
Dorpshuizen: 

Nu en in de toekomst
Gemeente Bergen



Dorpskernen & dorpshuizen

Egmond 
aan Zee
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Schoorl



Trends & ontwikkelingen

ONTGROENING
Aandeel jongeren neemt af, jongeren zijn minder 
dorpsgericht, trekken weg uit dorpen

VERSCHRALING
Afname in aanbod sociale voorzieningen zoals scholen, 
winkels, culturele organisaties, sportclubs

ANDERE SAMENSTELLING HUISHOUDENS
Kleinere gezinnen, aantal eenpersoonshuishoudens neemt 
toe, aandeel tweeverdienershuishoudens is gegroeid

INDIVIDUALISERING
Meer gericht op individu, minder op de groep

DREIGING AFNAME SOCIALE PARTICIPATIE
Individualisering, weinig voorzieningen en plekken voor 
ontmoeting -> kans op sociaal isolement en eenzaamheid 
neemt toe

ONLINE ZAKEN REGELEN
Makkelijker om veel zaken vanuit eigen huis te regelen 
(online overheidszaken doen, online winkelen, boodschappen)

VERGRIJZING
Aandeel ouderen neemt toe, verwachting voor Bergen in 
2040: 45% inwoners is 65 jaar en ouder

Toenemende zorgvraag, zorg dicht bij organiseren i.v.m. 
langer thuis wonen

Bedreiging voor dorpshuis:
Vrijwilligers aantrekken 

blijft een uitdaging

Kans voor dorpshuis:
Profileren als huiselijke, 

ontvankelijke ontmoetingsplek



En verder…

ONTWIKKELINGEN 
GAAN STEEDS SNELLER

TOENEMENDE 
VERBONDENHEID

VERANDERENDE 
BEHOEFTEN INWONERS

ONVOORSPELBARE 
TOEKOMST



Fysiek Organisatie

Wat is er nodig?

Dorpshuis 
van de 

toekomst

Actief inspelen op behoeften van 
inwoners en samen optrekken

Verder kijken dan eigen kern, 
samenwerking tussen dorpshuizen

Toekomstgerichte, flexibele houding, oog 
voor maatschappelijke ontwikkelingen

Andere manier van inrichten: 
flexibel en wendbaar

Uitnodigende en inspirerende 
uitstraling en opzet 

Multifunctioneel, meerdere 
voorzieningen in één accommodatie



Aanbevelingen

Investeer in moderne, toekomstbestendige 
dorpshuizen (met name waar een 
sportvoorziening aanwezig is)

Borg het maximaliseren van het 
maatschappelijk rendement

Onderzoek de behoeften van inwoners

Intensiveer samenwerking tussen verschillende 
betrokken partijen

Maak één partij verantwoordelijk voor
coördinatie

Stuur op gewenste houding netwerken
en/of ondernemen van dorpshuizen

Breng huidige voorzieningen/activiteiten in
kaart en zorg voor optimalisering en
afstemming in dorpshuizen onderling

Reserveer geld in de begroting voor de 
komende jaren



Op naar de toekomst! .
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