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TOEKOMSTBESTENDIGE VOORZIENINGEN MENALDUM 

 

1. INLEIDING 

In Menaldum is een groot aantal panden dat nu nog een rol speelt in het 

functioneren van de dorpsvoorzieningen. Ongeveer 30 verenigingen maken 

hiervan gebruik. Dorpsbelang Menaldum heeft geconstateerd dat het 

noodzakelijk en wenselijk is te onderzoeken hoe de voorzieningen in de 

toekomst het best geborgd kunnen worden en wil dit objectief in beeld krijgen. 

Menaldum heeft een dorpsvisie van recente datum. 

 

Motivatie/huidige situatie: 

De huisvesting is nu niet op de toekomst berekend. Bovendien is het 

verenigingsgebouw (De Weme) van de Protestantse Gemeente Menaldum niet 

meer in staat in de toekomst het gebouw te exploiteren. Het kerkbestuur heeft 

daarom  het gebouw aangeboden aan het dorp.  Door een flinke renovatie kan 

het gebouw breder beschikbaar komt voor het dorp. Maar ook andere panden 

kunnen deze rol vervullen. Om te beoordelen wat voor Menaldum de beste 

oplossing is, is het nodig dat in het kader van de inventarisatie duidelijk wordt 

welke ruimtebehoefte verenigingen en andere gebruikers van alle huidige 

gebouwen nu hebben. Daaruit moet blijken welke gebouwen het beste mee 

worden genomen in een oplossing die toekomstbestendig is. Dat kunnen dus 

ook nog andere gebouwen zijn dan het verenigingsgebouw van de kerk of het 

café .  

 

 

Probleembeschrijving 

De huidige voorzieningen in het dorp kennen problemen: 

Er zijn veel panden in gebruik voor de diverse voorzieningen, verspreid over het 

gehele dorp, hetgeen niet efficiënt werkt, in verhouding veel extra kosten 

meebrengt voor onderhoud en beheer. 

 

Opdrachtformulering aan Stichting DBF 

Het uitgangspunt voor de verkenning is duurzaam en verantwoord gebruik te 

maken van een deel van de bestaande panden, eventueel gekoppeld aan enkele 

gerichte investeringen, Het onderzoek door DBF richt zich op het selecteren van 

de meest geschikte combinatie van functies en gebouwen.  

 

Kern 

Binnen de bestaande mogelijkheden zoeken naar de meest optimale invulling en 

het gebruik van de bestaande huisvesting.  
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2. HUIDIGE SITUATIE 

Al vroeg in het onderzoek werd duidelijk dat vooral de panden in de kern van het 

dorp bedreigd worden met achterstallig onderhoud. Dit zou uiteindelijk kunnen 

leiden tot  leegstand. Daarom richt dit onderzoek zich op de panden in de 

dorpskern; 

⋅ De Weme (voormalige pastorie) 

⋅ De voormalige bibliotheek 

⋅ Het oude gymgebouw 

⋅ Café Black Horse 

⋅ Het huidige gemeentehuis (op termijn kan de huidige functie 

verdwijnen uit dit pand door de gemeentelijke herindeling) 

 

Om goed inzicht te krijgen in het gebruik van de verenigingen van de huidige 

panden, heeft DBF een online enquêteformulier gemaakt en de verenigingen 

verzocht om deze in te vullen. Dit heeft uiteindelijk 16 ingevulde formulieren 

opgeleverd. Helaas niet genoeg om een compleet beeld te krijgen van de 

huidige situatie en de wensen. Met deskresearch, emailverkeer  en telefonisch 

overleg is dit beeld zo veel mogelijk aangevuld.  

In het overzicht is  alleen het reguliere gebruik van de ruimtes door de 

verenigingen opgenomen, d.w.z. minstens 2 keer per maand en minstens 26 

weken per jaar. Op basis hiervan is een overzicht met de bezettingsgraad van de 

panden opgesteld (zie bijlage 1).  

2.1 Bezettingsgraad 

Zie hieronder een samenvatting uit het overzicht van de bezettingsgraad. 

 

(bezettingsgraad per pand -> 100% bij 16 uur per 24 uur = 112 u per week) 

 Beschikbaar Huidige gebruik 

De Weme 600 m2 34% 

Monument 400 m2 14% 

Grote zaal 200 m2 20% 

Voormalige bibliotheek 230 m2  

biljartclub 144 m2 20% 

De Tuorrebout 88 m2  

Het oude gymgebouw 400 m2 44% 

gymzaal 200 m2 34% 

lokaal 100 m2 10% 

overig 100 m2  

Totaal 1230 m2  

   

Huidige gemeentehuis 2700 m2 100%* 

4 units à 675 m2  

   

 

* 100% op basis van huidige functie als gemeentehuis (kantooruren). 
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Bezettingsgraad per functie ruimte 

Grote zaal 88 uur 79% 

Vergaderruimtes/muziekles 12,5 uur 11% 

Café 15,5 uur 14% 

 

grote zaal Uren per week 

gymnastiekgebouw lokaal 11 

gymnastiekgebouw zaal 25,5 

De Weme grote zaal 21,5 

Black Horse grote zaal 8 

Voormalige bibliotheek 22 

88 

Café 

black Horse café 12 

De Weme bar 3,5 

15,5 

vergaderzalen/muziekles ruimtes 

De Weme koffiekamer 3 

De Weme westkamer 9,5 

De Weme opkaemer 0 

12,5 

Totaal 116 

 

Huidige behoefte voor verenigingen 

Grote zaal 200 m2 

Café Black Horse 

Kleine zalen (50m2) 100 m2 

  

 300 m2 

 

Andere voorzieningen 

 Behoefte o.b.v. kengetallen* 

Huisartsenpraktijk 92 m2 

Apotheek 75 m2 

Fysiotherapie 199 m2 

Kinderopvang  223 m2 

Gymzaal scholen 400 m2 (inclusief kleedruimte en 

opslag) 

 989 m2 

* zie bijlage 2 

 

Totale behoefte  - > 1289 m2 
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Conclusie bezetting 

⋅ De verenigingen maken vooral gebruik van een grote zaal. Op basis van het 

huidige gebruik is 1 grote zaal in het dorp gerechtvaardigd. Hieronder valt 

dan ook de ruimte voor de biljart- en kaartclub Ons Genoegen. Eventueel 

kan gebruik gemaakt worden van de biljartlift. Kosten per tafel € 8.200 (op 

basis van globale schatting van aannemer). 

⋅ Caféfunctie: Hier is alleen in kaart gebracht welke verenigingen 

gebruikmaken van het café. Dit  staat los van het particulier cafébezoek. In 

ieder geval kan geconcludeerd worden dat voor de caféfunctie het 

dorpscafé volstaat. 

⋅ Vergaderruimtes/muzieklokalen in De Weme: Hier wordt op reguliere basis 

weinig gebruik van gemaakt. Echter, ook de minder reguliere gebruikers en 

kerstfairs e.d. maken gebruik van deze ruimtes. Al met al kan gesteld worden 

dat een paar (2) kleinere ruimtes volstaan voor het huidige gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld biljartlift 
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2.2 De Panden 

 

De Weme 

De voormalige pastorie De Weme is in eigendom van de Protestantse Gemeente 

Menaldum. Het pand bestaat uit twee delen: het woonhuis (rijksmonument) en 

de later aangebouwde grote zaal. Beide delen zijn toe aan renovatie.  

De Weme is een sfeervol pand, maar de renovatiekosten zijn hoog: € 350.000. 

De kerk wil het pand verkopen. Er heeft zich al iemand gemeld met interesse, 

maar de kerk zou het graag willen overdragen aan het dorp voor een bedrag  

onder de marktwaarde. Uiteraard zal dan de Christelijke signatuur vervallen.  

 

Black Horse 

De situatie rondom de Black Horse is in ontwikkeling; zowel het pand als het 

bedrijf staat te koop. Het pand dient te worden opgeknapt, vooral de grote zaal.  

Als de huidige uitbater geen opvolger vindt, loopt het dorpscafé het risico van 

sluiting. Het pand ligt aan de doorgaande straat midden in het dorp naast het 

huidige gemeentehuis. 

 

 

 

De voormalige bibliotheek 

Dit pand is in eigendom van de gemeente. Alleen de biljartclub maakt als 

vereniging gebruik van dit pand.  

Daarnaast huurt De Tuorrebout (dagbesteding) een deel van dit pand. De 

eigenaar van De Tuorrebout heeft aangegeven open te staan voor gesprek met 

de gemeente over overname van het pand.  

Het pand heeft een mooie ligging tegenover de kerk aan het schelpenpad.  

 

Het gymgebouw 

Het gymgebouw is in eigendom van de gemeente. De twee basisscholen uit het 

dorp maken gebruik van de gymzaal. Daarnaast huurt de Fanfare Constantia 

Menaam ruimte in dit pand. Het gymgebouw is verouderd. Zeker voor de 

gymdoeleinden van de scholen is het pand niet meer toereikend. Voor 

schoolgym zijn er twee opties: 

⋅ De gemeente renoveert het gebouw 

⋅ De scholen wijken uit naar het sportcomplex Schatzenburg. 
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Het huidige gemeentehuis 

Dit pand is  in 2004 gebouwd en bestaat uit vier modules  die door een grote hal 

aan elkaar gekoppeld zijn. In 2016 (of 2018*) gaat de Gemeente Menameradiel 

op in een grotere fusiegemeente. Ervaringen met reeds gefuseerde gemeenten 

wijzen uit dat veel (voormalige) gemeentehuizen een nieuwe bestemming 

moeten vinden. Hoe de situatie straks in Menaldum zal zijn, is nog niet duidelijk.  

 

Het gemeentehuis is midden in het dorp gelegen aan de doorgaande weg op 

een zichtlocatie, naast het dorpscafé Black Horse. 

Door de bouw van vier units is al in 2004 geanticipeerd op mogelijke 

bestemmingswijzigingen. Het pand leent zich er goed voor om per module te 

herbestemmen. 

 

* UPDATE: Eind september 2013 blijkt dat de gemeentelijke herindeling wellicht 

verschuift naar 2018. Wanneer de herindeling daadwerkelijk gaat plaatsvinden is 

op dit moment nog niet definitief vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond dorpskern Menaldum (Google Maps)  
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3. DE SCENARIO’S 

In dit hoofdstuk worden vier scenario’s nader onderzocht op de volgende 

punten: 

⋅ Financiële situatie; Wat zijn de opbrengsten? Wat is de marktconforme 

waarde? Hoe hoog zijn de investeringen? De marktconforme waarde is over 

het algemeen goed te financieren. Voor de overgebleven onrendabele top is 

moeilijker dekking te vinden. Hoe hoger het percentage onrendabele top is 

ten opzichte van de investering, hoe kleiner de kans is op financiering. 

⋅ Aantal m2 

⋅ Pand- en locatiegebonden aspecten. (ligging in dorp, mate van 

toegankelijkheid etc, pand-specifieke eigenschappen) 

 

3.1 Scenario 1: Alles blijft bij het oude 

Alle panden blijven beschikbaar voor de huidige gebruikers. De Weme wordt 

verkocht aan het dorp en inclusief de grote zaal gerenoveerd. De gymzaal wordt 

opgeknapt zodat deze voldoet aan de eisen van de scholen. De voormalige 

bibliotheek blijft beschikbaar voor de biljartclub. 

 

Overige aspecten 

Het huidige gemeentehuis kan deels (1 module) nieuwe invulling krijgen door 

ingebruikneming van de huisartsen en fysiotherapeut. Voor de overige modules 

wordt later een invulling gevonden. 

De kinderopvang kan in de scholen worden gehuisvest. 

 

Het café wordt in dit scenario buiten beschouwing gelaten. Eventuele 

verbouwing is zaak van de eigenaar/uitbater. 
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Aantal m2 

 

 

Voordelen 

⋅ Alle verenigingen kunnen op hun huidige locatie blijven 

⋅ Alle panden blijven bezet 

⋅ De gymzaal blijft vlakbij de scholen 

 

Nadelen 

⋅ Versplinterd gebruik van panden 

⋅ Duur; renovatie De Weme, onderhoud gymzaal 

⋅ Op termijn is bezettingsgraad van de panden zo laag (door krimp) dat het 

draaiende houden van activiteiten en onderhoud van de panden steeds 

meer van de overgebleven vrijwilligers zal vragen. 

⋅ Meerdere panden brengen hogere energiekosten met zich mee.  

⋅ Risico dat bij behoud van alle voorzieningen, alles versnippert en er niets te 

redden valt. 

 

Aannames: 

⋅ De Weme wordt voor €1 verkocht aan dorp 

⋅ De voormalige bibliotheek hoeft niet verbouwd te worden 

⋅ De gymzaal moet verbouwd worden – De gemeente investeert in de 

gymzaal. 

⋅ Berekening is op basis van huidige huurinkomsten. 

 

→ Het dorp moet in totaal nog dekking te vinden voor € 247.459. 
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Financieel overzicht 

    scenario 1 

opties   

De Weme met 

grote zaal (huidig 

gebruik) 

baten     

  

begrote 

huur- 

opbrengsten 12.818 

marktconforme waarde 102.542 

      

investering   

  

totale 

investering 350.001 

    

dekking   

  

nog te 

dekken 247.459 

Percentage onrendabele top 71% 

Zie bijlage 3 

 

3.2 Scenario 2: Gemeentehuis als MFA 

In 2016 (of 2018, zie p. 9)  zal de gemeentelijke herindeling een feit zijn. De kans is 

aanwezig dat op termijn het gemeentehuis van Menameradiel zijn functie als 

gemeentehuis (deels)  zal verliezen. Dit pand is recentelijk in 2004 gebouwd en is 

in nieuwbouw staat. Het gemeentehuis bestaat uit vier ‘modules’ en deze zijn los 

te koppelen. Elke module heeft een vloeroppervlak van ongeveer 675m2. 

 

Het gemeentehuis biedt ruimte genoeg voor een gezondheidscentrum 

(huisartsenpraktijk, fysiotherapie, fitnessruimte, etc), muzieklokalen, biljartzaal en 

vergaderzalen. Ook kan er gekeken worden naar de mogelijkheid om een deel 

van een module om te bouwen tot grote zaal voor de toneelgroepen, fanfares en 

uitvoeringen. De eventuele catering kan verzorgd worden door het aanpalend 

café.  

 

Overige aspecten 

⋅ De Weme vervalt als dorpsvoorziening (wordt door kerk verkocht aan een 

particuliere partij).  

⋅ Café Black Horse wordt aangekocht 

⋅ De voormalige bibliotheek en het gymgebouw verkocht. De opbrengst 

hiervan kan geïnvesteerd worden in de verbouwing van het gemeentehuis 

tot MFA. 

⋅ De grote zaal achter Het café  wordt gesloopt. zodat hier geen hoge 

onderhoudskosten aan worden besteed. 
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⋅ De kinderopvang kan in de scholen worden gehuisvest of in het huidige 

gemeentehuis. 

 

Aantal m2: overschot ca. 1700 m2 

 

Het pand biedt nog genoeg ruimte voor functies als: 

⋅ Kantoor 

⋅ Verpleegunits (Palet) 

⋅ Kinderopvang 

⋅ Etc 

 

Het financieel overzicht is dus gebaseerd op een gedeeltelijke invulling van het 

pand. Uiteraard wordt de haalbaarheid van dit scenario vergroot als er meer 

invulling wordt gegeven aan de overige modules. 

 

De gemeente kan eigenaar blijven van het pand, maar het is ook goed mogelijk 

dat een andere organisatie het pand in eigendom neemt.  

 

 

Het huidige gemeentehuis Menameradiel 
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Voordelen: 

⋅ Hoge mate van toekomstbestendigheid 

⋅ Z.g.a.n. 

⋅ Herbestemming van het gemeentehuis 

⋅ Geen hoge onderhoudskosten aan de oude panden 

⋅ Uitbater Black Horse café kan extra inkomsten genereren als beheerder 

en/of cateraar. 

 

Nadelen: 

⋅ Afstoten historische (monumentale) panden 

⋅ Ongewis of voor deze panden herbestemming voor wordt gevonden 

⋅ Schoolkinderen moeten naar Schatzenburg om te gymen (of gemeente 

renoveert gymgebouw). 

⋅ Nog niet duidelijk wanneer de herindeling zal plaatsvinden en of (een deel 

van) het gemeentehuis beschikbaar komt. 

⋅ Café Black Horse raakt grote zaal-inkomsten kwijt 

⋅ De uitvaartvereniging raakt een stemmige locatie kwijt 

 

Aannames en opmerkingen: 

⋅ De Weme kan verkocht worden  aan particulier. 

⋅ De voormalige bibliotheek kan verkocht worden. (optie: De Tuorrebout)  

⋅ Optie: Paletgroep koopt pand en verhuurt aan dorp. 

⋅ Verbouwkosten grote zaal in het huidige gemeentehuis: € 100.000. 

⋅ Black Horse wordt aangekocht € 400.000 (dit bedrag is ons mondeling 

toegezegd als vraagprijs door verkopende makelaar)  

 

→ Het dorp moet in totaal € 215.010  aan dekking vinden. 

Financieel overzicht 

    scenario 2 

opties 

gemeentehuis als 

MFA 

baten     

  

begrote huur- 

opbrengsten 115.850 

marktconforme waarde 926.800 

      

investering   

  

totale 

investering 1.141.810 

    

dekking   

  nog te dekken 215.010 

percentage onrendabele top 19% 

Zie bijlage 4 
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3.3 Scenario 3: De Weme + gezondheidscentrum 

In dit scenario krijgt De Weme een dorpshuisfunctie. Het pand wordt 

overgenomen door het dorp en krijgt een openbare signatuur. De Weme wordt 

gerenoveerd inclusief de grote zaal. De verenigingen die nu nog gebruik maken 

van het gymgebouw en de voormalige bibliotheek verhuizen naar De Weme. Het 

gezondheidscentrum wordt gehuisvest in De Weme. 

De voormalige bibliotheek en het gymgebouw worden verkocht. De 

opbrengsten van de voormalige bibliotheek en het gymgebouw kunnen 

geïnvesteerd worden in het dorpshuis. 

 

Het café Black Horse wordt in dit scenario buiten beschouwing gelaten. 

Eventuele verbouwing is zaak van de eigenaar/uitbater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Weme

Aantal m2: 86m2 tekort 
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Voordelen 

⋅ Opbrengsten van de voormalige bibliotheek en Gymgebouw kunnen 

geïnvesteerd worden in renovatie van De Weme, zodat dit een relatief 

goedkope oplossing is 

⋅ Ook op langere termijn houdbaar 

⋅ Kan ook blijven draaien met minder vrijwilligers 

⋅ Slechts energiekosten voor 1 pand 

 

Nadelen 

⋅ Geen invulling voor huidige gemeentehuis 

⋅ Schoolkinderen moeten naar Schatzenburg om te gymen 

⋅ Biljartclub moet verhuizen (naar De Weme of Black Horse). Als de biljartclub 

in De Weme komt, dan zal de club in dit scenario op de eerste verdieping 

moeten huisvesten. Dit is niet optimaal, gezien de hoge leeftijd van de leden 

van de club. Komt de biljartclub in de Black Horse dan moet de grote zaal zo 

ingericht worden dat de biljarttafels een permanente plek krijgen. Eventueel 

kan gebruikgemaakt worden van de biljartlift. Kosten per tafel € 8.200 (op 

basis van globale schatting van aannemer). 

⋅ Te weinig ruimte huidig pand. 

⋅ Pand ligt op een verhoging -> minder geschikt als gezondheidscentrum 

 

Aannames en opmerkingen: 

⋅ Het pand moet worden uitgebreid (ca. 100 m2) -> kan dat? 

⋅ Biljartclub kan op 1e etage. (niet geschikt voor gezondheidscentrum) 

⋅ Voormalige bibliotheek kan worden verkocht (De Tuorrebout?) 

⋅ Gymgebouw: gemeente kan verkoop of renovatie overwegen. 

⋅ Kinderopvang wordt gehuisvest in de scholen 

 

→ Het dorp moet in totaal € 356.699  aan dekking vinden. 

 

Financieel overzicht 

    scenario 3 

opties   

De Weme met 

gezondheidscentrum 

en grote zaal 

baten     

  

begrote huur- 

opbrengsten 69.389 

marktconforme waarde 555.112 

      

investering   

  

totale 

investering 911.811 

    

dekking   

  nog te dekken 356.699 

percentage onrendabele top 39% 

Zie bijlage 5 
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3.4 Scenario 4: De Weme + Black Horse + gezondheidscentrum 

In dit scenario wordt de Black Horse betrokken bij een toekomstbestendige 

voorzieningenpeil voor Menaldum. De Weme wordt wel verkocht aan het dorp, 

maar de grote zaal wordt gesloopt. De kosten voor de renovatie van de grote zaal 

worden dan geïnvesteerd in de verbouw van de zaal van het café. Het café wordt 

ook aangekocht en krijgt daarmee een dubbelrol; zowel café/snackbar als 

dorpshuisbeheerder. Wordt er gebruikgemaakt van de ruimte door verenigingen, 

dan zal de uitbater andere tarieven hanteren dan de commerciële tarieven.  

 

Overige aspecten 

⋅ De biljart- en kaartclub kan overdag gebruikmaken van de ruimte in de Black 

Horse of De Weme.  

⋅ De voormalige bibliotheek  wordt verkocht. Het gymgebouw wordt 

verkocht of gerenoveerd door de gemeente. 

⋅ De opbrengsten van de verkoop van de voormalige bibliotheek (en het 

gymgebouw) kunnen worden geïnvesteerd in de renovatie van De Weme en 

de grote zaal van de Black Horse.  

 

De kinderopvang komt in de scholen.

Aantal m2: 86m2 tekort 
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Voordelen: 

⋅ De Weme blijft behouden voor het dorp. 

⋅ De overlevingskansen van het dorpscafé worden vergroot. 

⋅ De afhankelijkheid van vrijwilligers is kleiner. 

⋅ Opbrengsten van de voormalige bibliotheek en Gymgebouw kunnen 

geïnvesteerd worden in renovatie van De Weme, zodat dit een relatief 

goedkope oplossing is. 

 

Nadelen: 

⋅ Geen invulling voor huidige gemeentehuis. 

⋅ Schoolkinderen moeten naar Schatzenburg om te gymen (of de gemeente 

renoveert het huidige gymgebouw). 

⋅ Biljartclub moet verhuizen (naar De Weme of Black Horse). Als de biljartclub 

in De Weme komt, dan zal de club in dit scenario op de eerste verdieping 

moeten huisvesten. Dit is niet optimaal, gezien de hoge leeftijd van de leden 

van de club. Komt de biljartclub in de Black Horse dan moet de grote zaal zo 

ingericht worden dat de biljarttafels een permanente plek krijgen. 

⋅ Er moet meer dekking gevonden worden.  

⋅ Te weinig ruimte huidig pand. 

⋅ Pand ligt op een verhoging -> minder geschikt als gezondheidscentrum. 

 

Aannames en opmerkingen: 

⋅ De Weme: er moet een stuk worden aangebouwd op basis van deze 

gegevens. 

⋅ Verbouw grote zaal Black Horse aanname: € 150.000. 

 

→ Het dorp moet in totaal € 541.699  aan dekking vinden. 

 

Financieel overzicht 

    scenario 4 

opties   

De Weme 

met  

gezondheids-

centrum 

 + Black Horse 

baten     

  

begrote huur- 

opbrengsten 109.389 

marktconforme waarde 875.112 

      

investering   

  

totale 

investering 1.416.811 

    

dekking   

  nog te dekken 541.699 

percentage onrendabele top 38% 

Zie bijlage 6 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

4.1 De stand van zaken nu 

Op basis van de gevoerde gesprekken en berekeningen die gemaakt zijn is het 

lastig definitief advies te geven. Er zijn immers nog onzekerheden over 

bijvoorbeeld het gezondheidscentrum. Wel geven de uitkomsten nadrukkelijk 

richting aan de mogelijkheden. Dit rapport dient als handvat voor het 

Dorpsbelang Menaldum in gesprek met gemeente en andere organisaties.  

 

In de eindfase van dit onderzoek is de zorgorganisatie Palet betrokken geraakt. 

Palet heeft belang bij een goed en goed bereikbaar gezondheidscentrum en wil 

hierin samen met de gemeente en het dorp verder stappen ondernemen. 

 

Palet betrekken bij dit onderzoek was geen onderdeel van deze opdracht. Wel 

hebben er al meerdere gesprekken met Palet plaatsgevonden. In overleg met de 

gemeente en Dorpsbelang Menaldum is besloten om dit onderzoek eerst 

conform de opdracht af te ronden. Dit rapport kan vervolgens  als uitgangspunt 

dienen voor gesprekken met Palet en de gemeente. 

 

De huisartsen en de fysiotherapeut zijn zelf in gesprek met de gemeente over 

goede huisvesting. Zij hebben gekozen om zich daarop te concentreren en 

verder niet deel te nemen aan dit onderzoek. In een later stadium kan de 

samenwerking worden aangegaan. 

 

 

4.2 Berekeningen en financiële mogelijkheden 

Bij het berekenen van de investeringskosten en de dekking is deels gebruik 

gemaakt van kengetallen. Het geeft een richtlijn aan. De werkelijke kosten zullen 

hiervan afwijken. Specifiek geldt dit voor het gezondheidscentrum. Wij hebben 

hier op basis van kengetallen berekeningen gemaakt, omdat dit dus niet 

geïnventariseerd is in dit onderzoek. 

 

Scenario’s met De Weme geven een onrendabele top aan. Dit kan opgevangen 

worden door gemeente en/of provincie, mits men het behoud van De Weme 

voor het dorp van groot belang vindt.  

 

De bijdrage van de gemeente kan op meerder manieren worden geleverd: 

⋅ Opbrengst verkopen terug laten vloeien naar dorpsvoorziening. 

⋅ Pand(en) voor symbolisch bedrag overdragen aan het dorp. 

⋅ Financiële bijdrage: 1/3 gemeente, 1/3 provincie, 1/3 dorp. 

⋅ Aftopping onrendabele top 

⋅ etc 

 

Financiering door de provincie is maximaal € 50.000, nooit meer dan 50% van de 

kosten en nooit meer dan de bijdrage van de gemeente. 
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4.3 De scenario’s en panden 

 investering Marktconforme 

waarde 

Nog te 

dekken  

Percentage 

onrendabele 

top 

1: alles bij het oude € 350.001 € 102.542 € 247.459 71% 

2: gemeentehuis als 

MFA 

€ 1.141.180 € 926.800 € 215.010 19% 

3: De Weme + 

gezondheidscentrum 

€ 911.811 € 555.112 € 356.699 39% 

4: De Weme + 

gezondheidscentrum 

+  Black Horse 

€ 1.416.811 € 875.112 € 541.699   38% 

 

Onder voorbehoud van de aannames zoals gemaakt in vorig hoofdstuk leveren 

scenario’s allemaal een tekort op.. Het financieren van de marktconforme waarde 

wordt door investeerders doorgaans wel gedaan. De onrendabele top 

daarentegen is moeilijker te dekken. Hoe lager het percentage van de 

onrendabele top, hoe groter de slagingskans is om dekking te vinden voor de 

investering. Het tekort kan worden aangevuld door de gemeente, de provincie, 

fondsen, eigen werk etc 

 

Scenario’s 3 en 4 tonen ruimte tekort aan. In deze scenario’s zal naast sloop en 

verbouw ook een stukje nieuwbouw moeten worden gerealiseerd. 
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Black Horse 

DBF acht het in het belang van het dorp dat het dorpscafé kan blijven 

voortbestaan. Ook het bestuur van Dorpsbelang Menaldum heeft aangegeven 

dit belangrijk te vinden. Samenwerking tussen het verenigingsleven en het café 

kan zowel het verenigingsleven als het ondernemerschap van de 

horecaondernemer versterken. Terwijl concurrentie tussen verenigingspanden 

en het café risicovol is voor het voortbestaan van beide op lange termijn. 

 

De Weme 

Uit de verschillende scenario’s blijkt dat de scenario’s waarin De Weme een rol 

speelt, uiteindelijk voor de hoogste onrendabele top zorgen. De Weme is een 

sfeervol pand, maar de renovatiekosten zijn hoog: € 350.000, het pand is te klein 

om alle activiteiten in te kunnen huisvesten. De combinatie met 

gezondheidscentrum stuit al op te weinig ruimte, zeker als ook de kinderopvang 

in De Weme wordt gehuisvest.  

Ook is het moeilijk een goede invulling te geven aan de ruimte op de eerste 

verdieping i.v.m. mate van  toegankelijkheid voor de ouderen. 

Er is al in het verleden interesse getoond in De Weme door een particulier. Gezien 

de charme van De Weme en de mooie locatie zal dit pand ook in deze tijd 

verkocht kunnen worden. Hiermee wordt het pand als monument behouden 

voor het dorp. 

 

Het huidige gemeentehuis 

De toekomst van dit is pand ongewis. Wellicht blijft de gemeente het pand 

gebruiken. Wellicht deels, of tijdelijk. Het pand biedt in ieder geval goede opties 

voor herbestemming als MFA. De ligging naast het café biedt ook de 

mogelijkheid tot een win-win-situatie. 

 

Als er niet wordt nagedacht over de mogelijkheden van dit pand na de 

gemeentelijke herindeling, loopt men het risico dat op deze zichtlocatie, midden 

in het dorp een leegstaand pand staat. Leegstand leidt tot waardeverlies, ook van 

de directe omgeving en versterkt het proces van verpaupering op termijn.  

  

Het gymgebouw 

Het gymgebouw is in eigendom van de gemeente. De verenigingen die er nu 

gebruik van maken, kunnen ook worden gehuisvest op de locatie waar de grote 

zaal uiteindelijk zal blijven bestaan. De scholen kunnen uitwijken naar 

Schatzenburg. Of de gemeente het pand wil renoveren dan wel verkopen 

hebben wij buiten dit onderzoek gehouden. Mocht het pand verkocht worden 

dan kan de gemeente de opbrengsten hiervoor beschikbaar stellen voor de 

dorpsvoorzieningen. 
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De voormalige bibliotheek 

Dit pand is in eigendom van de gemeente. Alleen de biljartclub maakt als 

vereniging gebruik van dit pand.  

Daarnaast huurt De Tuorrebout een deel van dit pand. De  eigenaar van de 

dagbesteding De Tuorrebout heeft interesse in het hele pand. Hij wil hierover wel 

in gesprek met de gemeente.  

Het pand lijkt ons niet geschikt als gezondheidscentrum, gezien de locatie. 

(bereikbaar via het schelpenpad, op een terp gelegen). 

Ons advies is dat de biljartclub een andere locatie krijgt. De gemeente kan het 

pand verkopen en dit geld weer beschikbaar stellen voor de dorpsvoorzieningen.  

 

Café Black Horse 

 

Voormalige bibliotheek 

 

 

gymgebouw 
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4.4 Advies DBF 

Uit de enquête bleek dat de verenigingen het liefst op hun huidige locatie blijven 

zitten, dit is uitgewerkt in scenario 1. Dit scenario heeft een hoge onrendabele 

top (71%). Ook hangt in dit scenario veel af van de gemeente. Gaat de gemeente 

panden afstoten of juist renoveren? DBF vindt dit scenario minder 

toekomstbestendig.  

 

Alle scenario’s met De Weme hebben te maken met een tekort aan m2. Zeker als 

de eerste verdieping niet optimaal benut kan worden.  Er zal dus moeten worden 

bijgebouwd, terwijl de voormalige bibliotheek en het oude gymgebouw een 

nieuwe bestemming moeten krijgen. De Weme leent zich minder goed als locatie 

voor het gezondheidscentrum. Het pand ligt op een verhoging en moet grondig 

verbouwd worden om geschikt gemaakt te worden voor een 

gezondheidscentrum.  

 

DBF adviseert de combinatie van café Black Horse met (een deel van) het huidige 

gemeentehuis (scenario 2) verder uit te werken. De ligging van het café naast het 

gemeentehuis biedt de ondernemer kansen om een gezonde omzet te draaien. 

Beide panden liggen ook aan de doorgaande weg op een zichtlocatie. Leegstand 

op deze locatie heeft zijn weerslag op het dorp als aantrekkelijke woonplaats.  

Het gemeentehuis biedt meer dan genoeg ruimte voor de huidige behoeften van 

het dorp, maar ook voor een gezondheidscentrum, kinderopvang,  

 

 

bejaardenwoningen en kantoren. De onrendabele top is het laagst van alle 

scenario’s (19%) en met verdere invulling van het pand, kan dit percentage nog 

verlaagd worden. Dit scenario scoort het best op leefbaarheid, financiën en biedt 

mogelijkheden tot een integrale aanpak met zorginstellingen in het dorp.  

 

Om tot een integrale visie te komen waarvan naast het verenigingsleven ook 

zorg (WMO) en onderwijs onderdeel zijn, is het zaak om ook op die terreinen in 

een visie te ontwikkelen voor Menaldum. Palet heeft reeds de wens uitgesproken 

om samen met Dorpsbelang een gezamenlijke visie op te stellen. Dit is een goed 

vervolg op dit onderzoek. 

 

Oktober 2013. 


