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MELDING STELLEN VAN MONDELINGE VRAGEN (vragenuur)                                            Art. 35 RvO

       

Aan de griffier van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee.  

Datum: 9 maart 2023 

Onderwerp: Beheer Dorpstienden Ouddorp  

Ondergetekende meldt hiermee dat hij in de eerstvolgende raadsvergadering gebruik wenst te maken van de 

mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen over genoemd onderwerp.  

 
Vragen gericht aan: Het college van B&W  

Vragen:  

Al geruime tijd laat het beheer van Dorpstienden door SRGO te wensen over, daarom de volgende vragen: 

- Is het college met de SGP-fractie van mening dat een gebouw als de Dorpstienden een belangrijke functie 

zou moeten vervullen in een dorpskern voor bijv. ontmoeting, welzijnswerk, en andere activiteiten? 

- Heeft het college ook signalen ontvangen over het ontbreken van goed gastheerschap en beheer in de 

Dorpstienden? 

- Heeft het college deze ongewenste gang van zaken al besproken met SRGO of is het college bereid dit te 

doen?  

- Wat is de inzet van het college om de maatschappelijke functie van Dorpstienden weer nieuw leven in te 

blazen zodat het op zeer korte termijn weer een plaats wordt waar mensen op een prettige manier samen 

kunnen komen?  

Aanleiding:  

De SGP-fractie ontving de afgelopen tijd veel signalen over het ontbreken van goed gastheerschap en beheer in de 

Dorpstienden, ondanks het feit dat het verbetertraject met SRGO al enkele maanden loopt. Enkele zaken die 

genoemd worden door gebruikers: 

- Er is geen vaste beheerder of vast aanspreekpunt; 

- Overdracht tussen wisselend personeel van SRGO wordt niet geregeld; 

- Er is regelmatig helemaal geen beheerder;  

- Afspraken worden niet of niet geheel nagekomen;  

- Het komt zeer regelmatig voor dat meubilair of andere zaken niet klaar staan; 

- Het is regelmatig erg koud tijdens bijeenkomsten; 

- Tarieven voor gebruik microfoon en beamer worden onaangekondigd doorberekend; 

- Geen ontmoeting na sportactiviteit mogelijk omdat Kraaienest dicht is; 

- Ook bij herhalende bijeenkomsten worden zaken niet goed geregeld; 

- Scholen moeten zelf Dorpstienden van slot halen en alarm uitzetten bij gebruik gymzaal. 

Indiener: Adriaan Kasteleijn, raadslid SGP 
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