
 

 

 

 

 

 

Fractie: Politieke Unie 

Naam: Ellen van Elk 

Onderwerp: De Stiepe in Rutten 

Datum indiening vragen: 11 mei 2017 

Beantwoording x Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding:  

Per 1 juli stopt de huidige uitbater van “De Stiepe” in Rutten. Het MFC Rutten is er nog 

niet, dus wat gebeurd er tot die tijd? 

Er zouden onderhandelingen zijn hierover…… 

 

Vragen: 

Wat is de status van de onderhandelingen? 

Antwoord: 

Er is door de gemeente in maart 2017 een voorstel gedaan aan de huidige 

huurder van De Stiepe om tot een huurverlenging te komen tot het moment dat 

de MFA gerealiseerd is. Hierover hebben gesprekken met de huurder 

plaatsgevonden. De huidige huurder heeft echter in april 2017 aangegeven niet 

door te willen gaan in De Stiepe.  

 

Vervolgens is de gemeente direct in gesprek gegaan met Vereniging 

Dorpsbelang Rutten om te kijken naar de mogelijkheden om 

ontmoetingsactiviteiten in Rutten te kunnen blijven faciliteren gedurende de 

overgangsfase naar de MFA. Hierbij is ook gekeken naar de rol die De Stiepe 

hierbij speelt.  

 

Een mogelijke optie is om De Stiepe te verhuren aan een nieuwe huurder. Van 

een concrete onderhandeling met een partij is op dit moment echter geen 

sprake.      

 

 

Blijft er iets waar de inwoners van Rutten gebruik van kunnen maken tot dat het MFC 

klaar is? 

Antwoord: 

Vereniging Dorpsbelang Rutten hecht waarde aan het behoud van een centrale 

laagdrempelige ontmoetingsplek. Het dorpshuis heeft een sociale functie in het 

dorp. Als deze functie nu komt te vervallen, kan het ook betekenen dat bepaalde 

activiteiten geen doorgaan meer vinden. Het college spant zich samen met 

Vereniging Dorpsbelang Rutten in om een ontmoetingsfunctie in Rutten te 

behouden totdat de MFA open gaat. Wij kijken momenteel gezamenlijk met 

Vereniging Dorpsbelang Rutten hoe we dit kunnen organiseren. Voor 

activiteiten die op korte termijn gepland stonden in De Stiepe, zoals de 

uitvoering van de jaarlijkse musicals door de basisscholen in de derde week van 

juli, wordt gezorgd dat deze in ieder geval door kunnen gaan.  

 

 

Wanneer horen wij hier iets van? 

Antwoord: 

Als er concreet voortgang te melden is, dan zullen we u via de nieuwsbrief 

informeren gelet op uw interesse. 



 

Datum beantwoording vragen: 15 mei 2017 

Contactpersoon: Ellen-Jane van Straten 

E-mail adres:  e.vanstraten@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-13343313 

 


