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Aan:  Gemeente Westerveld 

t.a.v.   Commissie Fysiek Domein en Middelen 

 

Datering: Diever, 6 juni 2017 

Betreft: Verhuur voormalig schoolgebouw “De Heidehoek” Vledderveen 

Geachte voorzitter en commissieleden, 

Zoals u weet is Goed Bestuur gebaseerd op vertrouwen.  

Vertrouwen wordt bevestigd door, onder andere, het nakomen van gemaakte afspraken.  

Het niet nakomen van afspraken is de reden dat de bewoners van Vledderveen 
teleurgesteld of, beter gezegd, boos zijn.  

De inwoners van Vledderveen dreigen het vertrouwen in het gemeentebestuur, met 
betrekking tot de besluitvorming rond het gebouw van de voormalige school in 
Vledderveen, te verliezen.  

De 350 inwoners van Vledderveen begrijpen niet waarom zij niet, zoals afgesproken, 
mogen meebeslissen over wie het, al 2 jaar leegstaande gebouw, mag of mogen gaan 
beheren, terwijl zij de oplossing hebben.   

Men heeft het gevoel dat het gemeentebestuur onvoldoende empathie heeft voor 
Vledderveen en zich onvoldoende realiseert, over wat voor een gebouw wij hier spreken.  

We hebben het hier namelijk niet over één van de vele gebouwen in Vledderveen. Nee, we 
hebben het over het enige gebouw, niet zijnde woning, in Vledderveen.  

Vledderveen heeft geen enkele voorziening, alleen dit gebouw en het beheer hiervan wil 
het gemeentebestuur ook nog gedeeltelijk van ons afnemen. Dit kan en mag niet. 

Het gebouw is het kloppend hart van het dorp dat onderdeel is van het multifunctionele 
gebouw waar ook het Dorpscentrum deel van uitmaakt.  

Een gebouw: 

 Waar het dorp omheen ligt; 

 Waar alle activiteiten van de 15 verenigingen van 
Vledderveen plaatsvinden; 

 Waar veel Vledderveners bij de bouw in 1985 vrijwillig 
aan hebben meegewerkt; 
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 Waar vele kinderen/inwoners uit het dorp onderwijs hebben genoten en; 

 Dat voor vele ouders een sociale ontmoetingsplaats is geweest. 

Dat het gebouw voor ons erg belangrijk is, mag blijken uit het feit dat wij al in 2014, 9 
maanden voordat de school ging sluiten, aan wethouder Smidt hebben gevraagd wat de 
gemeente met het gebouw ging doen.  

Deze vraag kregen wij terug: “Wat wil Vledderveen met het gebouw?”  

Een vraag die ons in het hart raakte, “de wethouder begreep hoe belangrijk het gebouw 
voor Vledderveen is”. Zijn vraag herkenden wij ook als kern uit uw coalitieakkoord: “Niet 
over maar met de burger regeren”. We kregen vertrouwen. 

Tijdens een bewonersavond hebben wij de wensen van de bewoners in een visiedocument 
gezet. In maart 2015 werd het document aan de wethouder overhandigd.  

Belangrijk was dat wij als bewoners mee mochten beslissen over degenen die het gebouw 
gingen huren/beheren. 

 
Daarna werd het stil. De school werd na emotionele toespraken, in augustus 2015 
gesloten. 

Uiteindelijk hebben we in september 2015 maar weer eens aan de bel getrokken en een 
afspraak met wethouder Smidt gemaakt. Tijdens het gesprek, waar ook wethouder Van 
Schelven bij aanwezig was, is afgesproken om, via advertenties in de dag- en weekbladen, 
een inventarisatie van belangstellenden te doen. Aan de hand van de reacties zouden wij 
tezamen beslissen welke huurders pasten in het profiel van de “visie” van de bewoners van 
Vledderveen. 

Maar… wie schetst onze verbazing of beter gezegd ons onbegrip, dat wij via via moesten 
vernemen dat er op 6 oktober 2015, nog geen maand na onze afspraak met de 
wethouders, door de PvdA, VVD en het CDA een motie was ingediend waarin wordt 
gesteld, dat een gedeelte van het voormalige schoolgebouw in Vledderveen verhuurd zal 
worden aan de Stichting Kleding- en Speelgoedbank uit Dwingeloo. 

Kortom, met ons geen enkel overleg, geen inventarisatie van belangstellenden, geen enkele 
inspraak, niets. Vledderveen telde niet mee.  Bij ons rees de vraag: “Waar komt dit vandaan, 
wie verzint dit, is dit toeval?? 

 

Teleurstellend was het dat de wethouders Smidt en Van Schelven, tijdens de motie, niet de 
moeite hebben genomen om aan te geven, dat er al een jaar lang overleg met ons was en 
er al andere afspraken waren gemaakt waardoor de motie onuitvoerbaar werd. 

U begrijpt dat het vertrouwen in het gemeentebestuur bij ons wegsijpelden.  

Door ons werd een officiële klacht bij de klachtencommissie ingediend en die stelden na 
alle betrokkenen gehoord te hebben, ons in het gelijk. De besluitvorming was een gedrocht 
en de procedure moest opnieuw. Ook nu weer gaf wethouder Smidt aan dat gezamenlijk 
zal worden besloten wie de gegadigden zullen worden. 
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U kent de uitkomst. Op de advertenties reageerden alleen het Plaatselijk Belang 
Vledderveen, stichting Dorpscentrum de Heidehoek en de Kleding- en Speelgoedbank. 

Op 10 januari 2017 heeft een aantal leden van deze commissie al aandacht voor de 
impasse gevraagd. Dit naar aanleiding van een door ons ingediende brief.  

Draagvlak en het nemen van een besluit was belangrijk volgens de commissie. Wethouder 
Smidt gaf aan dat hij het een moeilijk dossier vond en vroeg om een meer inhoudelijke 
businesscase. Weer een extra hobbel. 

De gevraagde businesscase is inmiddels aan u gestuurd. Daarin hebben wij u voorgelegd, 
op welke manier de bewoners van Vledderveen de invulling van het gebouw wenselijk 
vinden. (1 lokaal terug aan het dorpscentrum, 1 lokaal “om niet” voor het 
“Huiskamerproject”, 2 lokalen aan passende huurders commercieel verhuren) 

 
Het is een plan dat draagvlak heeft bij de bewoners van Vledderveen, waar zij gelukkig van 
worden, maar dat ook financieel goed is voor de gemeente omdat er direct twee betalende 
huurders inkomen. 

Geachte voorzitter, commissieleden en wethouder Smidt, 

De inwoners van Vledderveen doen een beroep op u: toon empathie voor Vledderveen en 
laat zien dat u begrijpt hoe belangrijk het gebouw en de invulling van het gebouw voor 
Vledderveen is. Laat de inwoners van Vledderveen meebeslissen, over degenen die het 
voormalig schoolgebouw gaan huren. Het door ons ingediende plan is financieel goed voor 
de gemeente en goed voor het woongenot van de inwoners van Vledderveen. 

Een blij dorp, dat is toch ook waar u voor staat? 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Drs. H.P.C. Koene       

 
Namens Plaatselijk Belang Vledderveen   


