

Vlodrop; een kerkdorp met een gemêleerde samenstelling 
Vlodrop is een zogeheten kerkdorp. Het is het kleinste van de zes kerkdorpen in de gemeente Roerdalen. Van 
oorsprong is Vlodrop een agrarisch dorp, dat in later stadium zich ontwikkelde tot een arbeidersdorp. Dit 
ontstond door de bouw van de Beatrixmijn in het Meinweggebied. Het inwonersaantal is in de afgelopen jaren 
teruggelopen van ruim 2.500 naar ca. 2.350, terwijl de gemiddelde leeftijd is gestegen. De landelijke trend van 
vergrijzing is in die mate ook van toepassing in Vlodrop. Daarnaast kent Vlodrop met 25% een relatief hoog 
percentage aan allochtone inwoners (medelanders genoemd).  
 

Kenmerkend aan Vlodrop is het actieve club- en verenigingsleven, waarbij veel vrijwilligers uit het dorp 
betrokken zijn. Toch zijn er, voornamelijk dankzij de krimp en vergrijzing, ook een aantal clubs en verenigingen 
ter ziele gegaan. Het aantal inwoners dat bereid en in staat is om een vereniging te dragen is afgenomen en 
veelal wordt op dezelfde mensen een beroep gedaan. 
 

De leefbaarheid en sociale cohesie staat zwaar onder druk 
In de zomer van 2016 heeft de gemeente Roerdalen een aantal betrokken inwoners van Vlodrop bij elkaar 
gebracht om van gedachten te wisselen over de toekomst van Vlodrop. De noodklok werd geluid, want de 
leefbaarheid in het dorp had een dieptepunt bereikt. 
 

Deze groep is in eerste instantie onder de noemer Stuurgroep Toekomst Vlodrop en daarna als Stichting Veer 
zeen Vlodrop aan de slag gegaan om samen met de dorpsbewoners de problematieken omtrent de 
leefbaarheid in kaart te brengen en toekomstperspectief te schetsen. In het kader daarvan zijn een serie 
goedbezochte dorpsgesprekken georganiseerd waarin inwoners van Vlodrop hun bezorgdheden en ideeën 
omtrent de leefbaarheid in het dorp hebben uitgesproken. Daaruit kwamen een aantal belangrijke conclusies : 

• Vlodrop is vanwege zijn ligging, omvang en sociaal-demografische trends het kwetsbaarste van de 
zes kerkdorpen van de gemeente Roerdalen. 

• Vergrijzing is ook in Vlodrop een trend. 

• In de afgelopen decennia zijn verschillende verenigingen ter ziele gegaan. 

• Door het ontbreken van behoefte invullende voorzieningen is het voor jongeren minder aantrekkelijk 
om te blijven wonen. 

• Door de coronacrisis zijn maatschappelijke activiteiten in Vlodrop verder onder druk komen te staan. 

• De inwoners van Vlodrop voelen zich verbonden aan het dorp en willen zich volledig inzetten voor 
behoud van de leefbaarheid van het dorp. 

• Er zijn veel plannen voor nieuwe activiteiten en initiatieven, maar die komen door ruimtegebrek 
moeilijk tot uiting. 

• Een brede maatschappelijke accommodatie met de benodigde ruimte en faciliteiten ontbreekt. 

• Mensen ontmoeten elkaar minder vaak, kunnen minder omzien naar  elkaar en polarisatie kan intrede 
doen. 



Op basis van deze conclusies is de Stichting Veer zeen Vlodrop verder gegaan met het onderzoek in het dorp 
(o.a. met alle clubs/ verenigingen en gemeente) en de mogelijke scenario’s in beeld gebracht. Er hebben 
verschillende dorpsgesprekken plaatsgevonden (gemiddeld 100 bezoekers per keer) met de inwoners, 
ondernemers, verenigingen en andere gebruikers. De scenario’s werden doorgelicht op de parameters 
financiële haalbaarheid, de mate waarin het programma van eisen (van de gemeenschap) gerealiseerd kan 
worden, ruimtelijke inpassing en vergunningverlening, organisatorische haalbaarheid en draagvlak. Daaruit 
kwam naar voren dat er één scenario op zowel financieel, organisatorisch als ruimtelijk de beste optie is om 
het programma van eisen in te vullen. Een scenario waarin Jeugdhonk De Blokhut de oplossing kan bieden 
voor de problematieken in Vlodrop. 
 
Jeugdhonk De Blokhut gaat oplossing bieden! 
Jeugdhonk De Blokhut is sinds jaar en dag de ontmoetingsplek, waar veel organisaties hun maatschappelijke, 
sociale en culturele activiteiten voor voornamelijk jongeren uitvoeren. In de laatste decennia zijn daar ook 
andere organisaties bijgekomen en is een voorzichtige weg in geslagen naar een bredere functie (van meer 
een dorpshuis). 
 
In het scenario dat door het dorp is aangedragen zal Jeugdhonk De Blokhut uitgebreid en getransformeerd 
worden tot een volwaardig dorpshuis. Een dorpshuis die tot in lengte van dagen een verbindende rol kan 
spelen in het maatschappelijk, sociaal en cultureel leven van Vlodrop en de leefbaarheid een stimulans geeft. 
De Blokhut kent echter ook de nodige problemen. Het is te klein om de transformatie te maken en heeft niet 
genoeg ruimte. Daarnaast is het ook qua uitstraling en inrichting niet aantrekkelijk en heeft het onvoldoende 
aantrekkingskracht. Een ander probleem is de toegankelijkheid voor de kwetsbare doelgroepen uit het dorp. 
Om de functie uit te breiden en een brug te slaan naar alle bewoners dient het op zijn minst op de belangrijkste 
plekken toegankelijk te zijn, zodat niemand wordt uitgesloten. Een enorme uitdaging, maar Vlodrop zal Vlodrop 
niet zijn om als dorp gezamenlijk de schouders eronder te zetten en dit plan te gaan realiseren.. 
 
Van idee naar actie; Investeringen voor de uitbreiding en transformatie naar een dorpshuis 
In het kader van het plan dienen er diverse grote en kleine investeringen te worden gedaan. Dit is nodig om 
ruimte te kunnen bieden aan alle nieuwe initiatieven en activiteiten en toegankelijk voor alle doelgroepen, 
laagdrempelig en sfeervol te worden. Dat zijn in hoofdlijnen de volgende: 

• Realisatie MIVA-toilet en toegankelijkheidsvoorzieningen voor mensen met een beperking en 
senioren  

• Uitbreiding van de grote zaal naar een multifunctionele ruimte en inrichten  

• Keukenruimte aanpassen naar een volwaardige activiteitenkeuken 

• Realisatie van foyer voor betere ontvangstmogelijkheden en doorgang naar overige zalen 

• Specifieke invulling eigen jongerenruimte  

• Realisatie ouderensoos/ruimte  

• Aanschaf inrichting en materialen algemeen 

• Toevoeging sfeerbepalende elementen en aankleding 

• Luchtbehandeling en verduurzaming 
 
De kosten van de uitbreiding en transformatie zijn op basis van offertes en prijsinschattingen in kaart gebracht. 
Dat komt in totaliteit uit op € 490.000,- aan kosten. De begroting in de bijlage geeft een specificatie van de 
kosten. De financiering van deze kosten zijn ook in kaart gebracht. Met onze eigen inzet, een subsidie vanuit 
de gemeente Roerdalen en acties voor en door het dorp wordt hiervan al € 400.000,- gedekt. Voor het 
resterende dekkingstekort van € 90.000,- is de hoop gevestigd op fondsen. Zodoende ook dit verzoek gericht 
aan uw fonds. Ziet u mogelijkheden om een financiële bijdrage te leveren van € 5.000,-, zodat we voor eens 
en altijd kunnen afrekenen met de leefbaarheidsproblematiek in Vlodrop? 
 
Als u nog vragen heeft dan horen wij dat graag. U kunt dan met mij contact zoeken. Het telefoonnummer is 
0642748646 en e-mail pascalmoers@home.nl.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
  
 
 
 
 
Pascal Moers (Secretaris - Stichting Beheer De Blokhut) 
 

mailto:pascalmoers@home.nl


 

 

 

 

Projectbegroting ‘Dorpshuis de Blokhut’  
 

van jeugdhonk naar een volwaardig dorpshuis 
 

1. Uitbreiding grote zaal tot multifunctionele activiteitenruimte  

Totale kosten € 200.000,-  

PVC Vloer (nieuw en uitbreiding) € 20.000,00 

Professionele licht- en geluidsinstallatie € 20.750,00 

Mengpaneel € 10.000,00 

Luchtbehandeling (ventilatie/airco) € 50.000,00 

Buffet/WC's slopen € 15.000,00 

Meubelwagens € 4.000,00 

Radiators € 15.000,00 

Tafels € 2.250,00 

Stoelen € 4.000,00 

Plafond aanpassingen € 15.000,00 

Electra aanpassingen € 10.000,00 

Vluchtdeur € 5.000,00 

Activiteitenkasten € 5.000,00 

Decoratie/aankleding multifunctionele ruimte € 4.000,00 

Overige kosten € 20.000,00 

2. Uitbreiding naar een volwaardige activiteitenkeuken   
Totale kosten € 75.225,- 

Keukeninrichting (apparatuur en materialen) € 20.000,00 

Keukenbuffet € 25.000,00 

Activiteitenkasten € 1.500,00 

Luchtbehandeling € 15.000,00 

Decoratie/aankleding keuken € 1.500,00 

Overige kosten (kleun keukengerei o.a.) € 6.000,00 

Geluidsinstallatie € 6.225,00 

3. Realisatie ouderensoos, MIVA-toilet en toegankelijkheidsvoorzieningen 
Totale kosten € 45.800,- 

MIVA-toilet + aanpassingen € 7.500,00 

Aanpassingen toiletruimte t.b.v. toegankelijkheid € 4.000,00 

Infrastructurele aanpassingen door pand € 5.000,00 

Ingang/entree toegankelijk € 5.500,00 

Automatiseringsaanpassingen  € 3.000,00 

Seniorenstoelen voor activiteiten € 700,00 

Activiteitenkasten € 1.000,00 

Overige kosten (activiteitenmateriaal, kleine inrichting o.a.) € 3.500,00 



Luchtbehandeling (t.b.v. vitaliteit ouderen € 10.000,00 

Decoratie/aankleding (sfeerbehang, oude grafische beelden Vlodrop) € 1.000,00 

Tafels € 450,00 

Geluidsinstallatie (aangepast op doelgroep) € 4.150,00 

4. Foyer uitbreiden voor betere ontvangstmogelijkheden en doorgang naar 

overige ruimtes - Totale kosten € 132.100,- 

PVC Vloer (nieuw en uitbreiding)   

Deur en muren (aanpassingen/uitbreiding)   

Aanpassingen dak   

Lichtkoepels in dak   

Aanpassingen deur vergaderruimte   

Dichtmaken deur naar fitnessruimte   

Subtotaal van bovenstaande kostenposten € 100.000,00 

    

Luchtbehandeling € 15.000,00 

Decoratie/aankleding € 1.500,00 

Activiteitenkasten € 1.500,00 

Tafels € 675,00 

Stoelen € 1.200,00 

Overige kosten € 6.000,00 

Geluidsinstallatie/audiotoepassingen € 6.225,00 

5. Volwaardige eigen jongerenruimte  
Totale kosten € 22.000,- 

Video/audio toepassingen € 4.150,00 

Tafels € 450,00 

Loungebank/stoelen € 900,00 

Opbergkasten € 1.000,00 

Decoratie/aankleding € 1.000,00 

Overige kosten € 4.500,00 

Luchtbehandeling € 10.000,00 

6. Onvoorziene kosten 
Totale kosten € 14.875,- 

 
Totale kosten projectbegroting 

€ 490.000,- 

 

 



 

 

 

 

 

Projectfinancieringsplan ‘Dorpshuis de Blokhut’  
 

van jeugdhonk naar een volwaardig dorpshuis 
 

Financieringsbronnen Bedrag % 
   

Eigen bijdrage € 50.000,- 10% 

   

Subsidie gemeente Roerdalen € 225.000,- 47% 

   

Lening Bank € 50.000,- 10% 

   

Sponsors/bedrijfsleven € 25.000,- 5% 

   

Acties voor en door het dorp € 50.000,- 10% 

   

Tekort → Fondsen en Stichtingen € 90.000,- 18% 

Oranje Fonds - € 40.000,- (in aanvraag)   

Hendrix Stichting - € 10.000,- (in aanvraag)   

VSB Fonds - € 10.000,- (in aanvraag)   

Rabobank Midden-Limburg - € 10.000,- (in aanvraag)   

Stichting FSI - € 5.000,- (in aanvraag)   

Stichting van Straaten Fonds - € 5.000,- (in aanvraag)   

Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds - € 5.000,- (in 
aanvraag)  

 

Stichting Zeepaardje - € 5.000,- (in aanvraag)   

   

Totale financiering € 490.000,- 100% 
 


