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Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerveld 
en leden van de gemeenteraad. 
De heer M. Koca | Medewerker Grondzaken | Team Leefomgeving 

 

Datum: 22 mei 2017 

Betreft: Beheer gebouw voormalige, lagere school De Heidehoek Vledderveen 

 

1. Inleiding 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders en leden van de gemeenteraad van de gemeente 
Westerveld, 

Op 29 maart 2017 vond er een overleg plaats tussen wethouder Smidt, de heer Vermeer (voorzitter 
van Stichting Dorpscentrum Vledderveen) en ondergetekende, omtrent het beheer van het, nu al 
bijna 2 jaar, leegstaande, gebouw van de voormalige, lagere school “De Heidehoek” in Vledderveen. 
De wethouder stelde voor een mediator aan te stellen. Op 11 mei 2017 ontving ik een e-mailbericht 
van de heer M. Koca, medewerker Grondzaken, Team Leefomgeving, van uw gemeente (bijlage 2), 
omtrent genoemde mediation.  

Ik bericht u echter dat, namens de bewoners van Vledderveen, Plaatselijk Belang Vledderveen en 
Stichting Dorpscentrum Vledderveen niet meewerken aan genoemde mediation. 

2. Reden 

Op de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Vledderveen, van 16 mei 2017, stond de 
bestemming van het voormalige schoolgebouw op de agenda. 

Na een inhoudelijke discussie is unaniem besloten dat er geen enkele reden is voor mediation. De 
leden vinden, dat het leegstaande gebouw van de voormalige basisschool, mede gezien de 
inspanningen hieronder beschreven, toebehoort aan de inwoners van Vledderveen en dat zij 
derhalve zeggenschap mogen hebben over de invulling van het voormalige schoolgebouw. 

3. Motivatie 

Al eerder heb ik wethouder Smidt, via correspondentie en gesprekken, aangegeven waarom de 
inwoners van Vledderveen dit vinden, maar tijdens voornoemde vergadering kwam nadrukkelijk de 
hieronder genoemde betrokkenheid van de bewoners van Vledderveen met het gebouw naar 
voren. 

Tijdens de bouw van het multifunctionele centrum, in 1985, hebben 
veel Vledderveners zelfwerkzaamheid aan de dag gelegd met 
betrekking tot de sloop van de oude school, de oude 
voetbalkantine en kleedgebouw. Het hele terrein is ontdaan van 
bomen en struiken, er zijn werkzaamheden verricht ten behoeve 
van het graven van de fundering, het metselen van de fundering, 
het storten van vloeren en er zijn hand- en spandiensten verricht 
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om de voortgang te bevorderen. Tenslotte is het gebouw, op de school na, zelf ingericht met eigen 
middelen. Hiervoor is fondswerving gedaan, hetgeen destijds ongeveer 50.000 gulden heeft 
opgebracht. Door de inwoners is behoorlijk gedoneerd om dit multifunctionele centrum van de 
grond te krijgen. 

In het centrum is zelfs een buurtwinkel geweest (later is deze ruimte aan de school ter beschikking 
gesteld). Het kantoortje in het centrum is ingericht geweest als bestuurskamer voor de 
voetbalvereniging en toerist-info ten behoeve van de ontwikkelde knapzakroute. Ook heeft 
Rabobank Vledder wekelijks gebruik gemaakt van dit kantoortje. 

De gehele barzaal van het centrum is vormgegeven vanuit eigen middelen en door 
zelfwerkzaamheid. 

Tenslotte is het gehele terrein, door de inwoners van Vledderveen, ingericht door middel van 
bestrating en beplanting. Meer dan 3000 manuren zijn daarmee gemoeid geweest. 

Tijdens de verbouwing in 2001-2002 zijn nogmaals 2.000 manuren gestoken in sloop- en 
schilderwerk. Tevens zijn, door het bestuur, fondsen aangeschreven en subsidies aangevraagd, 
hetgeen heeft geresulteerd in een bijdrage van € 22.500. Uit eigen middelen zijn nog eens € 15.000 
ingebracht. 

Om een en ander te visualiseren voeg ik hierbij (Bijlage 1) een aantal foto’s bij dit document waarop 
duidelijk is te zien wat de inspanning van de bewoners van Vledderveen is geweest voor het 
realiseren van het multifunctionele centrum te Vledderveen. 

4. Conclusie 

Gezien vorenstaande en alle eerdere correspondentie en gesprekken, zijn de bewoners van 
Vledderveen ervan overtuigd dat het vanzelfsprekend is, dat het gebouw hoort bij Vledderveen en 
dat de bestemming van het schoolgebouw ten goede zou moeten komen aan de behoefte die in 
Vledderveen leeft. 

De bewoners vinden het een verspilling van gemeenschapsgeld om nu een mediator te laten 
bemiddelen in een kwestie waar, tot op heden, geen conflict bestaat. 

5. Vervolg 

Zeer binnenkort leggen Stichting Dorpscentrum Vledderveen en Plaatselijk Belang Vledderveen 
aan het College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad een sluitende 
begroting voor met betrekking tot het beheer van het gebouw van de voormalig lagere school 
De Heidehoek te Vledderveen. 

Uiteraard ben ik bereid vorenstaande mondeling toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. H.P.C. Koene  

Voorzitter Plaatselijk Belang Vledderveen 
Plaatselijk Belang Vledderveen 
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Bijlage 2 

From: Mehmet Koca <M.Koca@gemeentewesterveld.nl> 
Sent: Thursday, May 11, 2017 3:29:15 PM 
To: 'Hans Vermeer'; 'Henk Koene'; 'Inge Wiarda' 
Subject: Ingebruikgeving vm OBS De Heidehoek 
  
Dag. 
Even ter kennisneming: 
Onlangs hebben wij jullie bijgepraat over het besluit van het college omtrent de ingebruikgeving van 
de voormalige OBS De Heidehoek. 
Het college heeft namelijk besloten het voormalige pand van de OBS De Heidehoek, P.W. 
Jansenlaan 20 in Vledderveen vooralsnog NIET te verhuren, maar jullie op te roepen om met elkaar 
in gesprek te gaan/in overleg te treden met als einddoel te komen tot een gezamenlijke, passende 
invulling van de ruimtes in het voormelde pand. Ook hebben wij aangegeven dat de gemeente bereid 
is een mediation traject te faciliteren. 
Wij kunnen jullie nu meedelen dat wij inmiddels een mediator hebben gevonden. Haar naam is 
Simone Hornstra.. 
Ik heb jullie contactgegevens inmiddels met haar gedeeld en zij zal één dezer dagen met jullie in 
contact treden voor het maken van een afspraak. 
Ik hoop jullie hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd en wens jullie heel veel succes 
bij de komende gesprekken waarbij ik uiteraard reken op jullie medewerking in deze. 
 
B.v.d. 
Met vriendelijke groeten, 
De heer M. Koca | Medewerker Grondzaken | Team Leefomgeving 
GEMEENTE WESTERVELD |  Postbus 50, 7970 AB  Havelte | Raadhuislaan 1, 7981 EL  Diever  
T 14 0521 | F (0521) 349 499 | E info@gemeentewesterveld.nl | I www.gemeentewesterveld.nl | 
@gem_westerveld 
Werkzaam op de dagen: Di – Wo – Do 


