
Presentatieavond 

31 maart

Kulturhus Dijkerhoek



Geert Stevens Joop Rensen

Initiatiefnemers



Initiatiefnemers

Doelstelling

Steunverleners provincie Overijssel

Uitgangspunten

➢ Voor iedereen

➢ Haalbaar en betaalbaar

➢ Door en voor inwoners van Dijkerhoek

➢ (nieuwe vormen van) samenwerking Noaberschap benutten, de kracht van 

Dijkerhoek

➢ Efficiëntie organisatiestructuur Kulturhus Dijkerhoek



20:00 Presentatie door initiatiefnemers van de Toekomstvisie Dijkerhoek

Thema’s die aan bod komen:

➢ Wonen

➢ Kulturhus

➢ Welzijn & Voorzieningen

➢ Energie & Duurzaamheid

21:15 Pauze en aansluitend verder praten aan de praattafel

22:00 Einde bijeenkomst





Gerrit Vlogtman

Thirza Bosman

Janet Stevens

Herman Bosman

Patrick Meilink

Dirk Tempelman

Wim Nijland

Elise Rensen

Arno Meijerman

Gerrit Veneklaas

Elsemiek Wilmerink

Werkgroep Wonen



De visie van de werkgroep wonen:

Binnen 9 maanden een fysiek plan samenstellen welke inzicht geeft 

in de woningbouw mogelijkheden om de toekomst van de school, en 

daarmee de leefbaarheid van Dijkerhoek, te waarborgen.

Deelvragen:

1. Wat zijn de mogelijke bouwlocaties?

2. Voor welke doelgroepen gaan we bouwen?

- Welke woningtypen passen hierbij?

3. In welk tijdsbestek dienen de plannen te worden

gerealiseerd?

4. Wie of wat zijn we nodig om deze plannen te realiseren?

5. Wat zijn mogelijke risico’s welke we tegen kunnen komen?





Heden – 2 jaar 2 – 5 jaar 5 - 10 jaar

Centrumplan en de kavel

aan de Hakkertsweg blijven

buiten beschouwing

Uitbreiding Essensteeg

Noord met permanente

woningen

Mogelijke ontwikkeling van 

bebouwing aan de 

Boerendanssteeg / 

Dijkerhoekseweg



▪ Voor iedereen die wil bouwen/ wonen in Dijkerhoek 

▪ Uitslagen van de gehouden enquête op initiatief vanuit de 

Buurtvereniging

▪ Naar aanleiding van de specificering van de gehouden 

enquête worden de woningtypen specifieker







▪ De personen die de enquête hebben 

ingevuld worden benaderd om hun 

wensen de specificeren

▪ Gemeente betrekken bij de 

bijeenkomsten wanneer de 

plannen concreter worden.

▪ Definitieve versie gereed : Juli 2022



▪ Heb je ideeën?

▪ Of wil je alsnog de 

woningbehoefte enquête 

invullen?

Meld je na de presentaties aan de 

tafel van de Werkgroep Wonen



Werkgroep Kulturhus

Erik Rensen

Gerrit Vlogtman

Rick Stegeman 

Geert Stevens

Arjan Veneklaas 

Bert Wissink

Johan Wiersma

Chantal Bannink

Aaldrik Paalman

Erwin Hurenkamp



De rol van 

het Kulturhus Dijkerhoek 



Enquête onder inwoners 

met als doel inzicht 

verkrijgen in de behoeften





30 jaar en jonger 50 en ouder



0 5 10 15 20 25 30 35

Nooit

1 keer per jaar

1 keer per half jaar

1 keer per maand

1 keer per week

50 jaar en ouder 30-50 jaar 30 jaar en jonger



minder 

dan 56%

meer 

dan 56%



1 keer per half jaar,
1 keer per jaar of
nooit

1 keer per maand of
week



Ja Nee



Ja Nee



Onderdak 

verenigingen / 

ontmoetingsplek

Sport / spel / 

gezondheid / 

evenementen / 

voorstellingen



✓ Laagdrempeligheid staat bovenaan

✓ Van en voor Dijkerhoekers

✓ Voor jong en oud

✓ Voor alle verenigingen

Werken aan:

- Gezelligheid (barfunctie)

- Sociale huiskamer functie

- Ruimte voor grotere evenementen

- Parkeren 



Actiepunten:

➢ Aan de slag met input van deze avond

➢ Uitwerken resultaten van een bijeenkomst met Stimuland en Wilco Rensen

Om zo te komen tot:

➢ Een toekomstvisie voor Dijkerhoekers waarin we een plaatje schetsen waarin 

alle activiteiten een plek kunnen vinden in Dijkerhoek. Zowel voor grote als 

kleine activiteiten, en jong en oud.

Oproep:

➢ Blijf met ons meedenken en openstaan voor veranderingen



Werkgroep Welzijn & Voorzieningen

Femke Haverslag, Miranda Rensen, 

Monique Tuitert, Diana Nijendijk, 

Lieke Smale, Wilco Rensen en 

Rick Luggenhorst

Aanspreekpunt vanuit initiatiefnemers:

Wendy Bronsvoort



Gericht op voorzieningen die bijdragen 

aan het welzijn van Dijkerhoekers

- Ontmoeting

- Onderlinge hulp

- Bewegen

- Gezond eten 

- Duurzaamheid

Top 5 uit resultaten enquête





Diana Nijendijk – Miranda Rensen – Monique Tuitert

1 punt voor matchen van vraag en aanbod 

onderlinge hulp, bijv. klussen, vervoer, tuin

Starten met vraag & aanbod, bijv. via app, 

bord contact met Buurtkracht & de Klik

Nodig; 
- Vrijwilligers om bord te maken 

- Ervaring met vrijwilligerspunt

- Budget en centrale plek voor het bord



É
Diana Nijendijk – Miranda Rensen – Monique Tuitert

Gezamenlijk spullen repareren

Opzetten vanuit vraag & aanbod klussen

Nodig; 
- Plek (“werkplaats”) → bereikbaar, herkenbaar

- Gereedschap

- Onderdelen (incl. oude apparaten)

- Vrijwilligers 



Diana Nijendijk – Miranda Rensen – Monique Tuitert

Subsidie voor koffie-ochtend, 60+ groep 

+ uitbreiden van activiteiten

Informatie Buurtkracht  



Lieke Smale

Multifunctioneel veld met 

beweegtoestellen 

In de openbare ruimte/vrij toegankelijk

Met minimale instructie te gebruiken

Bewegen & ontmoeten stimuleren

Nodig; 
- Aanvulling werkgroep



Wendy Bronsvoort i.s.m. Voedsel Noabers

Richten op vlees, zuivel, aardappelen, 

groente, eieren

Eventueel aanvullen met andere producten

Op één plek in de buurt 

Tegen eerlijke prijs, voor consument & 

producent



Bestaand concept “voedselcoöperatie”

Makers → aanbod → website

Opmakers → bestelling → website 

Opmakers halen bij toerbeurt op

Verzamelplek in de buurt



Femke Haverslag

Onderzoek naar mogelijkheden 

pakketpunt

Optie pakketwand “deburen.nl”

Pakket ophalen, verzenden en 

retourneren

Vervolg; animo verder onderzoeken



Wilco Rensen (met ondersteuning van Rick Luggenhorst)

Opzet Bonte Pony aan de Dijkerhoekseweg

Ondersteuning vanuit Dijkerhoek nodig 

o.a. door uitkomsten enquête 

Opnemen in totaalplan, aanbieden 

gemeente

74% van respondenten is positief 



Werkgroep Energie & Duurzaamheid

Ewoud van Arkel, Bertus Bronsvoort,

Wilco Vlogtman, Gerben van 

Coeverden, Marco Oosterveld en André 

Heetkamp

Aanspreekpunt vanuit initiatiefnemers:

Joop Rensen



Energie en Duurzaamheid start 

met het zoeken naar haalbare 

mogelijkheden voor besparing en 

opwekking van energie



• Focus 1: Energie besparen

• Focus 2: Energieopwekking 

met zonnepanelen



• Wat je niet nodig hebt, hoef je ook 

niet aan te kopen of op te wekken

• Bewustwording

• Isolatie

• Energiezuinige apparatuur



• Snelle terugverdientijd bij huidige 

energieprijzen

• Salderingsregeling loopt 

vooralsnog door

• Bij velen nog ruimte voor panelen

• Eventueel collectief oppakken



• Informatiebijeenkomst op 21 

april (onder voorbehoud)

• Presentatie door energiecoach 

en adviseur zonnepanelen

• Gelegenheid om interesse door 

te geven. Dit mag straks ook al 

aan onze tafel E&D



DIJKERHOEK! 

DAAR KRIJG JE ENERGIE 

VAN!



Heb jij kennis, ervaring, een 

netwerk, budget of iets 

anders dat deze initiatieven 

kan versterken?

Blijf napraten over de 

mogelijkheden om 

Dijkerhoek 

toekomstbestendig te 

maken!


