
 

 

 
MOTIE 

Ingevolge artikel 42 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de 

gemeenteraad van de gemeente Gennep 

 
 
Voorstel  nr. :                                                   

 
De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 7 november 2022 
 

 
Onderwerp: Buurthuizen open en inwoners warm de winter door.  
 

De Raad, 
 
Gehoord de beraadslaging, 
 
Constaterende dat 

• Steeds meer inwoners het moeilijk hebben door de hoge energierekening en inflatie; 

• Er reeds vanuit de overheid veel maatregelen ingezet worden maar dat dat niet voor iedereen 
toereikend is; 

• Uit een enquête van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen blijkt dat dat van de 850 buurthuizen 
in Nederland zo’n 75% vorig jaar verlies leed en 60% van de dorpshuizen groot onderhoud uitstelden; 

• Ook in onze gemeenten er door dorps/buurthuizen en verenigingen aan de bel getrokken wordt. 
 

Overwegende dat:  

• Buurthuizen, huiskamers en verenigingsgebouwen in deze niet allen een gezellige ontmoetingsplek 
kunnen zijn maar ook een opvanglocatie in deze barre tijden; 

• De stijgende energie prijzen en de dalende temperaturen maken dat we tijdig in actie moeten komen 
voor inwoners die thuis geen verwarming meer aan kunnen zetten; 

• Juist in deze tijd van eenzaamheid en verharding hebben buurthuizen een belangrijke rol als sociale 
ontmoetingsplaats. En ze zijn cruciaal voor het in standhouden van verenigingsleven en 
vrijwilligerswerk. 

• Niet al deze locaties in eigendom van de gemeente zijn; 
 
Verzoekt het college: 

• In overleg te gaan met uitbaters van onze buurt/dorpshuizen, huiskamers en verenigingen teneinde, 
samen met vrijwilligers, in iedere kern een pand verwarmd toegankelijk te houden in de herfst en 
wintermaanden waar bewoners bijeen kunnen komen zonder verplichtingen. 

• Onderzoeken of en hoe we uitbaters en beheerders hierbij kunnen ondersteunen; zo ontstaat er een 
win-win situatie voor inwoners en buurthuizen/huiskamers/wijkcentra/verenigingen etc. 

• Hier vooral uitbaters en beheerders over laten meedenken.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

 
Ondertekening en naam: 
 
 
Fractie D66  
 



 

 

 


