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Inleiding: 

 

Sinds 1908 functioneert de Rieshoek als ontmoetingsplek voor Noordlaarders.  

Tot 2014 gingen kinderen uit het dorp er naar school. Na sluiting van de school 

organiseerden Noordlaarders er al snel allerlei activiteiten, zoals dorpsborrels en 

gymlessen. Op initiatief van dorpsbewoners werd het achterste deel van de Rieshoek 

in gebruik genomen door een kinderdagverblijf. Een dagbestedingscafé, een 

dorpskapper en creatieve ondernemers zorgden in de loop van 2015 voor een 

levendige dagelijkse invulling van het gebouw. 

Toen helder werd dat de gemeente Haren het gebouw de Rieshoek openbaar wilde 

verkopen, is het dorp opgestaan om actief invloed uit te oefenen op dit besluit. Wij 

hebben een stichting opgericht om eigenaar te kunnen worden van dit bruisende 

gebouw ten behoeve van de leefbaarheid van ons dorp. 

Stichting behoud en beheer de Rieshoek streeft naar een veelzijdige invulling van het 

pand, onder de noemer ‘kleine bedrijvigheid en diensten voor het dorp’. Opdat de 

Rieshoek in Noordlaren een levendige plek voor ontmoeting en verbinding kan 

blijven.  

 

Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren 

Maart 2018 
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1. DOEL 

 

Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren heeft als doel: 

Het behouden, beheren en exploiteren van het gebouw de Rieshoek te Noordlaren, ten 

behoeve van een zo breed mogelijk scala aan (maatschappelijke) functies, alsmede als sociale 

ontmoetingsplek van de inwoners van Noordlaren en haar omstreken. 

De stichting wil, door het gebouw te kopen van de gemeente Haren, de openbare functie veilig 

stellen. Daarnaast wil de stichting de exploitatie en de organisatie versterken en uitbreiden. Op deze 

manier wil de stichting de leefbaarheid van het dorp Noordlaren behouden dan wel vergroten.  

 

 

 

2. CONTEXT  

Noordlaren is een Gronings dorp met ruim 400 inwoners. Het dorp verandert, zoals veel 

plattelandsdorpen, in een verstild dorp met weinig voorzieningen. Noordlaren heeft nu qua 

voorzieningen een dorpshuis, een ijsbaan en sportvelden.  

- De ijsbaan (met sportvelden) ligt achter voormalige basisschool de Rieshoek en is een 

bindende factor in het dorp. Het hele dorp spant zich in wanneer de ijsvereniging het voor 

elkaar krijgt om een schaatsmarathon te organiseren. De school dient in zo’n geval als 

perscentrum en kleedkamer. Iedere winter staan jong en oud wel een paar dagen op de 

ijzers, en dan is het feest.  

- Dorpshuis de Hoeksteen bevindt zich tegenover de historische kerk en heeft een belangrijke 

functie bij huwelijken, uitvaarten en concerten in de kerk. Daarnaast vinden er veel 

dorpsactiviteiten in het dorpshuis plaats, zoals kaartavonden, vergaderingen en de 

nieuwjaarsreceptie.  

Tot 2014 was er een dorpsschool in Noordlaren. Door de sluiting van de school is Noordlaren 

minder levendig geworden, en minder aantrekkelijk voor jonge gezinnen. De nieuwe 

invulling van het schoolgebouw vult nu deels het gat dat de dorpsschool heeft achtergelaten.  

Was er, in het actieve Noordlaren, altijd al plek voor een basisschool en een winkel naast een 

dorpshuis, dan is dat nu ook het geval met de Rieshoek. Het schoolgebouw biedt, naast plek voor 

dorpsactiviteiten, ook diensten en bedrijvigheid zoals een kapper, kinderopvang en een 

dagbestedingscafé. De Rieshoek heeft een open uitstraling en veel buitenruimte. Door de andere 

opzet van de exploitatie, en de ligging en kenmerken van het pand, is de Rieshoek aantrekkelijk voor 

een bredere groep dorpsbewoners dan het dorpshuis, zonder deze te verdringen.  

* Zie ook de adhesiebetuigingen van het bestuur van De Hoeksteen en Vereniging Dorpsbelangen 

Noordlaren, in de bijlage. 
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3. DOELGROEP 

- Doelgroep: kinderen uit Noordlaren en omringende dorpen 

Een voormalige school is uiteraard ingericht voor kinderen. De Rieshoek huisvest kinderopvang voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Een groep ouders organiseert onder de naam Kidsclub Noordlaren 
activiteiten voor kinderen van de basisschool in en om de Rieshoek, zoals kampvuur, 
knutselmiddagen en pijl- en boogschieten. In de Rieshoek wordt peuter- en kleutergym en muziekles 
gegeven. Onder de noemer Creatieve Carrousel zijn er workshop-dagen voor kinderen, in de 
schoolvakanties. Op Koningsdag zijn er kinderactiviteiten op het plein en in de school. 

- Doelgroep: tieners 

In het dorp is nu weinig te doen voor de jeugd. ’s Avonds verzamelen jongeren zich rondom de 
school. De stichting wil een fijne ‘hangplek’ inrichten en filmavondjes voor de jeugd organiseren. 

- Doelgroep: nieuwkomers in het dorp 

De dorpsborrels en klusdagen in de Rieshoek zijn een laagdrempelige manier om in contact te komen 
met dorpsgenoten. Kinderen en hun ouders vinden gemakkelijk aansluiting door de kinderopvang en 
de kinder-activiteiten.  

- Doelgroep: de Noordlaarder die activiteit, sportiviteit en gezelligheid zoekt 

De Jeu de boulesbaan op het plein, het huiskamercafé, de creatieve workshops, de gratis 
boekenkraam: ze bieden kans om samen te ontspannen. Straten organiseren om de beurt een 
thematische dorpsborrel, waar het hele dorp voor wordt uitgenodigd. Door gevarieerde activiteiten 
wil de stichting een zo breed mogelijk scala aan dorpsbewoners bereiken. 

- Doelgroep: ondernemende Noordlaarders 

Stichting behoud en beheer de Rieshoek biedt een prachtige kans voor Noordlaarders om hun 

talenten te ontplooien, bijvoorbeeld op het gebied van organisatie, ondernemerschap en 

management. In het gebouw zelf is er altijd plek voor nieuwe initiatieven vanuit het dorp. Zo was er 

bijvoorbeeld een ondernemerscafé en nodigden inwoners een docent uit voor een gezamenlijke 

proefles boxing yoga.  

- Doelgroep: de oudere dorpsgenoot 

Het huiskamercafé is op alle werkdagen open en is een plek waar je altijd even aan kunt waaien voor 

een kopje koffie. De stichting heeft ambities op het gebied van maaltijdverzorging, was- en 

strijkservice, seniorensport en een zorgnetwerk.  

- Doelgroep: mantelzorgers 

De combinatie van bedrijfjes in de Rieshoek is bij uitstek geschikt voor respijtzorg: mantelzorgers 

komen, samen met degene die ze verzorgen, een dagje naar de Rieshoek. Ze krijgen een behandeling 

bij de kapper, fietsen met de duo-fiets door het dorp, gaan op bezoek bij de boer, lunchen bij het 

dagbestedingscafé en doen een creatieve workshop. De stichting nodigt gastsprekers uit. Een 

inhoudelijke verwen-dag, waarbij de zorg even gedeeld wordt en de mantelzorger nieuwe energie 

opdoet. 

- Doelgroep: de Noordlaarder van de toekomst 

Stichting behoud en beheer de Rieshoek wil door aanschaf van het gebouw blijvend zeggenschap 

krijgen over de invulling van het pand. Hierdoor kan er steeds worden ingespeeld op demografische 

ontwikkelingen en de daarmee veranderende behoeften in het dorp.  
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4. DE ONDERNEMING 

Locatie 

De Rieshoek is een schoolgebouw van 790 m2, op 20 are grond, aan de doorgaande weg in 
Noordlaren. Het is gebouwd rond 1900 en een gemeentelijk monument. Voor het beeldbepalende 
pand ligt een plein met een grote rode beuk. Achter het pand ligt een klein speelplaatsje, sportvelden 
en de beroemde ijsbaan.  

De gemeente Haren is de eigenaar en wil het gebouw graag verkopen. De gemeenteraad heeft 
voorjaar 2017 bepaald dat het dorp de beoogde koper is, met behoud van de maatschappelijke 
bestemming.  

 

Missie 

Een solide en maatschappelijke exploitatie 

Vanuit de wens om de leefbaarheid van Noordlaren te behouden en te vergroten, wil de stichting het 
gebouw vullen met activiteiten en voorzieningen voor dorpsbewoners. De Rieshoek als gezellige en 
functionele plek, waar dorpsgenoten uit alle geledingen elkaar gemakkelijk tegenkomen en tevens 
gezamenlijke initiatieven kunnen ontplooien. 

-> De stichting sluit huurcontracten met kleine bedrijven en dienstverleners met een meerwaarde voor 
het dorp.  

-> In de huurcontracten wordt de immateriële bijdrage voor het dorp vastgelegd, zoals beheer-taken 
en het frequent organiseren van een activiteit voor het dorp. 

-> In de exploitatie blijft fysieke en financiële ruimte over voor de ontwikkelingen en initiatieven van 
het dorp.  

-> De Werkgroep Duurzaamheid werkt aan het plaatsen van een zonneveld om de Rieshoek 
energieneutraal te maken. 

 

Een toekomstbestendige organisatie 

De organisatie van de Rieshoek bestaat uit een breed stichtingsbestuur en drie commissies. Vanuit 
het bestuur en de commissies wordt het beheer en het onderhoud, maar ook de invulling en de 
publieke uitstraling van het pand bewaakt, aangestuurd en uitgevoerd. Het bestuur streeft naar een 
gevarieerde opbouw van bestuur en commissies. 

-> Veel burgerparticipatieprojecten zijn kwetsbaar doordat de organisatie leunt op een kleine groep 
mensen die op een gegeven moment het stokje door wil geven. Gelukkig is het bestuur van Stichting 
Behoud en Beheer de Rieshoek relatief groot met tien bestuursleden, en erg gedreven. Toch wil het 
bestuur graag uitbreiden. Daarmee kan de belasting van het huidige bestuur worden verlicht, en de 
eventuele overdracht van taken eenvoudiger worden. Het is bovendien een kans om van de 
organisatie een nog betere afspiegeling van het dorp te maken.  

 

De aanschaf pand 

Om aankoop te kunnen realiseren, werkt de stichting in het voorjaar van 2018 onvermoeid door aan 
het opbouwen van een gefundeerd aankoopbedrag. Streven is om voor het eind van het jaar 
eigenaar te zijn van het pand. 
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Dorpsactiviteiten 

De Rieshoek biedt ruimte aan initiatieven voor en door inwoners van Noordlaren. Een plek voor 

verbinding, waar dorpsgenoten uit alle geledingen elkaar ontmoeten.  

 

Ambities dorpsactiviteiten: 

-> Hangplek voor tieners. 

-> Filmavonden voor de jeugd. 

-> Permacultuur dorpsmoestuin met bankje waar dorpsbewoners terecht kunnen, evenals de kinderen 

van de kinderopvang, deelnemers van de Creatieve Carrousel en de cliënten van de dagbesteding. 

-> Waterspeelterrein voor kinderen op het schoolplein. 

-> Seniorensport. 

-> Mantelzorg-dagen. 

  

 

In en om de Rieshoek vinden de volgende dorpsactiviteiten plaats: 

- Creatieve Carrousel. Gevarieerde workshop-dagen voor kinderen. 

- Dorpsborrels. Samen organiseren en daarna gezellig bijpraten.  

- Feestjes, clubs en bijeenkomsten. Ruimte voor initiatieven voor en door dorpsbewoners. 

- Jeu-de-boulesclub. Iedere woensdagochtend, op de jeu-de-boulesbaan op het 

schoolplein. 

- Kidsclub. Activiteiten voor kinderen in het eigen dorp. 

- Koningsdag. Dorpsontbijt, spelletjes, rommelmarkt, georganiseerd door Oranje Comité 

Noordlaren. 

- Koor de Zozo’s. Noordlaarder shantykoor. 

- Muziekles. Iedere woensdag professionele lessen in het bespelen van de piano, gitaar, 

saxofoon en blokfluit.  

- Peuter- en kleutergym. Les van een gediplomeerd sportdocent in het voormalige 

spellokaal. 

- Schaatsen. IJsvereniging de Hondsrug zorgt iedere winter voor een mooie ijsvloer achter 

de school, voor profs en dorpsgenoten. 

- Scrooge & Co. De alom bekende gratis boekenkraam van Noordlaarder Leo Harryvan. 

- Bootcamp. Pittige buitensport rondom de Rieshoek.  

- Klusdagen. Samen grote en kleine klussen aanpakken, in en om de Rieshoek. 
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Bedrijvigheid 

Onder de noemer ‘kleine bedrijvigheid en diensten voor het dorp’ draagt de Rieshoek bij aan het 

voorzieningenpeil en de ontmoetingskansen in het dorp. De ondernemers van de Rieshoek zorgen 

voor het dagelijks beheer van het pand. Ze werken samen, met elkaar en met Stichting behoud en 

beheer de Rieshoek, om van het voormalige schoolgebouw een levendig en laagdrempelig 

functioneel centrum te maken. 

 

Ambities bedrijvigheid: 

-> Was- en strijkservice. Hiervoor moet een was- en strijkruimte ingericht worden. 

-> Maaltijdverzorging. Afhaalmaaltijden op vaste dagen. Ter plekke opeten of thuis opwarmen. 

Thuisbezorgen voor mindervaliden. 

-> Zorgnetwerk. 

-> Bezorg- en afhaalpunt postpakketten. 

-> Medicijnen afhaalpunt. 

-> Verhuur per dagdeel voor zorg- en hulpverleners. Hiervoor moet een lokaal geïsoleerd en ingericht 

worden. 

 

 

  

 

De bedrijfjes die momenteel gevestigd zijn in de Rieshoek: 

- Hairfashion Jacqueline. De dorpskapper die ook huisbezoeken brengt. 

- Kinderopvang OKI. Kleinschalige opvang waar natuurbeleving hoog in het vaandel 
staat. 

- Carmenmaakt. Creatieve cadeautjes voor baby’s en jonge kinderen. 

- Andries de la Lande Cremer Fotografie. Freelance fotograaf, en huisfotograaf van de 
Rieshoek. 

- Ginkgoo. Creatieve workshops met gecombineerde druktechnieken. 

- SKKEK. Cultuureducatie-projecten, zoals de Knutselkeet. 

- Mooimiek. Creatieve cursussen met textiel, voor jong en oud. 

- Dagbestedingscafé LEFF. Professionele dagopvang in het huiskamercafé. 
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5. ORGANISATIE 

Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren is op 21 juni 2017 opgericht. 
Hiermee kreeg de gemeente Haren een formele gesprekspartner, en maakten we een start met het 
professionaliseren van de organisatie.  

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen het dagelijks bestuur. Zij werken nauw 
samen met de eigenaar van het dagbestedingscafé, die, samen met de andere structurele huurders, 
het dagelijks beheer op zich neemt. 

 

 

 
In het bestuur hebben zitting:  

- Karin Bouwmeester 
Fysiotherapeut en dorpsbewoner. Tevens organisator Kidsclub.  
Lid activiteitencommissie van de Rieshoek. 

- Manon Ensing 
Sociaal medisch verpleegkundige en dorpsbewoner. Coördinator Peuter- en kleutergym 
en bootcamp-club.  
Penningmeester en lid beheercommissie van de Rieshoek.  

- Agniete van Everdingen 
Arbeidsdeskundige en dorpsbewoner. Tevens lid van het Oranje Comité Noordlaren. 
Crowdfunding commissie van de Rieshoek. 

- Janet Fonk 
Verpleegkundige en dorpsbewoner. 
Lid activiteitencommissie van de Rieshoek. 

- Berber Keidel 
Jeugdhulpverlener en dorpsbewoner. Tevens organisator Kidsclub.  
Voorzitter van de stichting en lid crowdfunding commissie van de Rieshoek. 

- Inge Mook 
Architect en dorpsbewoner. Tevens bestuurslid van dorpshuis de Hoeksteen.  
Initiatiefnemer van herbestemming O.B.S. de Rieshoek. Lid onderhoudscommissie van 
de Rieshoek. 

- Maartje Peters 
Manager gezondheidscentrum en dorpsbewoner. Tevens organisator Kidsclub.  
Secretaris van de stichting en lid beheercommissie van de Rieshoek. 

- Alie Smith 
Eigenaar Kinderopvang OKI in de Rieshoek. 
Afvaardiging van de structurele huurders en lid beheercommissie van de Rieshoek. 

- Ditmar Toxopeus 
Docent VMBO en dorpsbewoner. Tevens bestuurslid Stichting Beheer Sportvelden te 
Noordlaren. 
Lid onderhoudscommissie van de Rieshoek. 

- Jan Geert Veldman 
Agrariër en dorpsbewoner. Tevens voorzitter van IJsvereniging de Hondsrug. 
Lid onderhoudscommissie van de Rieshoek. 
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Het bestuur komt minstens eens per maand samen. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding 
voor hun inzet. Dit is statutair vastgelegd. 

Naast het stichtingsbestuur zijn er vier commissies.  

 

Het stichtingsbestuur en de commissies vormen samen een brede en helder opgezette organisatie, 

waarin in principe iedereen vervangbaar is. Ieder bestuurslid is benoemd voor een periode van drie 

jaar, en kan daarna nog éénmaal voor een nieuwe termijn herbenoemd worden. 

* Zie ook de statuten en de organisatiestructuur in de bijlage.  

In het bestuur hebben dorpsgenoten zitting van verschillende geledingen. In de commissies zijn 
zoveel mogelijk Noordlaarder clubs vertegenwoordigd. Zo heeft een lid van Stichting Festiviteiten 
Noordlaren zitting in de Activiteitencommissie, en een lid van de Stichting Beheer Sportvelden in de 
Onderhoudscommissie. In het bestuur is de IJsvereniging, dorpshuis de Hoeksteen, de Kidsclub en 
het Oranje Comité vertegenwoordigd.  
Op deze manier houden bestuurs- en commissieleden feeling met de ontwikkelingen en behoeften in 
het dorp. 

Inwoners van Noordlaren kunnen lid worden van “Vrienden van de Rieshoek” door een jaarlijkse 
contributie te betalen. Eenmaal per jaar is er een informatieve en gezellige bijeenkomst in de 
Rieshoek, waarbij alle commissies, het bestuur en de huurders verslag doen van de activiteiten, en 
vertellen over de toekomstplannen. Op deze jaarvergadering worden de bestuursleden gekozen, en 
kunnen Noordlaarders ideeën en opmerkingen inbrengen. 
Vrienden van de Rieshoek krijgen korting bij het huren van ruimte in de Rieshoek.  

 

  

 
De Crowdfundingcommissie 
Dit is een tijdelijke commissie die zicht richt op de crowdfunding uit het dorp, in maart 
en april 2018. 

De Beheercommissie 
Deze commissie bestaat uit bestuursleden en structurele huurders, en regelt onder 
andere het dagelijks beheer en de gezamenlijke uitstraling. 

De Onderhoudscommissie 
Deze commissie houdt de conditie van het pand in de gaten, en zorgt o.a. voor de 
uitvoering van het meerjarig onderhoudsplan en de coördinatie van de Klusdagen. 

De Activiteitencommissie 
Deze commissie richt zich op dorpsinitiatieven in de Rieshoek en stemt af met 
verschillende clubs in het dorp. 
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6. SAMENWERKINGSPARTNERS 

Stichting behoud en beheer de Rieshoek werkt samen met verschillende verenigingen en stichtingen 

in het dorp, zoals IJsvereniging de Hondsrug en Stichting Beheer Sportvelden te Noordlaren. 

In 2017 vond de stichting een aantal betrouwbare partners. Ze ondersteunen met hun kennis en 

kunde, en verstrekken een lening voor de aanschaf van het gebouw. 

BOEi is een maatschappelijke onderneming voor het restaureren en herbestemmen van erfgoed. 

BOEi werkt daarbij als aanjager en ondersteuner. www.boei.nl. 

Fonds Nieuwe Doen is een maatschappelijk fonds, opgericht door de Provincie Groningen. Het 

fonds verstrekt leningen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie. 

www.fondsnieuwedoen.nl 

KNHM Participatie BV is een samenwerking tussen KNHM en VSBfonds, om ondernemende 

initiatieven met een sociaal doel te ondersteunen. Het participatiefonds doet dit met leningen of 

aandelenkapitaal, in combinatie met advies en begeleiding. www.knhm.nl 

Naast leningen van BOEi, KNHM Participatie en het Fonds Nieuwe Doen, rekent de stichting ook op 

financiële steun uit het dorp in de vorm van giften en renteloze leningen. In maart en april 2018 is er 

een grootse crowdfunding-actie. www.crowdfunding-derieshoek.nl 

VSBfonds en KNHM Participatie doen voor de Rieshoek een pilot, waarbij beide partijen samen 

optrekken in de begeleiding van de stichting. Door dit bijzondere traject heeft de stichting kans op 

een donatie voor de aanschaf van het pand door VSBfonds, in afstemming met KNHM Participatie 

B.V. www.vsbfonds.nl 

De Provincie Groningen begeleidt de stichting bij de aanvraag voor een subsidie voor ‘Behoud van 

voorzieningen’. www.provinciegroningen.nl 

KNHM advies, de Ideeënbank Groningen en CMO STAMM adviseren de stichting bij het 

aankoopproces en het opzetten van een degelijke exploitatie. www.ideeenbankgroningen.nl / 

cmostamm.nl 
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7. FINANCIERING 

De gemeente Haren wil de Rieshoek voor de boekwaarde van 239.000 euro verkopen aan de 

stichting. Bovenop dit bedrag komen de aanschafkosten en kosten voor urgent onderhoud.  

Het totaal benodigde bedrag wil de stichting opbouwen met leningen en donaties.  

 

Leningen 

Fonds Nieuwe Doen, KNHM Participatie B.V. en BOEi willen een lening verstrekken voor de aanschaf 

van het pand. Daarnaast vraagt de stichting met een crowdfunding-actie om renteloze leningen van 

particulieren en bedrijven uit Noordlaren en omgeving.  

Giften 

Voor het verbeteren en aanpassen van het pand loopt een aanvraag bij de provincie Groningen voor 

de subsidie ‘Behoud van voorzieningen’. In samenwerking met KNHM Particpatie B.V. doet de 

stichting een ondersteuningsaanvraag bij VSBfonds voor de aanschaf van het pand. Met de 

crowdfunding actie in maart en april 2018 hoopt de stichting ook giften uit het dorp te ontvangen 

voor de aankoop van de Rieshoek.  

Huurinkomsten 

Door de renteloze leningen van particulieren en bedrijven die de Rieshoek een warm hart toedragen, 

en giften voor aanschaf en groot onderhoud, lukt het om de maandelijkse financieringslast laag te 

houden. Daardoor kan er letterlijk en figuurlijk ruimte blijven in de exploitatie voor initiatieven uit 

het dorp. Potentiële invulling van het pand kan getoetst worden aan de meerwaarde voor het dorp, 

in plaats van de commerciële waarde.  

In het voorjaar van 2018 worden de huurcontracten opgesteld. Dan wordt ook gekeken of de huidige 

huurders voldoende passen bij de doelstelling van de stichting. Daarnaast werkt de stichting aan het 

uitbreiden van het aanbod, zowel in de categorie ‘dorpsactiviteiten’ als ‘kleine bedrijvigheid en 

diensten voor het dorp’. Hier zullen nieuwe huurcontracten uit voortvloeien. 

Voor gebruik in de categorie ‘dorpsactiviteiten’ rekent de stichting lagere huurprijzen dan voor de 

categorie ‘bedrijvigheid’. De huren voor bedrijven worden marktconform. Bij dorpsactiviteiten moet 

de huurprijs niet belemmerend zijn. De stichting stemt de huurprijzen voor dorpsactiviteiten af met 

die van dorpshuis de Hoeksteen, omdat de stichting niet wil dat de Rieshoek qua prijzen concurreert 

met het dorpshuis. 

-> In het voorjaar van 2018 worden huurcontracten opgesteld met de huidige gebruikers van 

het pand.  

-> Doorlopend wordt er gezocht naar passende uitbreiding van het aanbod, met nieuwe 

incidentele en structurele huurders. 

-> Huurders zijn contractueel verplicht bij te dragen aan het beheer van het pand. 

-> Huurders zijn contractueel verplicht bij te dragen aan een dorpsactiviteit of voorziening 

voor het dorp. 

-> In de exploitatiebegroting wordt rekening gehouden met leegstand en ingroeihuur. 
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Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 

In maart 2018 heeft Stichting Behoud en Beheer de Rieshoek aan zowel Arcadis als BOEi gevraagd om 

een raming te maken van de onderhoudskosten. 

Arcadis gaat bij de berekeningen uit van professionele aanpak door externe partijen. BOEi raamt 

lagere onderhoudskosten, en baseert zich daarbij op de getallen uit het taxatierapport en de eigen 

ervaring met soortgelijke initiatieven. Daarnaast houdt BOEi er rekening mee dat een deel van de 

werkzaamheden door het dorp zelf wordt uitgevoerd.  

 

Groot onderhoud 

Een aantal zaken wordt door Arcadis aangemerkt als urgent onderhoud: dakrenovatie, herstel van de 

riolering, asbestsanering, en onderhoud aan het sanitair. De stichting neemt dit advies over en plant 

de uitvoering in 2018 en 2019.  

-> De kosten voor urgent onderhoud worden opgenomen in de investeringsbegroting.  

-> Het dak van de Rieshoek is in slechte staat en dient gerenoveerd te worden. De stichting 

vraagt subsidie aan bij de provincie Groningen en de gemeente Haren voor ieder 40% van de 

totale kosten. De overige 20% wordt gedekt door zelfwerkzaamheid en giften van fondsen 

en/of crowdfunding. 

-> Het conditie van het riool is al jaren zeer problematisch, de rioolbuizen moeten vervangen 

worden. De stichting verzoekt de gemeente Haren de kosten hiervoor te subsidiëren. 

-> In de hal van de Rieshoek bevinden zich asbestplaten. De stichting vindt het onwenselijk 

om dit asbest te laten zitten. Door het intensieve gebruik van het pand door een wisselende 

groep mensen, is er niet voldoende toezicht op het ongemoeid laten van de asbestpanelen. 

Daarbij brengt het houden van het asbest de verplichting van een asbestbeheersplan en 

jaarlijkse inspectie met zich mee. De kosten hiervan zullen drukken op de exploitatie. 

De stichting verzoekt de gemeente Haren om de kosten van asbestsanering op zich te 

nemen. 

-> Het sanitair is sterk verouderd. Uit hygiënisch oogpunt zal als eerste de loslatende 

vloercoating vervangen moeten worden. Hiervoor vraagt de stichting subsidie aan bij de 

provincie Groningen (40%). Het resterend bedrag wordt gedekt door overige subsidies en 

giften (crowdfunding en fondsen). 

* Het rapport van Arcadis is als bijlage toegevoegd aan dit beleidsplan. 

 

Duurzaamheid 

De stichting heeft de wens om het pand te verduurzamen en heeft hiervoor advies ingewonnen bij 

Arcadis. Om het energiegebruik te verminderen worden door Arcadis drie maatregelen voorgesteld: 

na-isolatie van de eerste verdiepingsvloer, aanschaf van LED-verlichting en het isoleren van de 

wanden aan de binnenzijde (voorzetisolatie). 

-> De verduurzaming van het pand is belangrijk, maar niet urgent. De stichting kiest ervoor 

om een aantal isolerende en energiebesparende maatregelen in een volgend stadium uit te 

voeren. 
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-> De isolatie van de eerste verdiepingsvloer wordt wel op korte termijn uitgevoerd. 

Doordat het dak bij de renovatie open ligt, kunnen de isolatieplaten relatief makkelijk door 

vrijwilligers uit het dorp op de verdiepingsvloer worden geplaatst. Wanneer we dit later 

aanpakken, zal het veel duurder worden, omdat dan de vloer niet meer goed toegankelijk is. 

-> De Werkgroep Duurzaamheid werkt aan het plaatsen van een zonneveld op de buitenwal 

van de ijsbaan, om de Rieshoek van zonne-energie te voorzien.  

 

Aanpassing pand 

Naast groot en regulier onderhoud, zijn er ook aanpassingen aan het pand gewenst, om het pand 

geschikt te maken voor de beoogde doelen. Deze aanpassingen worden ingepland in 2019 en 2020. 

Gepoogd wordt om de financiering van de aanpassingen middels donaties en subsidies rond te 

krijgen. 

-> Wanneer het asbest verwijderd wordt, moet het keukenblokje van de muur. Deze is oud 

en zal dan vervangen moeten worden. De stichting wil dan gelijk de keuken van de Rieshoek 

verbeteren, met het oog op geplande maaltijdverzorging vanuit de Rieshoek, en 

dorpsactiviteiten zoals samen koken en dineren. Voor het vervangen van de keuken wordt 

een bijdrage gevraagd aan de provincie Groningen en verschillende fondsen. 

-> Voor de functionaliteit van de ruimtes is aanleg van waterpunten in ieder lokaal gewenst. 

-> Voor de kinderopvang zal mechanische ventilatie in het slaapverblijf moeten worden 

aangebracht.  

-> Ook een was- en strijkruimte staat op het wensenlijstje van de stichting. Voor de beoogde 

was- en strijkservice, maar ook voor de was van de kinderopvang en de dagbesteding.  

-> Om het gebruik van een lokaal geschikt te maken voor verhuur per dagdeel voor zorg- en 

hulpverleners, zal er geluidsisolatie van een ruimte moeten worden toegepast.  

 

 

Haalbaarheidsonderzoek 
 
De stichting heeft BOEi opdracht gegeven voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek 
betreft de aanschaf en exploitatie van de Rieshoek. Het rijk heeft reeds een subsidie verstrekt voor 
het onderzoek, dat in volle gang is op het moment van schrijven van dit beleidsplan. De 
haalbaarheidsstudie behelst de toekomstbestendigheid, de ruimtelijke en technische haalbaarheid, 
en de financiële en juridische aspecten.  
 
* De investerings- en meerjarenbegroting van de hand van BOEi zijn als bijlage toegevoegd aan dit 
beleidsplan. 
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8. PLANNING AANSCHAF 

 

Tijdspad 

 

Maart 2018 Exploitatie- en investeringsbegroting van BOEi 

Maart 2018 Kostenraming onderhoud Arcadis 

10 maart t/m 27 april 2018 Crowdfunding actie dorp 

Voor 1 april 2018 Aanvraag subsidie voor verbetering gebouw, bij Provincie Groningen 

Voor 1 mei 2018 Aanvraag subsidie voor aanschaf, bij VSBfonds 

Mei en juni 2018 Opstellen huurcontracten  

Mei 2018 Bekendmaking subsidieaanvraag Provincie Groningen 

Juli 2018 Bekendmaking subsidieaanvraag VSBfonds 

Juli 2018 Definitieve investeringsbegroting stichting  

Juli /augustus / september College stuurt voorstel naar gemeenteraad 

September Gemeenteraad doet uitspraak over bod van de stichting  

September / oktober 2018 Overdracht pand 
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BIJLAGEN 

 

- Adhesiebetuiging Dorpshuis de Hoeksteen 

- Adhesiebetuiging Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

- Plattegrond  

- Statuten stichting 

- Uittreksel Kamer van Koophandel 

- Organisatiestructuur 

- Investering-, financiering- en exploitatiebegroting BOEi 
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Bijlage: Adhesiebetuiging Stichting Dorpshuis de Hoeksteen 
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Bijlage: Adhesiebetuiging Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 

 

Adhesie betuiging Behoud en beheer Rieshoek. 
 

Noordlaren, 26 september 2017 

 
Geacht  Gemeentebestuur, 

 

De Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren ondersteunt graag het initiatief van de 
Stichting behoud en beheer Rieshoek om de aktiviteiten en doelstellingen van de 
stichting een meer solide en permanentere basis te geven. 
De activiteiten  die in de afgelopen 3 jaren in de Rieshoek zijn ontplooid, vormen een 
verrijking voor het dorp en zijn bewoners. Daarnaast biedt het gebouw en de locatie 
in het dorp vele mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling - en uitbouw van al 
gestarte activiteiten. Inmiddels  biedt het gebouw onderdak  aan onder andere de 
kinderopvang en een kapper en is er ruimte voor  creatieve activiteiten. Er is dus 
beslist sprake van een positieve bijdrage aan de leefbaarheid  in ons dorp.  
 
De huidige opzet is laagdrempelig  en vormt als zodanig een prima ontmoetingsplek  
voor de inwoners van Noordlaren. De gekozen opzet biedt goede kansen voor een 
blijvende betrokkenheid van de inwoners van Noordlaren.  Dit blijkt ook uit de 
gezamenlijke initiatieven die de verschillende verenigingen, stichtingen en andere  
organisaties in Noordlaren ontplooien om De Rieshoek voor Noordlaren en haar 
inwoners te behouden. 
Dat alles levert een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie binnen Noordlaren.  
 
Als Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren  ondersteunen wij van harte dit 
waardevolle initiatief. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Dorpsbelangen Noordlaren 
 
Martinus Tuik 
Luci Schoonbeeg- Otten 
Jaap Koolhaas 
Lia Moes 
Jolien Albronda 
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Bijlage: Plattegrond en indeling 

 

 

 

  

Huiskamer 
Structureel gebruik. 

(dagbestedingscafé 

en dorps- 

evenementen en 

initiatieven) 

Blauwe lokaal 
Structureel gebruik. 

(dagbesteding) 

 

Tuinzaal 
Dorpsactiviteiten + 

verhuur per dagdeel 

aan zorg- en 

hulpverleners. 

Zunnezaal 
Structureel gebruik 

en incidenteel 

gebruik Creatief.  

(4 werkplekken en 

cursusruimte) 

 

Dorps-

kapper 

struc-

tureel 

gebruik 

Speellokaal 
Gebruik per uur of 

dagdeel. 

Multifunctioneel.  

(o.a. peutergym, kidsclub, 

dorps- initiatieven en 

evenementen) 

 

Kinderopvang 
structureel gebruik 

Kinder- 

opvang 

slaap-

kamers 

Vide 

structureel gebruik 

(2 werkplekken) 
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Bijlage: Statutenwijziging blad 1 
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Bijlage: Statutenwijziging blad 2 
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Bijlage: Statuten blad 1 
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Bijlage: Statuten blad 2 
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Bijlage: Statuten blad 3 
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Bijlage: Statuten blad 4 
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Bijlage: Statuten blad 5 
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Bijlage: Statuten blad 6 
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Bijlage: Bedrijfsuittreksel Kamer van Koophandel 
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Bijlage: Organisatiestructuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren 

- Bewaken doelstelling 

- Aansturen commissies 

- Voortgang organisatie 

- Financiering en fondsenwerving 

- Afstemming met inwoners dorp 

- Contact met externe partijen 

- Financiële administratie 

- Structurele en incidentele verhuur 

- Exploitatie  

- Aankoop en eigendom pand 

Onderhoudscommissie 

- Beheer pand en buitenruimte 

- Groot onderhoud (MJOP) 

- Investeringen/aanpassingen in het pand  

- Periodieke inspectie pand 

- Coördinatie Klusdagen dorpsgenoten 

Beheerderscommissie 

- Dagelijks beheer 

- Klein onderhoud 

- Contact met (potentiele) huurders 

- Ondersteunen incidentele verhuur 

- Gezamenlijke publiciteit en huisstijl  

Activiteitencommissie 

- Ontplooien initiatieven door en voor het dorp 

- Ondersteunen incidentele verhuur 

- Fondsenwerving voor activiteiten 

- Afstemming met de verschillende clubs in het dorp 

  

Stichting behoud en beheer gebouw  

de Rieshoek te Noordlaren 

Voorzitter, penningmeester, secretaris, assistent 

penningmeester, bestuurslid onderhoud, bestuurslid 

beheer, bestuurslid activiteiten. 

 

 

 
Onderhoudscommissie 

Bestuurslid, lid Stichting Beheer 

Sportvelden en lid IJsvereniging 

de Hondsrug , plus andere 

Noordlaarders. 

Beheerderscommissie 

Bestuurslid, beheerder en de 

structurele huurders. 

Activiteitencommissie 

Bestuurslid en andere 

Noordlaarders, plus 

vertegenwoordiging van de 

huurders. 
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