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WELLERLOOI Burgers kunnen meebetalen aan ’t Luukske en de gymzaal

Dorpshuis ’t Luukske in Wellerlooi, met op de achtergrond de gymzaal. Het dorp wil de accommodaties hoe dan ook behouden.
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In de bres voor het dorpshuis
Er ligt een oud plan, een commercieel plan en nu ligt er
ook een nieuw plan om het dorpshuis en de gymzaal in
Wellerlooi te behouden. In ’t Luukske 3.o betalen de dorpsbewoners mee. „Dat zorgt voor betrokkenheid.”
door Judith Janssen

A

lles op alles lijken de bewoners van Wellerlooi
te willen zetten om de
accommodaties in hun
dorpje te behouden. Er lagen plannen van de dorpsraad voor een
nieuw multifunctioneel centrum
(mfc), er ligt een ambitieus commercieel plan van een stel onderne-

mers uit het dorp voor een MFC
Taste & Go en nu komt daar ’t
Luukske 3.0 bij, van de stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi. Hierin
springt de stichting in de bres voor
het dorpshuis en de gymzaal.
Want als het aan de gemeente Bergen ligt, moeten deze verdwijnen
omdat ze eenvoudigweg te duur
zijn. Dat voornemen zorgt voor
veel onrust onder de bewoners, die

vrezen voor verschraling en leegloop van hun dorp. „De mensen
hebben het gevoel dat ze afgestoten
worden door de gemeente. We zitten uit het zicht en moeten het zelf
maar uitzoeken”, zegt de voorzitter
van de stichting, Bart Bogers. Een
commercieel alternatief, dat eind
vorig jaar werd gepresenteerd, zorgde volgens hem voor onrust en
weerstand. „Een partij met een
winstoogmerk voelt toch anders en
onzekerder aan.”
Bogres pakte samen met een groep
bezorgde burgers de handschoen
op en komt nu met een alternatief
om het dorpshuis en de gymzaal in
gemeenschapshanden te behou-

den. In de nieuwe plannen wordt
de huidige gymzaal afgebroken en
de oude materialen worden hergebruikt voor de nieuwe gymzaal die
aan het huidige dorpshuis moet
worden gebouwd. Duurzamer en
energiezuiniger is het devies. Totale
kosten: 450.000 euro.
Fondsen en de dorpelingen zelf
zouden de verbouwing grotendeels
moeten financieren. Wie wil kan
voor 25 euro een certificaat kopen,
waarmee een gedeelte van de verbouwing van het dorpshuis en de
gymzaal wordt betaald. Niet uniek,
zegt Bogers: „Maar het zorgt wel
voor verbinding en betrokkenheid.”

