‘Vic’ kan uitgroeien tot Dirkslands’ dorpshuis

DIRKSLAND – Als het aan de Stichting Verenigd In Kracht (SVIK) ligt, kan de Victoriahal hét
multifunctionele centrum van Dirksland worden. De stichting is met de gemeente GoereeOverflakkee, de eigenaar van het pand aan de Philipshoofjesweg, in overleg om de oude fabriekshal
over te nemen. In eerste instantie gaat het om het middengedeelte, dat de SVIK al huurt van de
gemeente, en het gedeelte dat voorheen diende als gemeentewerf van de gemeente Dirksland. Op
het resterende gedeelte, waar de brandweer en een peuterpeelzaal zijn gevestigd, heeft de SVIK een
optie.

Het plan om de hal aan te kopen en om te vormen tot een soort dorpshuis, ontstond toen het pand
te koop kwam. “Wij wisten dat het leeg zou komen”, zegt SVIK-voorzitter Jan de Berg. “Toen kregen
wij het idee om ons deel én de andere delen te kopen. In eerste instantie het middendeel en het
rechter deel plus de omliggende gronden en de speeltuin, die we nu ook nog van de gemeente
huren. Het linker deel wordt nog gehuurd door de brandweer, maar dat willen we op termijn ook
kopen.”
Het middengedeelte van de Victoriahal is nu al een soort multifunctioneel centrum met activiteiten
voor allerlei leeftijdscategorieën. Dat wil de SVIK uitbouwen door alle mogelijke verenigingen, clubs
en groeperingen de gelegenheid te geven gebruik te maken van de hal. “Ook overdag”, zegt De Berg.
“Dan zouden ouderen er bijvoorbeeld terecht kunnen om een kaartje te leggen of samen koffie te
drinken. Het moet een laagdrempelig multifunctioneel centrum worden, om het dorp levendig te
houden.”
Omdat de SVIK geen winstoogmerk heeft en louter draait op vrijwilligers zijn de prijzen voor verhuur
en horeca niet hoog. Bovendien wil het bestuur van de stichting de mogelijkheid openen om in plaats
van een huursom een bijdrage in natura te betalen. De SVIK faciliteert door ruimte beschikbaar te
stellen, maar kan desgewenst ook adviseren en ondersteuning leveren. Verenigingen en clubs die van
de Vic gebruik gaan maken hoeven verder geen banden met de SVIK te hebben: lidmaatschap is, net
als nu, niet nodig.
Voorzitter Jan de Berg verwacht de onderhandelingen met de gemeente spoedig af te ronden.
Vervolgens zal er een bijeenkomst worden belegd voor verenigingen, clubs et cetera die eventueel
van de Victoriahal gebruik willen gaan maken. In september zou dan een openingsfeest moeten
plaatsvinden, dat ook in het teken zal staan van ‘600 jaar Dirksland’.

