
Uitkomsten gespreksavond 
Op woensdagavond 1 juni 2022 kwamen ruim 125 inwoners, waaronder vertegenwoordigers van 
(belangen)organisaties en verenigingen, naar ’t Sprengenhus om hun stem te laten horen.  
Aan 8 gesprekstafels werden de wensen/behoeften van de inwoners, verenigingen en organisaties 
opgehaald aan de hand van 4 thema’s: 

• Sociaal-maatschappelijk 

• Sport 

• Cultureel 
• Horeca/Toerisme 

Sociaal-maatschappelijk 
Een aantal activiteiten werd vaker genoemd (hoe meer sterren, hoe vaker benoemd): 

- Samen eten – Eetgebeuren (1 x per maand)    ***** 

- Koffieklets (betaalbaar)      ***** 

- Jeugdhonk / jeugdsoos       *** 

- Kinderopvang / Huiswerkbegeleiding     ** 

- Activiteiten van Harmonie (dauwtrappen, ijsvereniging)  ** 

- Dagbesteding voor ouderen      * 

- 2 avonden ontmoetingsplek (vooral in winter)    *  

- Inloophuis met activiteiten voor jong & oud    * 

- Koffiehuis        * 

- Kaartavonden        * 

- Vergadering Soerens Belang (SB)     * 

Algemeen:  

- Zorg voor 1 (actieve) beheerder van ’t Sprengenhus (door gemeente aangesteld?)  

- Letterlijk en figuurlijk laagdrempelig 

- Huidige sociaal-maatschappelijke initiatieven moeten blijven 

- Sprengenhus gebruiken als magneet/ontmoetingsplek voor dorpenaren  

- Welzijn ouderen heel belangrijk 

- Voorzieningen voor mensen met kleine beurs moeten behouden blijven (hoe houden we het 

betaalbaar voor iedereen) 

- Meer kinderactiviteiten (vergeet oudere jeugd niet) 

- Positieve gezondheid: Zingeving / kunnen blijven meedoen 

- Een publicatiebord buiten en/of binnen 

- Nieuwe Horeca bedreigt de dorpshuisprijzen (kan € 1 voor kopje koffie dan nog) 

- Verjonging van dorp (Hof van Soeren, Tuincentrum) heeft invloed op maatschappelijk aspect 

Sprenghus. Blijft nodig! 

- Vergroting huiskamer; huiskamer voor het dorp met eigen ingang en toegang tot toiletten 

  



Sport 

Sporthal/zaal 
- Volleybal (en volleybaltoernooi)     ***** 

- Voetbal        **** 

- Ouderengym        **** 

- Tafeltennis        *** 

- Peutergym        *** 

- Zaalvoetbal toernooi       ** 

- Biljarten        * 

- Yoga voor kinderen en volwassenen     * 

Sportvelden: 
- Loopvoetbal voor ouderen      *** 

- Voedselbos / educatief natuurpark     *** 

- Jeu de boule        ** 

- Bootcamp        ** 

- Beachvolleybal        * 

- Voetbalkooi / Voetbalcourt      * 

- Beachvolleybal        * 

- Padelbaan        * 

- Basketbal        * 

- Sportinstuif voor volwassenen en kinderen    * 

- Trapveldje jeugd       * 

- Beweegtuin voor ouderen      * 

- Sociaal seniorenhof (woningbouw)     * 

- Picknicktafels voor ouderen      * 

- Speeltuin uitbreiden       * 

Algemeen: 

- Sport(zaal) behouden; multifunctioneel inzetten voor concert, toneel, nieuwjaarsreceptie… 

- Sportveld behouden; multifunctioneel inzetten voor oranjefeest, kerstmarkt… 

- Geen huizen op het voetbalveld 

- Geen parkeerplek van maken 

- Oefenhoek voetbalveld en materialen opslag behouden (voorzieningen als sproei 

installatie/drainage zijn al aanwezig) 

- Alle verenigingen in LS die sport aanbieden, moeten dan kunnen blijven doen  

- Buitenruimte meer gebruiken voor biodiversiteit 

- Elver gebruikt de sportzaal nu bijv. om te lunchen/sporten 

- Materialen gymzaal zijn van bewoners 

- Gymnastiek niet verplaatsen naar Dieren (SCS Gym) 

- Gymvereniging bestaat volgend jaar 60 jaar! 

- Is voetbalveld beschermd dorpsgezicht / Natura 2000 ? 

  



Cultuur 
- Oefenplek voor Sempre Cresendo     ***** 

- Gallery / Tentoonstelling (ten behoeve van Toerisme)   **** 

- Opleidingen beeldende kunsten     **** 

(naast schilderen/fotografie, ook beeldhouwen, zang, dans, toneel) 

- Soerens Archief moet blijven (tegen betaalbaar tarief)    *** 

- Theatervoorstelling / theaterfestival     *** 

- Pop-podium / Muziekfestival      ** 

- Activiteitenruimte voor de kinderen in het dorp   ** 

- Filmhuis        ** 

- Toneelvoorstelling ‘Troep’      * 

- Ruimte voor Zanggroep Connect Voices behouden   * 

- Knutsel/Activiteitenruimte binnen     * 

- Sinterklaasfeest- en intocht      * 

- Oranjefeest        * 

- Kerstschieten        * 

- Dauwtrappen        * 

- Bijeenkomsten over geschiedenis, natuur & cultuur rond het dorp * 

- Uitvoeringen/optredens Rhedelijk Cultureel en RIQQ   * 

- Leeshoek met uitwisseling boeken     * 

- Vergaderruimte voor verenigingen     * 

Algemeen: 

- Betaalbare huur voor kleine verenigingen 

- Zorg dat verenigingsleven in stand blijft 

- Zorg over verkeersproblemen (drukte en parkeerproblemen) als er meer activiteiten komen 

- Zorg voor betere communicatie van activiteiten (agenda Regiobode?) 

- Deze hele ‘inspraak’ heeft uiteindelijk alleen het doel vergaande bestemmingsplanwijziging 

door te voeren, omdat het anders niet te verkopen is.  

- Beschikbaarheid van sportzalen, maar ook kleedruimtes en douches/toiletvoorziening 

 

  



Horeca-Toerisme 
- Bruin café / eetcafé/restaurant met terras    ***** 

- Lunchroom met uitnodigend terras     **** 

- Privé- en besloten feesten kunnen geven    **** 

- Feestje kunnen geven als dorp / feestzaal    *** 

- Betaalbare horeca (sociale prijs koffie/thee - knakenrestaurant) *** 

- Uitbreiding daghoreca: koffie, thee, fris, broodje   ** 

- Terras aan de voorkant       ** 

- Nieuwjaarsreceptie dorp      * 

- Meer B&B’s        * 

- Aandacht voor toerisme – VVV servicepunt    * 

- Kleinschalige horeca, ondergeschikt aan sport, sociaal   * 

- Verkoop lokale producten (promoten)     * 

- Optredens in horeca       * 

Algemeen: 

- Bingo, oliebollenactie, kerstschieten etc. naar Sprengenhus bij wegvallen Harmonie 

- Geen zalencentrum van maken 

- Horeca is welkom, maar geen grote zaal (want toch geen bruiloften meer)  

- Geen horeca behoefte 

- Horecavoorziening te gebruiken voor activiteiten van het dorp 

- Waarom denken jullie dat nadat Harmonie verkocht is, Sprengenhus wel succesvol zal 

kunnen zijn als horecagelegenheid? 

- Voor Elver is een rustige omgeving nodig voor bewoners en deelnemers dagbesteding, 

eventueel zeer beperkte horeca voorziening 

- Rust waarborgen voor bewoners van Elver in avond/nacht 

- Stem horeca goed af met Elver (ivm kwetsbare cliënten) 

- Terras buiten niet na 23.00 uur 

- Parkeerplaats aan de achterkant met leuke speelplaats/speeltuin 

- Beperk toerisme of houd op huidig niveau 

- Bereikbaarheid fietsers verbeteren als horeca wordt uitgebreid 

- Zorg voor goede beheerder met horeca ervaring 

- Verenigingsleven mag niet afhankelijk worden van hoge prijzen commerciële 

horecaondernemer 

- Warmte en sfeer locatie vraagt aandacht 

 

  



Overige opmerkingen 
- Basisschool moet terugkomen (is groei van aantal inwoners door nieuwbouw) Of 

dependance van een school? 

- Geen kantoorfunctie in Sprengenhus 

- Geen uitbreiding met functie die zorgt voor “uitsluitend” gebruik (bijvoorbeeld dat het 

gebouw om 18.00/19.00 uur dicht moet vanwege sluiting kantoorruimte) 

- Heel Laag-Soeren 30 km zone 

- Stembureau behouden 

- Kleine winkel zoals de SPAR 

- Gemeente moet actief bemiddelen voor aankoop van Sprengenhus door gemeenschap 

- Gemeente zou dorpshuis gedeelte Sprengenhus moeten kopen om maatschappelijke functie 

te waarborgen 

- Het dorpshuis is van de inwoners. Zij hebben al in de jaren 60 geld bij elkaar gelegd hiervoor. 

Nu wordt alles bepaald door gemeente en Veluwonen, dit schiet het doel van het dorpshuis 

voorbij 

- Het dorpshuis is deels met gemeenschapsgeld gebouwd.  

- Dorpsbelang moet eigenaar zijn van deel van pand (algemeen nut) 

- Gemeente moet zorgen voor blijvende sociale cohesie  / gaat gemeente zich daadwerkelijk 

uiterst inspannen om maatschappelijk/cultureel/sportief voorbestaan te waarborgen (ook op 

lange termijn)? 

- Hoe garandeer je dat huidige functie(s) blijven bestaan. Is zorg over. 

- Wat is het nut van uitvraag als het toch verkocht wordt aan investeerder 

- Kantoorfunctie beperken op m2 of % van oppervlak 

- Verenigingen moeten tzt tegen maatschappelijk tarief kunnen blijven huren (ook op lange 

termijn) 

- Groei van het dorp vraagt eerder om meer dan minder functies/activiteiten etc. 

- Sprengenhus mag zowel van binnen als van buiten wel wat aantrekkelijker worden gemaakt  

- Verkeer Harderwijkerweg rijdt veel te hard 

- Laag-Soeren wil serieus gehoord worden 


