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Inleiding 
 

De DorpsRaad werkt steeds meer in projecten en werkgroepen. Eén van 
de werkgroepen is de werkgroep Helders Bloei. Helders Bloei was ooit een 

levendig verengingsgebouw naast de Kroon. We zoeken naar ‘nieuwe 
levendigheid’ in het Noaberhuus. 

 

 Doel 
 

Doel van deze werkgroep is een onderzoek uit te voeren waaruit helder 
moet worden hoe er goed gebruik kan worden gemaakt van het 

Noaberhuus als centrale plek in het dorp.  

 
Het behoefteonderzoek moet de wensen en behoeften van de inwoners 

van Hellendoorn in kaart brengen en richting geven aan de inrichting van 
de bezetting van het Noaberhuus. Bob Faber, Cees Rem en Marijke 

Kamphuis zijn hiermee aan de slag gegaan.  
 

Huidige situatie Noaberhuus 
 
Het Noaberhuus is het voormalig gemeentehuis van de gemeente 

Hellendoorn. Na vertrek van de ambtenaren naar Nijverdal is dit gebouw 
ter beschikking gesteld aan de inwoners van het dorp Hellendoorn met als 

doel een nieuw centraal ontmoetingspunt te creëren.  

Na een aanvankelijk goede start met nieuw café met biljart, wekelijkse 
disco avonden en goed gevulde vergaderzalen, is er in de loop van de 

jaren enige sleet ontstaan in de gebruikersaantallen. Deze ontwikkeling is 
mede veroorzaakt door de opkomst van de sportverenigingen en de 

sporthal. Tennisclub, voetbalclub, en sporthal, alle voorzien van 
uitstekende kantines, vormen momenteel de ontmoetingsplekken voor 

een groot deel van de inwoners. Daarnaast is er ook nog de Eik, die een 
deel van de uit de enquête geuite wensen vervuld. Het Noaberhuus is 

daarbij een beetje achtergebleven. 

Er maken momenteel een aantal verenigingen gebruik van ’t Noaberhuus 
als ontmoetingsplek en vergaderruimte.  

De huidige programmering van de verschillende ruimten is als volgt: 

- Ontmoetingsruimte (Café): 

In het café worden de competitiewedstrijden gespeeld van 4 biljartteams. 
Tevens is het café het onderkomen van de schietvereniging die boven het 



2 
 

café 7 schietbanen gebruiken. Verder wordt het café gebruikt door de 

stamgasten en bezoekers van vergaderingen. 

- Raadszaal: 

De raadszaal wordt gebruikt voor vergaderingen. Tevens is deze ruimte 
door de gemeente aangewezen als trouwlocatie. Het merendeel van de 

vergaderingen vinden hier in de avond plaats, door onder andere politieke 
partijen, apotheken en doktoren en de DorpsRaad. Gemiddeld is de 

raadszaal 2 a 3 avonden per week in gebruik.  

- Recreatieruimte (1e verdieping): 

Hier vinden alle creatieve bezigheden plaats, zoals: bloemschikken, breien 
en borduren. Het breien vindt 1x per week plaats op de dinsdagmiddag. 

Het bloemschikken vindt op afspraak plaats in de avonduren. Daarnaast 
vinden hier de vergaderingen van de rally plaats. 

- Kelder: 

De kelder wordt gebruikt voor feesten partijen op afspraak en door de 
videoclub (1x per 2 weken) op de maandagavond. Verder wordt deze 

ruimte sporadisch gebruikt voor grote vergaderingen. 
 

Het dorpshuis zou door de centrale ligging in de dorpskern Hellendoorn 

het middelpunt van het sociale leven in Hellendoorn moeten zijn, maar is 
dat nu niet.  

De enquête 

 Aanleiding onderzoek 
De enquête werd gehouden n.a.v. de (ver)nieuwe(de) rol die het 

Noaberhuus door de gemeente heeft toegewezen gekregen. Het 
Noaberhuus is aangemerkt als een multifunctionele accommodatie voor 

dorp Hellendoorn.  

Het Noaberhuus zal in de toekomst de rol van “basisvoorziening’ voor het 
woongebied Hellendoorn (dorp) moeten gaan vormen.  

Om deze voorziening tot stand te kunnen brengen is er een bedrag van 

90.000 euro te beschikking gesteld door de provincie Overijssel. Deze 
gelden zijn aangewend voor de installatie van een lift en een 

invalidentoilet, de aanpak van de entree en de bestrating waardoor ook 
minder validen een toegang tot de faciliteiten verkrijgen.   

Daarnaast wordt de inrichting aangepast om ook gebruikt te kunnen 

worden door nieuwe groepen gebruikers. De sanitaire voorzieningen 
worden gemoderniseerd, de keuken wordt uitgebreid en gemoderniseerd, 

er komen kunststof vloeren en nieuwe wandafwerking en er worden 
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computers aangeschaft ten behoeve van het internet café. Ook zal er nog 

naar verlichting, koeling en de CV-installatie worden gekeken.  

De centrale vraag is in eerste instantie ”het huus staat er, maar wat 
wil de bevolking er mee” 

 Doel 
Het behoefteonderzoek had als doel de wensen en behoeften van de 
inwoners van Hellendoorn in kaart te brengen en richting te geven aan de 

inrichting van de bezetting van het Noaberhuus. 

 Werkwijze 
Op verzoek van de DorpsRaad Hellendoorn is er een behoefteonderzoek 

gehouden middels een enquête die verspreid is onder de bewoners van 

het Dorp Hellendoorn. 

Deze enquête, waarop en aantal keuzemogelijkheden werden 

weergegeven werd via de wijkverenigingen verspreid en opgehaald. Voor 
zover geen wijkvereniging aanwezig werden individuele bewoners zo veel 

mogelijk voorzien van de enquête. 

Totaal werden er 1788 formulieren verspreid. Er werden 272 ingevuld en 
al dan niet van commentaar voorziene formulieren terug ontvangen. Een 

score van 15.2 %. 

 Voorlopige conclusie 
Het scorepercentage bedroeg 15.2%, met andere woorden, 15,2 procent 

van de uitgezette enquêtes is teruggekomen. Dit is een redelijk 

percentage, in andere vergelijkbare enquêtes werd een aanzienlijk lager 
percentage behaald.  

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 62 jaar. Jongeren of 
volwassen in de leeftijdsgroep onder de 60 hebben de enquête veel 

minder ingevuld. Dit is een indicatie dat veelal de ouderen interesse 

hebben in een goed draaiend Noaberhuus met een divers aanbod van 
voornamelijk “gezellige” dingen zoal biljarten, samenzijn (huiskamer) eten 

etc. 

Overigens is de gemiddelde leeftijd in de gemeente Hellendoorn ook niet 

erg laag. 17,9 % van de inwoners van de gehele gemeente Hellendoorn is 

65 of ouder (uit Demografische kerncijfers per gemeente, 2012), wij 
vermoeden dat dat percentage in dit woongebied en zeker in dorp 

Hellendoorn hoger ligt.  

 Top behoeften 

Uit de enquête is een top 3 ‘behoeften’ gekomen.  

1. Cursussen 
2. Koken/eten 

3. Dagbesteding/socioruimte 
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Ook hoog scoorden: 

 Lezingen 

 Computerles 
 Wijkagent 

 Kluscafe 
 Huiskamer 

Concluderend kan er gesteld worden dat er behoefte is aan activiteiten in 

de categorieën ‘recreatie en ontspanning’ (cursussen, koken/eten, 
lezingen) en ‘zorg en welzijn’ (dagbesteding/socioruimte, kluscafe, 

huiskamer). Daarnaast was er vraag naar informatie van de wijkagent.  

We hebben ook gevraagd of mensen zich wilde melden als ze mee wilden 
doen om de activiteiten op te zetten. Daar is geen reactie op gekomen. 

Enquête en uitslagen zijn bijgevoegd als bijlagen. 

Aanbevelingen 
Om de activiteiten te kunnen organiseren die uit het behoefteonderzoek 

komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.  

Er zal allereerst een nieuw beheersmodel ingevoerd moeten worden. Een 
stichting lijkt daarbij voor de hand liggend. Het Noaberhuus moet een 

zelfstandig beleid kunnen voeren. 

Voor de uitvoering van een door de stichting geformuleerd beleid, dat 
tegemoet komt aan de wensen van de inwoners zal er een beroep moeten 

worden gedaan op vrijwilligers, al dan niet met ondersteuning van 
professionele krachten. Zoals gemeld heeft tot dusver niemand zich 

spontaan gemeld. 

Wil er loop in komen, dan zal het Noaberhuus de openingstijden moeten 
aanpassen. Men moet er binnen kunnen lopen voor een kop koffie en een 

krantje kunnen lezen. Aanpassing van de openstelling en bezetting van 
het café is hierbij noodzakelijk. 

Tevens moet er meer ruchtbaarheid gegeven worden aan het bestaan en 

de activiteiten van het Noaberhuus. Aanstelling van een PR functionaris 
verdient hierbij aanbeveling.  

Als bij gebrek aan vrijwilligers dit allemaal niet haalbaar blijkt te zijn, dan 

adviseren wij de DorpsRaad een samenwerking aan te gaan met een 
organisatie die die kennis en ervaring wel in huis heeft en goed ingevoerd 

is bij de gemeente. Anders wordt het trekken aan een dood paard. 
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Tot slot 
Wij stellen voor dat de volgende wijkverenigingen een taart ontvangen 

voor de snelle respons dan wel het grote aantal enquêtes retour. 

 De Blenke 
 De Hofte 

 Niejstad  
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Bijlage 1 Enquête 
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Bijlage 2 Uitslag enquête 
Enquête Naoberhuus    

 
december 2014/januari 2015 

    

          
Totaal uitgezette formulieren  1780 

Retour 
ontvangen 272 15.2% 

   

          Buurtvereniging             Uitgezet Retour % Gem.leeft 
                
    t Oale Spoor   180 14 7.7 64 
    De Blenke   400 74 18.5 57 
    De Hofte   118 34 28.8 63 
    De Lanteernhoek   110 10 9.0 63 
    De Ninaobers   100 3 3.0 78 
    De Woerthe   83 13 15.6 62 

    De Zuudkamp   120 8 6.6 55 
    Erve Noabers   156 0 0.0   
    Niejstad   159 46 30.6 51 
    Noord Esch Naobers   80 11 13.7 64 
    ReggewegVrooskamp   59 24 40.6 69 
    Schuilenburgerweg   43 6 13.9 54 
    Voordamweg   30 10 33.3 57 
    Witte Vlek   150 19 12.6 66 
                
    Totalen en gemiddelden:       1788 272 15.2 62 
    

          Onderwerpen enquête. Er kon meer dan 1 onderwerp aangekruist worden: 
    Recreatie/ontspanning:     

         Kaartclub 31 
         Koken .eten 87 
         Leesclub 21 
         Biljarten 61 
         Cursussen 104 
         Lezingen 83 
         ZZP Ruimte 7 
         Muziek/band 51 
       Informatie:     

         Computervragen 47 
         Computerles 83 
         Pensioen etc 41 
         Wijkagent 83 

       Zorg en Welzijn     
         Mantelzorgvragen 48 
         Vrijw.mantelzorg 28 
         Dagbest/socioruimte 95 
         Kluscafe 80 
         Huiskamer 82 
       

          Niet opgenomen in vragenlijst:    jeugdsoos 24 / Bloemschikken 10 / Kinderspel ?  
/eetmiddag 5 /info gemeente 3  
 

Opmerkingen n.a.v. vragenlijst. 
       Naoberhuus toegankelijker maken. Betere communicatie.  

      Plaats voor buurtverenigingen. Centraal punt bij festiviteiten (voorbeeld Heksendoorn). 
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