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Beste inwoners van Afferden,  

Een van de onderwerpen die in de Dorpsraad Afferden de afgelopen jaren regelmatig op de agenda heeft 

gestaan is het Accommodatiebeleid. Naast de vele andere onderwerpen die in de Dorpsraad worden 

behandeld, is dit toch een onderwerp met hele grote gevolgen voor de leefbaarheid in Afferden.  

De Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden (WAA) heeft inmiddels een plan uitgewerkt voor een nieuwe 

gemeenschapsaccommodatie bij Sportpark de Alverman. Dit plan is met de besturen van de huidige 

gebruikers van gemeenschapshuis Iedershuus en de gymzaal bij de basisschool ’t Diekske uitgewerkt. 

De Dorpsraad heeft enkele weken geleden in een goed gesprek met de Werkgroep, tijd en medewerking 

gevraagd en gekregen, om alternatieven voor de huidige accommodaties te bestuderen. Voor ons was een 

daarvan het behoud van Iedershuus voor de huidige en potentiële gebruikers. Ons uitgangspunt hierbij was: 

sport naar de Alverman en cultuur in Iedershuus. De bedoeling was om dit plan gelijktijdig te presenteren 

met het plan van de werkgroep WAA. 

Echter, tijdens de bijeenkomst (15 maart) in de huisartsenpraktijk van Dr. Jung werden we onaangenaam 

verrast met de mededeling dat Iedershuus wordt verkocht aan dr. Jung, die na sloop van Iedershuus hier een 

gezondheidscentrum wil bouwen. De reactie van de Dorpsraad was dat we niets tegen zijn 

gezondheidscentrum hebben maar niet op deze locatie. Voor de leefbaarheid van het dorp zou het  

gunstiger zijn als een dergelijk initiatief in de Dorpsstraat verwezenlijkt wordt. Nu wordt het ene 

gemeenschapsbelang ingeruild voor een ander. Maar helaas waren toen al de onderhandelingen, in een zo 

vergevorderd stadium dat er voor ons geen andere keuze meer was dan direct te stoppen. Voor ons ruikt het 

hier naar achterkamertjespolitiek. 

Natuurlijk hebben we nog een onderhoudend gesprek gehad met het bestuur van gemeenschapshuis 

Iedershuus. Het bestuur heeft ons toegelicht dat er op dit moment verlies wordt gedraaid en zij, na lang 

wikken en wegen, tot de conclusie gekomen zijn, dat dit negatief financiële resultaat niet verbeterd kan 

worden. Daarom zou de verkoop en sloop het enig mogelijke alternatief zijn. Ondanks het feit dat wij hier 

van mening verschillen willen we wel benadrukken dat dit bestuur een compliment verdient voor hun 

fantastisch werk in de afgelopen jaren. Dit alles heeft als consequentie dat wij als Dorpsraad het onderzoek 

naar alternatieven stoppen, nog binnen de periode die ons door het WAA gegund was. Immers, als 

Iedershuus al “verkocht” is, heeft het geen enkele zin.  

Wij betreuren dit alles zeer en maken ons grote zorgen over de toekomstige leefbaarheid in Afferden, maar 

gaan verder met de vele andere belangrijke onderwerpen waar we als Dorpsraad mee bezig zijn.  

Wij kunnen ons voorstellen dat deze informatie de nodige vragen en reacties oproept. Deze kunnen via 

bovengenoemd mailadres naar ons worden verstuurd. Wij zullen deze zorgvuldig behandelen.  

 

Dorpsraad Afferden 


