
 

Hellendoorn, 17 mei 2020  

Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn  

Postbus 200  

7440 AE Nijverdal  

Betreft: ontmoetingscentra in tijden van corona 

Geacht college, 

We zijn getroffen door het coronavirus. Er worden mensen ziek. Ook in onze gemeente zijn mensen 
overleden. We kunnen onze naasten die we lief hebben niet bezoeken. Kortom, er is persoonlijk leed 
en ontwrichting. Behalve het persoonlijke verdriet, zijn er ook economische gevolgen.  
 
Dorps- en buurthuizen, multifunctionele en sociaal-culturele accommodaties hebben 
noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Hierdoor is duidelijk geworden hoe belangrijk 
maatschappelijk vastgoed is voor de leefbaarheid in alle kernen en wijken binnen onze gemeente. 
Door het sluiten en het stopzetten van activiteiten missen inwoners hun ontmoetingsplek en sociale 
contacten. Dat het coronavirus ook invloed heeft op de accommodaties is duidelijk. De 
accommodaties missen opbrengsten uit verhuur, activiteiten en consumpties terwijl de kosten veelal 
doorlopen. Op dit moment hebben de accommodaties de mogelijkheid om vanaf 1 juni weer 30 
personen te ontvangen (met inachtneming van de richtlijnen). 
 
Namens Lokaal Hellendoorn hebben wij enkele vragen en opmerkingen: 
 

• Is er contact met alle ontmoetingscentra over de gevolgen van de coronacrisis? 

• Zo ja, tegen welke problemen lopen zij op dit moment aan?  

• Vindt er al ondersteuning plaats door de gemeente en op welke manier? 

• Het samenwerkingsverband P10 heeft bij minister Wiebes aangedrongen om dorpshuizen 
standaard deel te laten uitmaken van de ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’. Kunnen wij dit 
geluid vanuit onze gemeente ook kenbaar maken aan minister Wiebes? Juist na deze crisis 
zal er behoefte zijn aan laagdrempelige mogelijkheden voor ontmoeting en contact. 

• Provincie Overijssel investeert in experts die via de OVKK (Overijsselse Vereniging voor Kleine 
Kernen) ontmoetingscentra in Overijssel een helpende hand kunnen bieden. Bent u hiermee 
bekend en verwijst u ontmoetingscentra die praktische hulp nodig hebben al door? 

 
Graag ontvangen wij in de commissie samenlevingszaken van dinsdag 19 mei aanstaande een reactie. 

 
Met vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn,  
 
 
Hetty Ligtenberg-Grondman 

Thea ten Have 

Annemarie Dubbink 


