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Start plan voor nieuwbouw Dorpscentrum De Gaffelaar in
Dorpshart Zwartewaal
Het bestuur van De Gaffelaar en de gemeente Brielle hebben donderdag 3 december
2020 een intentieovereenkomst ondertekend voor de nieuwbouw van het Dorpscentrum
De Gaffelaar in Zwartewaal. Het nieuwe Dorpscentrum is één van de voorzieningen die in
het project Dorpshart Zwartewaal wordt ontwikkeld.
Dhr. Henry Rijstenbil, voorzitter van het bestuur van de Stichting Dorpscentrum Zwartewaal en
wethouder André Schoon hebben gistermiddag de intentieovereenkomst voor de nieuwbouw van
De Gaffelaar getekend. De ondertekening van de overeenkomst is een bijzonder moment, omdat
hiermee een jarenlange voorbereiding bezegeld wordt. De realisatie van het nieuwe Dorpshart
Zwartewaal komt hiermee ook steeds dichterbij. Daarnaast wordt door de ondertekening
wederzijds commitment voor de ontwikkeling expliciet uitgesproken. De ondertekening heeft
volgens de geldende coronamaatregelen plaatsgevonden.
Markeren historisch moment
“Het is een memorabel moment om nu de intentieovereenkomst te ondertekenen. Bijna op de kop
af 50 jaar geleden werden de voorbereidingen gestart voor de realisatie van De Gaffelaar, die op
10 november 1973 werd geopend. De Gaffelaar is voortgekomen vanuit het initiatief van de
inwoners van Zwartewaal. Het dorpshuis functioneert sinds de opening als de huiskamer van
Zwartewaal en de thuishaven voor de verenigingen en clubs. Ik hoop dat dat ook straks in het
nieuwe gebouw zo zal blijven.”, aldus dhr. Rijstenbil.
Wethouder Schoon; “De Gaffelaar is een begrip en een belangrijke plek voor Zwartewaal. Het
brengt het dorp en al haar inwoners van alle leeftijden samen. Ik hoop dat straks het nieuwe
dorpscentrum die functie en rol zal blijven vervullen, maar wel in een mooi nieuw jasje.”.
Te nemen stappen
Met de overeenkomst kunnen stappen worden gezet om te komen tot een nieuw Dorpshart waarin
het nieuwe Dorpscentrum een centrale functie gaat vervullen. Zowel dit jaar als begin volgend jaar
werken de architect, de gemeente en De Gaffelaar het plan voor het pand verder uit. De
verwachting is dat begin 2022 de bouw van het nieuwe Dorpscentrum start met als planning om
eind 2022 te worden opgeleverd. Presentatie van de conceptplannen aan de inwoners van
Zwartewaal is gepland eind januari/medio februari 2021.

