
 

 

          Enquête Dorpshuis Schermerhorn 

 

Aan: Inwoners van Schermerhorn en omstreken en andere belangstellenden  

Hierbij vragen wij u een enquête in te vullen over een mogelijk dorpshuis in Schermerhorn.  

Zoals u wellicht weet, wordt er al langere tijd gesproken over een dorpshuis. Nadat 1 van de centrale 

ontmoetingsplaatsen, café ’s Lands Welvaren, haar deuren sloot, is de vraag naar een dorpshuis versterkt. 

Gemeente Alkmaar heeft in de afgelopen maanden eerste gesprekken gevoerd met dorpsverenigingen, 

SWOS en dorpsraad Schermerhorn. Sinds kort is daar een werkgroep bijgevoegd met enthousiaste 

dorpelingen.  

De locatie van het dorpshuis wordt de huidige plek van De Ruiterstok naast De Grote Kerk op het Oosteinde.  

Om bij de planvorming de behoefte van het dorp, dus van u als inwoners of betrokkenen, goed in beeld te 

krijgen, is er door de werkgroep deze enquête opgesteld. Het is wenselijk dat er een breed draagvlak is voor 

een dorpshuis.  

Met de uitkomsten van dit behoeftenonderzoek willen we, samen met dorpsraad, verenigingen en SWOS, 

input geven in de gesprekken met gemeente Alkmaar. Wij stellen uw mening dus zeer op prijs. Uiteraard 

wordt uw reactie vertrouwelijk behandeld.  

Het is mogelijk meerdere formulieren per huishouden in te leveren. Minimale leeftijd is 12 jaar.  

Uiterste inleverdatum is woensdag 1 februari 2023   

Inleveren kan op de volgende adressen:  

De Horn – ideeën-bus Dorpsraad 

Pinksterblomstraat 60 – Keetie Klinkenberg 

Oosteinde 39 – Rogier Borsjes 

Westeinde 12 – Nico Roelofsen 

Mailen kan ook naar: info@dorpsraadschermerhorn.nl 

Op de website van dorpsraad Schermerhorn kunt u deze enquête ook vinden.  

Op woensdag 8 februari 2023 staat er een informatieavond gepland door gemeente Alkmaar. Zowel 

werkgroep als dorpsraad willen in die avond deelnemen. We hopen deze avond de eerste resultaten uit deze 

enquête te kunnen laten zien. De uitnodiging voor de informatieavond volgt via gemeente Alkmaar en wordt 

ook op website dorpsraad gezet.   

Wij hopen op veel respons,  

Werkgroep dorpshuis; Keetie Klinkenberg, Linda Munster, Rogier Borsjes,  Henk de Reus, Nico Roelofsen, 

Bert van Langen, Jelger Klinkenberg, Joop vd Burg, Loes vd Burg, Ghislain Stampe, Robert-Jan Huijser 

(dorpsraad) 



Enquête Dorpshuis Schermerhorn 

1. Heeft u behoefte aan een dorpshuis in Schermerhorn? (Omcirkel wat van toepassing is) 

              Ja   /   Nee  

2. Welke activiteiten hoopt u daar te vinden? (aankruisen wat van toepassing is, er zijn meerder 

antwoorden mogelijk)  

o Inloop en ontmoeting 

o Biljart 

o Bingo / keezen / kaarten 

o Workshops/cursussen 

o Filmavond  

o Muziekles 

o Kinder- en jeugdactiviteiten 

o Ouderenactiviteiten  

o Flex werkplek  

o Stilteruimte 

o Toneel / musical / koor 

o Jongerenvereniging 

o Ouderenvereniging  

o Vergaderplek 

o Uitvoeringen / voorstellingen 

o Repetitieruimte 

o Bibliotheek 

o Bruiloften / verjaardagen / feestjes  

o Daghoreca  

o Verhuur van ruimte(s)  

o Anders nl.____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

3. Stel dat u ook actief iets zou kunnen betekenen, zou u dat willen  en zo ja waar denkt u dan aan? 

(Let op: er is nog geen keuze gemaakt qua bouwen of beheer, vraag is hypothetisch) 

(er zijn meerdere antwoorden mogelijk).  

o Bouw 

o Organisatie  

o Onderhoud  

o Anders nl._________________________________________________ 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  



4. Heeft u verder nog toevoegingen of aanvullingen voor ons? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

Privacyverklaring:  

De ingevulde antwoorden in de enquête worden anoniem verwerkt.  

Met het invullen van contactgegevens gaat u ermee akkoord dat de werkgroep dorpshuis contact met u kan 

opnemen.  

Naam:      __________________________________________________  

Adres:      __________________________________________________  

Leeftijd:    __________________________________________________  

E-mail:      __________________________________________________  

Telefoon: __________________________________________________  

 

  

 

 

 

 


