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Gezamenlijk initiatief
Het Hart van Oosterwolde is een gezamenlijk initiatief van 
dorpshuis De Heerdt, VSCO’61, stichting Dorpsbelang en 
stichting Sportvoorzieningen Oosterwolde. Met het Hart 
van Oosterwolde zorgen we voor een centralisatie van onze 
activiteiten en een centrale pleinfunctie. Alle voorzieningen die 
nu op diverse locaties in het dorp verdeeld zijn, komen straks 
samen. Om een toekomstbestendig dorp te blijven, zullen 
we als dorp onze krachten moeten bundelen. Het is daarom 
van belang dat we een plek creëren waar we elkaar kunnen 
versterken. Maar wellicht wel het belangrijkste: we creëren 
een ontmoetingsplaats, voor jong en oud, sportgericht of juist 
gericht op de culturele activiteiten. In het plan is rekening 
gehouden met het realiseren van woningbouw. Meerdere 
woningbouwinitiatieven staan inmiddels op de agenda in het 
dorp. Initiatieven die, mits er goed wordt samengewerkt, elkaar 
niet beconcurreren, maar juist versterken.

Buitenactiviteiten
Door de verplaatsing van De Heerdt nabij het sportpark en het 
creëren van een plein, ontstaan in de buitenruimte ook meer 
mogelijkheden. Straks kunnen tijdens activiteiten in De Heerdt 
of sportzaal ook buitenactiviteiten worden georganiseerd.  
Door de autoluwe omgeving is het mogelijk om veilig 
buitenactiviteiten te organiseren. Daarnaast is het mogelijk om 
activiteiten te organiseren zonder dat de verkeersveiligheid 
in het geding komt en helpen we de parkeerproblematiek te 
verkleinen. 

Informatie
Met dit magazine geven wij u een kijkje in het Hart van 
Oosterwolde en nemen wij u mee in de stappen die wij hebben 
doorlopen en die we nog gaan nemen. Meer informatie over 
het plan is ook terug te vinden op onze website 
www.hartvanoosterwolde.nl. Graag zien wij u ook op de 
inloopavond die donderdag 22 november van 19.00 tot 21.00 
uur gehouden wordt in De Heerdt. 

Namens de Initiatiefgroep
Wim-Henk Peggeman (voorzitter)
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Waarom 
dit plan? 
Oosterwolde is een dorp dat 
leeft, dat groeit en een bruisend 
verenigingsleven heeft. Kortom, 
een fijn dorp om in te wonen. 
Met het plan Hart van 
Oosterwolde willen we zorgen 
dat we dit behouden voor nu en 
in de toekomst.

Multifunctioneel centrum (MFC) 
met dorpshuis en ruimte voor 
alle verenigingen, sfeervolle 
ontmoetingsruimte en sportzaal.

Terras grenzend aan MFC.

Jongeren Actief Plek (JAP).
Bewegen voor jong en oud.

Appartementen voor jongeren en 
ouderen.

Commerciele of 
maatschappelijke voorzieningen.

Centraal plein met voldoende 
parkeerplekken.

Groene strook met ruimte voor parkachtige 
activiteiten zoals een kleedjesmarkt.  

Ontsluiting via de Zwarteweg.
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Muziekvereniging David
Door Oosterwolde te voorzien van doelmatige voorzieningen kunnen 
we ons dorp een goede toekomst geven. Dit is erg belangrijk voor 
verenigingen, zeker ook voor muziekvereniging David. Het plan Hart van 
Oosterwolde vervult hierin een cruciale rol. Voorzitter Wilbert van de Weg 
vertelt: “Het is zeer de moeite waard om onze medewerking te verlenen 
om te komen tot een plan waar we als CMV David goed de toekomst 
tegemoet kunnen treden voor de huidige en toekomstige generatie 
Oosterwoldenaren.” 

 
Gymnastiekvereniging FIT
Carlien Boeve is voorzitter van FIT. Zij vertelt dat gymnastiekvereniging 
FIT op dit moment gebruik maakt van de huidige gymzaal. “Die volstaat 
eigenlijk prima. Nu het plan Hart van Oosterwolde steeds meer vorm gaat 
krijgen, lijkt er een mooie nieuwe accommodatie te komen. Wij denken 
hier over mee, bijvoorbeeld over de indeling van de ruimten. We hebben 
nog wel onze onzekerheden, met name op financieel vlak, waardoor we 
nog wat terughoudend zijn. We hopen hierover duidelijkheid te krijgen, 
zodat onze vereniging op een goede manier kan blijven voortbestaan.”

Christenvrouw
“Hart van Oosterwolde betekent voor onze vereniging 
een verbinding tussen jong en oud. Wij hopen dat 
nieuwbouw op de langere termijn een verhoging van 
lidmaatschapskosten kan beperken voor onze vereniging, 
dit omdat er minder onderhoudskosten zullen komen. 
Ook zullen de voorzieningen in het nieuwe gebouw aan 
alle veiligheidseisen voldoen. De ontmoetingsplaats wordt 
beter in te delen, waardoor de sfeer beter wordt”, aldus 
voorzitter Ada Stoel. 

VSCO’61
Het project Hart van Oosterwolde, draagt bij aan de 
leefbaarheid van het dorp. Het investeert in het behoud 
van een sportzaal en multifunctioneel centrum. “De 
centrale ligging van accommodaties rondom een 
dorpsplein zie ik niet als een bedreiging voor onze club, 
maar biedt juist nieuwe kansen en mogelijkheden,’’ 
aldus voorzitter Ben Schreurs. Het geeft een gezonde 
impuls aan de gehele samenleving van Oosterwolde. 
Ook VSCO’61 kan daar op kortere of langere termijn de 
vruchten van plukken. Omdat VSCO’61 haar bestaansrecht 
heeft te danken aan de samenleving, zou het ongepast 
zijn om voor onze verantwoordelijkheid weg te lopen juist 
nu we iets terug kunnen doen voor het leefbaar houden 
van het dorp Oosterwolde.

Dorpshuis De Heerdt
Voorzitter van Dorpshuis De Heerdt, Alex Dickhof, ziet veel voordelen: ”Als het 
plan Hart van Oosterwolde doorgaat ontstaat er een efficiënt gebouw waarin 
ruimtes geschakeld worden. Er wordt gebruik gemaakt van een ruime sportzaal, 
waardoor meer verschillende activiteiten mogelijk zijn. Daarnaast komt er een 
gezellige ontmoetingsruimte voor inwoners en verenigingen. Door de indeling en 
moderne inrichting wordt het gebouw aantrekkelijk voor verjaardagen, recepties en 
bruiloften. Het gebouw krijgt een eigen ingang en een ruime parkeerplaats. Maar 
er is ook een noodzaak. Financieel draait De Heerdt gewoon niet goed. Dat is voor 
de toekomst niet houdbaar. In het nieuwe gebouw worden kostenbesparingen 
gerealiseerd. Dit komt door lagere onderhoudskosten, lagere energielasten en dat 
er niet afgeschreven hoeft te worden op de investering. Hierdoor hoeft de zaalhuur 
niet of niet-buitensporig te stijgen.”

OGCK
Het is een ambitieus plan voor Oosterwolde. Als het plan slaagt, is het een 
geweldige verbetering ten opzichte van de huidige situatie. De huidige gymzaal 
is zeer gedateerd en aan vernieuwing toe. Bovendien is het dorpshuis zelf ook 
aan een update toe. Renoveren op de huidige plaats is geen optie, mede door 
de geringe parkeergelegenheid en de smalle Schiksweg waar ook zwaar verkeer 
doorheen moet. Plaatsvervangend voorzitter Meine Spoelder: “Voor O.G.C.K. zou 
het een verbetering zijn qua repetitieruimte. De huidige repetitieruimte wordt al 
jaren niet meer gebruikt, alleen in noodgevallen. Met name in de koude periode is 
deze lokaliteit een onaangename ruimte.”

Verenigingen ve rtellen waarom
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KLEEDKAMERS

OPSLAG

Dorpsbelangen Oosterwolde wordt 
opnieuw gevraagd door de gemeente 
om mee te doen. Het gaat daarbij 
om een eventuele overname van de 
gymzaal door De Heerdt.

• De gemeente Oldebroek stelt een rapport op 
 over multifunctioneel gebruik van 
 accommodaties. Dorpsbelangen Oosterwolde 
 werkt hier aan mee, en maakt daarna een eigen 
 toekomstgericht  plan in samenwerking met 
 VSCO’61, de Wegwijzer, De Heerdt, Hersteld 
 Hervormde Kerk en peuterspeelzaal. 
• Dit plan wordt begin 2008 aangeboden aan de 
 gemeente Oldebroek.
• Er volgen diverse gesprekken met de gemeente. 
 Helaas leidt dit tot niets.

Er volgt een lang overlegproces met gemeente 
en diverse betrokkenen. Verschillende opties 
worden doorgerekend en overlegd:
• Overname van de gymzaal door De Heerdt. 

De Heerdt doet dit niet vanwege het 
exploitatietekort van de gymzaal.

•   De Heerdt stelt voor om de gymzaal over te 
  nemen en te verbouwen tot extra zaal naast 
  een nieuwe sporthal op de Heugthe. 
  De gemeente wijst dit af omdat men het 
  exploitatietekort van de gymzaal 
  niet langjarig wil dekken.
• De vraag om een bijdrage te doen voor het 

wegwerken van het achterstallig onderhoud 
van De Heerdt, wordt afgewezen door 
de gemeente vanwege onvoldoende 
toekomstbestendigheid.

• Afbraak gymzaal en dorpshuis en bouw 
nieuw complex op de Heugthe. De 
gemeente vindt dit een interessante 
optie en wil graag verder onderzoek. 
Een groep inwoners, geformeerd uit de 
belanghebbende verenigingen, pakt dit op.

 
  Op 13 december 2016 overhandigt 
  Nanne het eerste plan aan 
  burgemeester Hoogendoorn.

Het plan in vogelvlucht

Belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het eerste plan van december 2016.

• Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer komt vanaf de Zwarteweg.

• In plaats van een sporthal wordt nu een sportzaal gerealiseerd. Deze kent een omvang van 
 ongeveer twee gymzalen waardoor zaalvoetbal mogelijk wordt. De sportzaal is ook onder te  
 verdelen in 2 kleinere zalen die apart van elkaar gebruikt kunnen worden. 

• Er zijn twee kleedkamers toegevoegd. De mogelijkheid blijft om, als het nodig is, uit te 
 wijken naar de kleedkamers van VSCO’61. Dit in afstemming met VSCO’61.

• Indeling MFC gewijzigd zodat ruimtes zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Er is voldaan aan de 
 wensen van gebruikers.

• Ligging van de appartementen is aangepast. Appartementen dienen als geluidsbuffer. 

• In plaats van het creëren van een nieuw voetbalveld aan de achterkant van VSCO’61 is gekozen 
 voor de aanleg van een hybride veld (een mix van kunstgras en natuurgras) op een van de 
 speelvelden (veld 2 of 4). Met het hybride veld kan de verloren capaciteit van veld 3 worden 
 opgevangen. 

• Er worden diverse bewonersavonden   
 gehouden in  De Heerdt.
• Ideeën worden verder uitgewerkt.
• De raad neemt een besluit in 
 november 2017. Zij staat in principe 
 positief tegenover het plan. 

2006-2010

2014-2016 2017

2013 Dit is een doorsnede 
van het MFC. Op pagina 

2 vindt u het concept 
ontwerp van het hele plan 

Hart van Oosterwolde.
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2018  
• Er volgen veel gesprekken met 

gemeente, betrokken verenigingen 
en buurtbewoners Daarnaast worden 
meerdere inloopavonden 
georganiseerd. Hierbij wordt geleverde    
input en kritiek in het plan verwerkt,  
waardoor de eerste schets regelmatig 
wordt aangepast.

• De initiatiefgroep werkt toe naar een 
definitief plan van aanpak. 

Donderdag 22 november is de inloopavond 
voor alle inwoners van Oosterwolde. Daarna 
stemmen de leden van De Heerdt en 
VSCO’61 in een ledenvergadering over de 
plannen. Tot slot spreken het college en de 
gemeenteraad zich over het plan uit. 

En nu...



“De nadelen 
wegen niet 
op tegen de 
voordelen”

“Een volk 
dat leeft 
bouwt aan 
haar 
toekomst”

Tjalke Schuurmans (36), een VSCO’61-man in hart en 
nieren. Wat vindt hij van het Hart van Oosterwolde?

“Ik vind het een prima plan. Het is voor het dorp een 
hele goede ontwikkeling. Een prachtige sportzaal met 
eigen kleedkamers en douches, een nieuw dorpshuis 
en woningbouw voor jong en oud. VSCO’61 moet 
een veld opgeven. Dat is jammer qua ligging. Het 
veld is nu dichtbij de kantine en de kleedkamers, 
wat ik persoonlijk prettig vind. Maar voor mij weegt 
het niet op tegen de vele voordelen die het Hart van 
Oosterwolde met zich meebrengt. We leveren een 
veld in, maar dat wordt gecompenseerd door het 
aanpassen van een van de velden naar een hybride 
veld”, aldus Tjalke. 

Tijdens een van de informatieavonden 
over het Hart van Oosterwolde in De 
Heerdt sprak Kees Dickhof (80) wijze 
woorden uit die indruk maakten. “Een volk 
dat leeft, bouwt aan haar toekomst.” Hoe 
ziet het oud-bestuurslid van Dorpshuis De 
Heerdt deze nieuwe ontwikkeling in zijn 
dorp? 

“Ik vind het Hart van Oosterwolde 
een positieve ontwikkeling. Er moet 
iets gebeuren, omdat De Heerdt het 
financieel niet meer rond kan krijgen. 
Het Hart biedt de mogelijkheden om de 
bestaande voorzieningen te behouden en 
biedt zelfs de kans om de voorzieningen 

uit te breiden. Denk daarbij aan extra 
parkeergelegenheid in de kern, rondom 
de kerken, veiligheid van de Groote 
Woldweg, sociale contacten en eventueel 
kleine voorzieningen als een postkantoor 
of apotheek. Doen we dit niet, dan 
worden we uiteindelijk beperkt in onze 
mogelijkheden. Regeren is vooruitzien. 
We moeten niet wachten totdat het ons 
overkomt. Grijp deze kans die ons nu 
geboden wordt.” 

Kees Dickhof

Twee generaties 
kijken vooruit
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“Het is een unieke kans”
“Het Hart van Oosterwolde is een 
positieve ontwikkeling voor de 
leefbaarheid van ons dorp, een 
ontwikkeling waar ik zeker achter kan 
staan. De gymzaal bijvoorbeeld is 
compleet aan vervanging toe en ook 
De Heerdt is in een andere tijd terecht 
gekomen. Vroeger had je nog de grote 
bruiloften en partijen maar die zijn er 
tegenwoordig nauwelijks meer. Het 
is niet eenvoudig om het financieel 
allemaal rond te krijgen. Er zal iets 
moeten gebeuren. Een belangrijke 

voorwaarde voor het slagen van het plan 
is dat de besturen de handen ineenslaan 
en eensgezind zullen optrekken.  

Daarnaast voorziet het plan in 
parkeergelegenheid rondom de kern, 
waar ook de kerken flink van profiteren. 
En het plan geeft een impuls aan de 
woningbouw in Oosterwolde voor zowel 
jong als oud. Dit is zeer goed voor de 
leefbaarheid van ons dorp. Kortom: het 
‘Hart van Oosterwolde’ is een unieke 
kans en kan daarom op mijn steun 
rekenen.” 

“Meer ontmoeting tussen jong 
en oud”
“Ik vind het mooi als mensen elkaar 
ontmoeten. Daarom ben ik een 
groot voorstander van het Hart van 
Oosterwolde. Het zal een plek zijn waar 
jong en oud elkaar meer gaan zien. 
Daar zal een positieve en stimulerende 
werking van uitgaan. Daar ben ik van 
overtuigd. Zelf kom ik hier niet vandaan 
maar ik woon inmiddels alweer twaalf 

jaar in Oosterwolde. Onze kinderen, in 
de leeftijd van twee tot en met tien jaar, 
gaan hier met plezier naar school en 
sporten op de voetbal en de gym. De 
sfeer in het dorp is erg gemoedelijk en 
warm. Ik weet zeker dat het Hart van 
Oosterwolde die sfeer alleen maar zal 
versterken.” 

“Dit plan is niet uit de lucht 
komen vallen”
“De plannen voor het Hart van 
Oosterwolde zorgen voor de nodige 
reuring in ons dorp. Discussie over 
zo’n ingrijpend en groot onderwerp is 
goed. Het is echter wel belangrijk dat 
dit gebeurt op basis van de feiten en 
helaas ontbreken deze nogal eens heb ik 
moeten constateren. Eén van de feiten 
is dat dit plan niet gisteren, op initiatief 
van Stichting Dorpsbelang Oosterwolde, 
uit de lucht is komen vallen (zie pagina 
6 red.). Hieruit blijkt dat er de afgelopen 
jaren door een aantal vrijwilligers een 

enorme partij werk is verzet om tot een 
gedegen plan te komen. Wat echter nog 
veel belangrijker is, is dat het hier gaat 
over de toekomst van ons mooie dorp. 
Een dorp dat groeit, waar enorm veel 
jeugd woont en dat dus leefbaar moet 
zijn. Hier is veel voor nodig en in ieder 
geval fatsoenlijke accommodaties. Dat 
is nu precies waar het hier om gaat. Het 
huidige plan geeft hier voor de lange 
termijn invulling aan. Daarom, beste 
mensen, laten we stoppen met zure, 
weinig beargumenteerde opmerkingen 
en laten we met z’n allen deze enorme 
kans voor Oosterwolde pakken.”

“Het Hart van Oosterwolde klopt”
“Oosterwolde heeft een hart. Niet een 
hart dat versleten is, maar één dat 
naar hartelust klopt. Dit hart wordt 
gevormd door de mensen die vanuit 
verbondenheid met het dorp en liefde 
voor de volgende generaties, nadenken 
over haar toekomst. Als nu een belangrijk 
deel van dat Hart een initiatief lanceert 
om ook een fysiek Hart te creëren in 
Oosterwolde, dan juich ik dat van harte 
toe. Verandering leidt vrijwel altijd 
tot beroering. Hieruit kunnen echter 
punten voortkomen om een plan verder 
te verbeteren en voor zover ik weet 
zijn verbeterpunten ook nu ter harte 
genomen. De vraag is altijd wanneer 
een plan voldoende is uitgewerkt om 
een definitief besluit te kunnen nemen. 

Een complex plan als het ‘Hart van 
Oosterwolde’ verdient een zorgvuldige 
beoordeling, rekening houdend met de 
veelheid aan relevante factoren. Het is 
mijn wens dat de gemeenteraad ons 
vertrouwen omzet in daadkracht en 
besluitvaardigheid. Voor een topprestatie 
kan een gezond hart tijdelijk sneller 
kloppen. Echter, een topprestatie 
leveren zonder een concrete finish 
in het vooruitzicht, is onmenselijk. 
De overheden hebben gevraagd om 
participatie en het Hart van Oosterwolde 
heeft geantwoord. Door een concreet 
besluit te nemen kan de gemeenteraad 
helpen om het Hart van Oosterwolde 
gezond te houden. Dit is voor mij het 
belangrijkste. Het Hart van Oosterwolde 
klopt en moet blijven kloppen.“

Inwoners aan het woord

Henk van de Weg
Eekterweg 13

Priscilla Docter
Groote Woldweg 16

Bertus Regterschot 
Groote Woldweg 30a

Bart Jongenburger
Duinkerkerweg 5

“Het Hart van Oosterwolde klopt 
en moet blijven kloppen”
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“We gaan hier mooie woningen 
realiseren voor jong en oud”

1. Wat vindt u van het ‘Hart van 
Oosterwolde’?
“Een mooi initiatief, waarin zowel aandacht 
is voor een toekomstbestendig dorphuis, 
een vernieuwde gymzaal, als de bouw van 
woningen. Een plan om een ‘centrum’ in het 
dorp te realiseren, waar het goed toeven is. 
Het zou mooi zijn als niet alleen de 
dorpsbewoners, maar ook de (fiets)toeristen die 
het dorp bezoeken, daar iets kunnen kopen, een 
drankje kunnen drinken of een hapje kunnen 
eten.”

2. Wat is uniek aan deze ontwikkeling?
“Een initiatief dat uit de gemeenschap zelf 
voortkomt. Via de initiatiefnemers en de 
organisaties die zij vertegenwoordigen 
worden veel bewoners bereikt. Het plan 
Hart van Oosterwolde is een pilotproject 
StedelijkeKavelruil waarbij het ministerie BZK 
betrokken is. Met de Provincie Gelderland zijn 
ook allerlei contacten om het plan mogelijk te 
maken.”

3. Hoe verhoudt het ‘Hart van 
Oosterwolde’ zich tot mogelijke andere 
initiatieven?
“Voor de toekomst en vitaliteit van Oosterwolde 
is het belangrijk, dat zowel jongeren als jonge 
gezinnen een woonplek kunnen vinden in het 
dorp waar ze vandaan komen. Ook ouderen 
willen we zolang mogelijk thuis laten wonen, 
ook dat stelt eisen aan de woonomgeving en de 

maatschappelijke voorzieningen. Daarom is er 
voldoende ruimte voor meerdere (woningbouw)
initiatieven. Initiatieven moeten elkaar niet 
voor de voeten gaan lopen, maar elkaar juist 
versterken. Daarom heeft het college van 
B&W besloten de regie op zich te nemen en 
de initiatiefnemers van de diverse plannen 
in Oosterwolde uit te nodigen gezamenlijk 
een plan van aanpak te maken, zodat er 
daadwerkelijk gebouwd gaat worden, gebaseerd 
op de behoefte in het dorp. Dus niet ‘tegen 
elkaar’, maar ‘met elkaar’. Daarbij hebben we 
ook oog voor de verkeersafwikkeling in geheel 
Oosterwolde. Belangrijk is wel, dat vanuit de 
initiatiefnemers goed geluisterd wordt naar 
mogelijke alternatieven en bezwaren, die binnen 
Oosterwolde ook gehoord worden. Met als 
doel om daar zoveel mogelijk rekening mee 
te houden en ook om uit te leggen waarom 
bepaalde keuzes in het plan wel of juist niet 
gemaakt zijn.”

4. Waarom zou Oosterwolde dit project 
moeten omarmen volgens u?
“Het is onze gezamenlijke opdracht om naar 
de toekomst te kijken, gericht op volgende 
generaties. Dat betekent, dat je af en toe moet 
vernieuwen, veranderen en loslaten. Het plan 
dat er nu ligt, doet dat. Met een multifunctioneel 
centrum, een nieuwe sportzaal en noodzakelijke 
woningbouw kan Oosterwolde weer vele jaren 
vooruit. Dat is goed voor ieders kinderen en 
kleinkinderen.”

Vier vragen aan wethouder Bergkamp
De ervaren wethouder Bob Bergkamp is binnen de gemeente Oldebroek 
verantwoordelijk voor het Hart van Oosterwolde. Hij heeft zich 
de afgelopen maanden verdiept in het plan en gesproken met 
belanghebbenden. Aan de hand van vier vragen horen wij zijn mening 
en visie op het plan.  

Het plan ‘Hart van Oosterwolde’ zorgt ook 
voor nieuwe woningen. Zo worden het huidige 
dorpshuis en de gymzaal gesloopt en ontstaat op 
deze plek ruimte voor woningen. Daarnaast is er 
ruimte voor appartementen op de locatie van het 
Hart van Oosterwolde. 

Gerrit Berends, lid van Dorpsbelang Oosterwolde, 
legt uit: “We kennen de vraag naar woningen 
in Oosterwolde. Momenteel zijn er erg weinig 
woningen te koop en nieuwbouwplannen laten nog 
wel even op zich wachten. We zien dat er vraag is 
naar verschillende woningtypen, voor starters, voor 
gezinnen en voor senioren. We proberen dat zoveel 
mogelijk in de plannen terug te laten komen.

Jong en oud
“Op De Heerdtlocatie is het type woning nog niet 
bepaald”, vervolgt Berends. “Zo is het mogelijk 
voor jong en oud te bouwen. Het kan ook een mix 
worden. Denk hierbij aan woningen voor senioren 
met een woonkamer, keuken, badkamer en een 
slaapkamer op de begane grond. Voor jongeren 
kan hier een woningblok komen zoals onlangs 
is gebouwd aan de Eikenhof. En voor gezinnen 
kunnen er rijwoningen komen met een wat ruimere 
indeling en grotere tuin”, legt Berends uit. In totaal 
is er ruimte voor circa 14 woningen.” 

Appartementen
“Daarnaast zien we in Oosterwolde, net zoals in 
andere omliggende kernen, een groeiende vraag 
naar appartementen. Ook daar willen we graag in 
voorzien. Naast het multifunctionele centrum is 
daarom een appartementengebouw gesitueerd. 
Hierin komen op de eerste en tweede verdieping 
twee- tot driekamerappartementen die geschikt 
zijn voor jongeren en ouderen. Op de begane 
grond is er ruimte voor commerciële activiteiten. 
Blijkt in de nabije toekomst dat daar onvoldoende 
belangstelling voor is, dan zijn ook op de begane 
grond woningen mogelijk,” aldus Berends. 

Andere woningbouwlocaties 
Aangezien er op dit moment meerdere 
woningbouwinitiatieven in Oosterwolde zijn, heeft 
de gemeente Oldebroek onlangs besloten hier de 
regie in te nemen. De gemeente is daarom op dit 
moment in gesprek met diverse initiatiefnemers. 
Het doel van deze regie is om tussen de 
verschillende plannen een goede afstemming te 
vinden. Zo moet worden voorkomen dat er teveel 
dezelfde woningen gebouwd worden of te veel 
woningen tegelijkertijd. Dat is namelijk niet goed 
voor de woningmarkt in Oosterwolde.

Meer woningen in Oosterwolde
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Zalk is trots op 
Multifunctioneel 
Dorpshuis 
 
Zalk is een dorp met nog geen 800 inwoners. Ze 
stonden vijf jaar geleden voor dezelfde uitdaging 
als Oosterwolde. Nu staat er een bruisend 
multifunctioneel dorpshuis op het trainingsveld 
van de voetbalvereniging. Een gebouw met een 
sociale functie voor het dorp, waar de mensen 
en verenigingen samenkomen om elkaar te 
ontmoeten. In het dorpshuis worden alle 
activiteiten in het dorp met elkaar verbonden: 
voetbal en zaalsport, muziek en cultuur, 
jong en oud. Twintig verenigingen inclusief 
voetbalvereniging zijn hier ondergebracht. We 
spreken Johan Boeve (59). De kartrekker bij de 
realisatie van dit multifunctionele dorpshuis in 
Zalk.  
 

Hart 
Boeve is een echte Zalkenaar. Geboren en 
getogen in Zalk waar ook zijn grootouders ooit 
woonden. Hij zag dat het oude dorpshuis niet 
meer functioneerde. “Het was oud en voldeed niet 
meer aan de eisen en wensen van de inwoners. 
Mensen bleven weg en organiseerden ergens 
anders hun feestje. De aantrekkingskracht was 
verdwenen. Daarom heb ik samen met een aantal 
inwoners in Zalk de koppen bij elkaar gestoken. 
We zijn gaan nadenken over een oplossing voor 
ons dorp. Want als een dorpshuis weg is, is het 
kloppende hart verdwenen.  
 

Voorbereiding 
“Ook ons plan is niet van de een op de andere 
dag gerealiseerd. De eerste plannen waren er al in 
2004, terwijl er pas in 2014 een schop in de grond 
ging. We kregen ook te maken met weerstand. 
Mensen kunnen onzeker worden van verandering 
of een emotionele band hebben met een locatie. 
Ook waren er leden van verenigingen die bang 
waren dat ze meer gingen betalen voor hun 
biertje. We hebben naar verschillende locaties 
gekeken, maar hier op het oude trainingsveld, was 
de beste plek. De voetbalvereniging heeft een 
nieuw kunstgrasveld gekregen en de kleedkamers 
worden nu ook door andere verenigingen 
gebruikt”, vertelt Boeve.   

 

Nieuwe initiatieven 
“Dankzij dit Multifunctionele Dorpshuis is 
er weer een kloppend hart in het dorp dat 
aantrekkingskracht heeft op mensen. Inwoners 
komen nu ook met nieuwe initiatieven in 
het dorp. Zo is er Fit for Women en is er een 
bibliotheek gestart. Andere verenigingen zijn 
enorm gegroeid. Het gebouw voldoet volledig 
aan de verwachtingen die we vooraf hadden. 
De samenwerking tussen verenigingen en de 
parkeergelegenheid zijn super. Het dorpshuis is 
klaar voor de toekomst. Ik zie ook hoe het zich 
nog steeds ontwikkelt. Mensen komen zelf met 
initiatieven en opperen ideeën”, aldus Boeve. 
 

Advies 
“Ik adviseer Oosterwoldenaren het eigen belang 
ondergeschikt te maken aan het gezamenlijke 
belang. Je moet samen tot een oplossing komen. 
Laat mensen die hun nek uitsteken voor het dorp, 
hun werk doen. Stilstand is achteruitgang”, besluit 
Boeve.  
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Commerciële ruimte 
in het hart!

Bent u ondernemer en zoekt u ruimte 
voor uw kantoor, winkel of praktijk? Bij 
voldoende interesse komen in het Hart 
van Oosterwolde een aantal commerciële 
ruimtes. 

Heeft u interesse in een commerciële 
ruimte in het Hart van Oosterwolde of 
wilt u meer informatie? Stuur
dan een mail naar: 

info@hartvanoosterwolde.nl

ONDERNEMERS
OPGELET

Een plan voor hun 
toekomst



Wij zien u graag op de 
inloopavond op donderdag 
22 november
van 19.00 tot 21.00 uur in dorpshuis De Heerdt

De initiatiefgroep Hart van 
Oosterwolde bestaat uit:

Wim-Henk Peggeman (Dorpshuis 

De Heerdt)

Gerrit Berends (Dorpsbelang 

Oosterwolde)

Ben van Pijkeren (VSCO’61 en 

Sportvoorzieningen Oosterwolde)

Nanne Schoonhoven 

(Dorpsbelang Oosterwolde en

Sportvoorzieningen Oosterwolde)

Heleen Koornberg (Dorpshuis De 

Heerdt)
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Heeft u vragen, suggesties of 
wilt u een bijdrage leveren? 
Dat kan via:

info@hartvanoosterwolde.nl

www.hartvanoosterwolde.nl


