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Dorpsconsultatie De Heidehoek 

 

Op vrijdag 19 november van 16:00-21:00 heeft een dorpsconsultatie plaatsgevonden waarin de inwoners van 

Vledderveen hun mening konden geven over het scenario-onderzoek dat wordt uitgevoerd door ICS 

adviseurs. Er hebben twee sessies plaatsgevonden, één van 16:00-18:00 en één van 19:00 tot 21:00. In totaal 

zijn er ongeveer 80 bewoners aan tafel komen zitten om hun mening te geven en nieuwe ideeën in te 

brengen.  

Inbreng scenario’s 

Als onderdeel van de dorpsconsultatie kregen de bewoners als eerste de kans om met leden van het 

projectteam om tafel te zitten en inbreng te geven in de scenario’s. De opmerkingen op de scenario’s zoals 

deze ten tijde van de dorpsconsultatie zijn opgezet, zijn de volgende: 

Scenario 1: de huidige situatie behouden en verduurzamen

 

▪ Opmerkingen: 

─ Wie draait er op voor de blijvende leegstand? Gemeente of beheerders? 

▪ Voordelen: 

─ Zuiniger in gebruik 

─ Geen sloop/verbouwwerkzaamheden 

▪ Nadelen: 

─ Blijvend hoge kosten 

─ Veel loze ruimtes 

─ Zonde van de investering, wint er weinig mee voor het dorp 

─ 4/5 jaar geleden nieuw dak, is dat voor niets geweest? 

▪ Ruimte voor nieuwe activiteiten: 

─ Kookclub 
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Scenario 2a: de huidige situatie inkrimpen en verduurzamen

 

▪ Opmerkingen: 

─ Toegankelijkheid voor iedereen: mindervaliden en validen.  

─ Bouwen in de stijl van de maatschappij van weldadigheid --> de koloniewoningen 

─ Zeker CO2 neutraal bouwen 

▪ Voordelen: 

▪ Nadelen: 

─ Kleedkamer niet functioneel 

─ Barzaal nog steeds geen toegang tot het schoolplein 

─ Zonde, wint weinig met dit scenario ivm de indeling 

▪ Ruimte voor nieuwe activiteiten: 

─ Kookclub 

Scenario 2b: de huidige situatie behouden en verbeteren

 

▪ Opmerkingen: 

▪ Voordelen: 

─ Betere indeling sanitair/multifunctionele ruimte 

─ Voor de oudere inwoners blijft het oude inzichtelijk 

─ Ook duurzaam om delen te behouden van het gebouw! 

─ Meer ruimte is meer lasten, daarom een goed scenario. Geen onnodige exploitatiekosten. 

─ Is het mogelijk om de herinrichting van het pand door vrijwilligers te laten doen om de 

kosten te laten zakken? 

▪ Nadelen: 
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─ Extra sloop/verbouwingskosten 

─ Barzaal nog geen toegang terras schoolplein 

─ Blijft lastig om het energieneutraal te krijgen 

─ Wint weinig met dit scenario omdat de barzaal aan de oostkant blijft.  

▪ Ruimte voor nieuwe activiteiten: 

─ Barzaal verplaatsen naar museum etc. Museum + hal + sanitair bijons slopen. Indeling zie 5a.  

Scenario 3: het gebouw overnemen voor een symbolisch bedrag

 

▪ Opmerkingen: 

─ Geen optie 

▪ Voordelen: 

─ Dorpshuis blijft voor Vledderveners en de verenigingen. 

▪ Nadelen: 

─ Veel vrijwilligers nodig om te behouden --> kleine vijver 

─ Gemeente moet bruidsschat voor 10 jaren onderhoudsplan meegeven. Daarbij 

onderscheid tussen groot onderhoud (financiering door gemeente) en verduurzaming 

(deels financiering door bewoners, lening en gemeente) 

─ Meer financiële onzekerheid, groot risico.  

─ Te weinig draagvlak onder vrijwilligers 

▪ Ruimte voor nieuwe activiteiten: 

Scenario 4: gebouw overdragen aan een andere beheerder

 

▪ Opmerkingen: 
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─ Wellicht laten vallen onder Plaatselijk Belang 

─ Niet onder de gemeente laten vallen 

▪ Voordelen: 

─ Wordt lastiger om vrijwilligers te vinden in de toekomst 

▪ Nadelen: 

─ Minder dorpsgevoel 

─ Doet de betrokkenheid van inwoners teniet.  

─ Verlies van het dorpshuis, zie wat er in Vledder is gebeurd.  

─ Is in het verleden al tegengehouden door het bestuur 

▪ Ruimte voor nieuwe activiteiten: 

─ Stichting is ondemocratisch --> leden of coöperatie? Mandatenstructuur? 

Scenario 5a: gedeeltelijke sloop en nieuwbouw

 

▪ Opmerkingen: 

─ Voorkeur voor duurzame houtskelet bouw 

─ Moet spectaculair worden als het nieuwbouw wordt, aantrekkingskracht vanuit de regio 

─ Kansen voor de dorpshuis: 

▪ Muurisolatie aanbrengen, warmteterugwininstallatie, kleine raam voorzien van 

kunststofprofiel en dubbelglas, dakisolatie aan binnenzijde aanbrengen, kleedkamer 

inrichten tot opslag, buitendeur in de ruimte gebruiken als toegansdeur voor 

sportactiviteiten 

▪ Voordelen: 

─ Groter terras aan voetbalzijde goed plan, heel belangrijk punt voor dit scenario 

─ Combinatie van oud+nieuw is mooi 

─ Energiezuinier 

─ Minder ruimte/energie verspilling 

─ Minder slopen = duurzamer 

─ Grote zaal laten staan, of in ieder geval de beschikking houden van een grote zaal 

─ Aantal renovaties zijn al toegepast op de grote zaal en is geschikt voor veel doeleinden, 

investering in 2013 €19.200. Muur aan de P.W. Janssenlaan is voorzien van een voorzetwand, 

er trok vocht in de muur waardoor pleisterkalk losliet, door een elektrotechnische installatie 

wordt dit onderdrukt.  

▪ Plafondisolatie: plafondlatten 22mm dik, firetdoek 45gr/m2, steenwol 45mm dik, vloer 

zolder spano houtplaten van 18mm 

▪ Verlichting is LED 
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▪ Raampartij Grote zaal vervangen door kunststofkozijnen en voorzien dubbelglas 

▪ Verwarming gehele systeem in 2013 gerenoveerd, radiatoren verplaatst en bijgeplaatst 

▪ Ventilator in 2019 vernieuwd 

▪ Heeft al eigen CV installatie los van de rest van het gebouw 

▪ Zonnepanelen blijven liggen 

▪ Voorkomen van kapitaalvernietiging 

▪ Totale verbouwing van het dorpshuis wordt financieel aantrekkelijker 

▪ Ruimte kan gebruikt worden als opslag van materiaal tijdens verbouwing van het 

dorpshuis 

▪ Nadelen: 

─ Bij gebruik van de multifunctionele ruimte voorzien dat er voldoende ventilatie en afzuiging 

aanwezig is. Als de schilders hebben geschilderd hangt er een nare lucht, dan is het niet 

mogelijk om direct daarna yoga te geven.  

─ Niet terras van de bar op het voormalige schoolplein ivm overlast voor schoolmeesters 

woning. Willen niet naast de kroeg wonen, terras aan voetbalveldkant is wel acceptabel. 

─ Geen douche & omkleed gelegenheid 

─ Sloop is niet zo duurzaam 

─ Lastig te accepteren, nostalgie 

─ Nieuwbouw kan langer meegaan 

▪ Ruimte voor nieuwe activiteiten: 

─ In de Grote Zaal iets voorzien om eventueel ook een kleinere ruimte te creëren.  

─ Zumba 

─ Opslagruimte van de Grote Zaal ook herinrichten tot kleedkamer en extra ingang.  

Scenario 5b: volledige sloop & nieuwbouw

 

▪ Opmerkingen: 

─ Moet klimaatneutraal zijn 

─ Moet op dezelfde locatie blijven 

─ Ruimte creëren/behouden voor sport (gymzaal) 

─ Maximale betrokkenheid dorp bij verdere invulling & inspraak daarin.  

─ Nieuwbouw in dezelfde stijl als de oude school, blijft een belangrijk dorpsgezicht 

─ Zeggenschap vooraf in de nieuwbouw moet een uitgangspunt zijn. 

─ Nog niet goed nagedacht over het eventueel bouwen van woningen op het plot om te 

compenseren in de kosten.  

▪ Voordelen: 
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─ Makkelijkst CO2 neutraal te maken 

─ Volledig naar eigen smaak inrichten 

─ Alleen door volledig nieuw te bouwen kan aan alle wensen voldaan worden (bijvoorbeeld 

oplossen vochtproblemen grote zaal) 

─ Kans voor de gemeente Westerveld om innovatief te zijn  

▪ Nadelen: 

─ Onduidelijkheid of er hogere huurprijzen gevraagd gaan worden.  

─ Verlies van één van de weinige oorspronkelijke gebouwen van Vledderveen van de kolonie 

van weldadigheid met afbraak van de gymzaal.  

─ Willen geen hoogbouw, niet passend gebouw Vledderveen 

─ Authenticiteit verdwijnt. 

─ Onduidelijkheid wat het met de huur doet voor de stichting 

─ Duur terwijl er geen geld is voor andere initiatieven in de gemeente, zoals een passende 

huisvesting v oor de scouting.  

▪ Ruimte voor nieuwe activiteiten: 

─ Commercieel verhuur op kleine schaal moet mogelijk blijven, bijvoorbeeld voor de huidige 

kunstschilder.  
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Beoordeling scenario’s 

Als afsluiting van de sessies hebben de deelnemers van de dorpsconsultatie de kans gekregen om de 

verschillende scenario’s te waarderen. De deelnemers hebben een vijftal stickers gekregen om de scenario’s 

over het gebouw te beoordelen en een drietal stickers om de scenario’s over het beheer te beoordelen. Na 

afloop hebben inwoners die verhinderd waren nog gelegenheid gekregen om te reageren. Deze reacties zijn 

meegenomen in de beoordeling en in dit verslag. De resultaten zijn weergegeven de onderstaande tabel: 

Scenario (gebouw) Aantal stemmen 

Scenario 1: de huidige situatie behouden en 

verduurzamen 
10 

Scenario 2a: de huidige situatie inkrimpen en 

verduurzamen 

16 

Scenario 2b: de huidige situatie behouden en 

verbeteren 

23 

Scenario 5a: gedeeltelijke sloop en nieuwbouw 153 

Scenario 5b: volledige sloop & nieuwbouw 151 

 

Scenario (beheer) Aantal stemmen 

Scenario 0: huidige situatie behouden 171 

Scenario 3: het gebouw overnemen voor een 

symbolisch bedrag 

7 

Scenario 4: gebouw overdragen aan een andere 

beheerder 

6 

 

Daarnaast was er de mogelijkheid om nog laatste ideeën, opmerkingen of vragen in te dienen die niet 

betrekking hadden op één van de scenario’s specifiek. Daar zijn de onderstaande opmerkingen uitgekomen: 

▪ Overdragen naar een coöperatie of Plaatselijk Belang (6 stemmen) 

▪ Hergebruik van materiaal is belangrijk & duurzaam in alle scenario’s 

─ Welke materialen gaan er gebruikt worden bij de her/nieuwbouw 

▪ 3 laags glas ivm geluid en isolatie in alle scenario’s 

▪ Graag inspraak in ideeën verbouwing! 

▪ Uitzicht gebouw passend bij de omliggende woningen 

▪ Willen graag op de hoogte gehouden worden van de plannen en daar ook inspraak in hebben 

▪ Het gebouw is door de jaren heen meerdere malen aangepast, hierdoor is een onoverzichtelijke situatie 

ontstaan betreffende de technische-installaties: electra, water, ventilatie en verwarming.  

 


