Verslag Dorpslabateliers
Ruim 75 mensen bezochten op 21 maart, 28 maart, 4 april en 11 april de dorpslabateliers
voor een Vitaal Steenderen. Het doel van deze dorpslabateliers was om meer inwoners te
informeren, inzichten en ideeën op te halen en plannen te smeden voor een Vitaal
Steenderen.
De onderwerpen die centraal stonden waren respectievelijk Wegen en groen, Ondernemen,
Wonen en Ontmoeten.
Achtergronden
In 2017 startten vier werkgroepen Vitale Kernen in Zelhem, Vorden, Hengelo en Steenderen.
Inwoners, ondernemers, organisatie en gemeente werken samen aan toekomstbestendige
dorpskernen.
Werkgroep
De Steenderense kopgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Steenderens Belang, de
Steenderense ondernemersvereniging SOV, Welzijn Steenderen en Stichting de Bongerd:
Rieks Eggens, Marco Garssen, Ap Meulenveld, Ward van der Reyden, Geert Postma, Riyan
Berendsen en Martin Nieuwenhuis.
De werkgroep
• Verzamelt informatie voor een wensenboek
• Legt verbindingen tussen mensen met ideeen
• Zet zich in voor ideeen die bijdragen aan een vitale kern
• Creeert draagvlak en betrokkenheid
• Adviseert de gemeente
Wat vooraf ging
In aanloop naar de dorpslabateliers bepaalde de werkgroep de thema’s Wegen en groen,
Ondernemen, Wonen en Ontmoeten als basis voor een vitaal Steenderen, was er een eerste
publieke informatiebijeenkomst op 5 februari na de ledenvergaderingen van de SOV en het
Steenderens Belang en schreven we met de andere drie kernen het Manifest (zie bijlage).
Dit manifest is aangeboden aan de burgemeester om mee te nemen in de
coalitiebesprekingen en door haar overhandigd aan alle nieuwgekozen raadsleden.

Dorpslab
Naast de 4 inhoudelijke bouwstenen heeft de werkgroep een Dorpslab in ontwikkeling als
de plek waar continue gewerkt kan worden aan een vitaal dorp door alle inwoners. Het
Dorpslab is de plek om ideeën waar te maken. Alle ideeën zijn welkom tijdens een wekelijks
spreekuur. Laboranten met een groot hart en netwerk helpen tijdens het spreekuur en
daarbuiten idee-eigenaren hoe ze hun idee kunnen realiseren.
Volg de activiteiten van het Dorpslab op facebook:
https://www.facebook.com/VitaalSteenderen/, bij de Kei of door een mail te sturen naar
dorpslab@vitaal-steenderen.nl.
➢ 21 maart – wegen en groen
Inzicht:
- Steenderen is een doorgangsdorp;
- De kwaliteit van de wegen en het groen laat te wensen over.
Ideeën en plannen smeden:
- Visie maken, niet langer hap-snap, op basis van diverse scenario’s: accenten
van het college, genoemde punten van deze avond, trends, etc.;
- Laaghangend fruit met beide handen aanpakken;
- Nodig uit tot verblijven in het dorp: representatief, dorpsvriendelijk en
uitnodigend.
➢ 28 maart - ondernemen
Inzicht:
- Ondernemers ervaren in Steenderen geen concurrentie, dat maakt dat er
weinig reuring is;
- Er is een apart gemeentelijk economisch overleg. Integreer de daar
gedeelde plannen.
Ideeën en plannen smeden:
- Beste gemeente, maak het aantrekkelijk (ruimtelijk en organisatorisch) om
je in Steenderen te vestigen!
- Wat willen de ZZP-ers?
- Zet geleidelijk in op een compacte kern. Vrijkomende werk/winkelbestemmingen buiten het hart om het dorpsplein, worden actief verplaatst naar het
dorpsplein en gepromoot als kans.
➢ 4 april – wonen
Inzicht:
Er is een disbalans tussen huur en koop, goedkoop en duur, grote en kleine,
standaard en bijzondere (energiezuinige) huizen.
Ideeën:
- Nieuwe mogelijkheden zoeken voor systeem, geld en woon-/bouwvormen,
bijvoorbeeld https://www.hetkanwel.net/2017/09/13/vriendenerf/;
- Bouw!
- een Steenderense woonbond of -cooperatie oprichten.
Plannen smeden:
Op 9 mei 20.00 uur is er een verdieping op het atelier Wonen. Deze bijeenkomst is opnieuw
in De Kei. Je kunt hier ook aan deelnemen als je de eerste keer er niet bij was.

➢ 11 april - ontmoeten
Inzicht:
- Er zijn (te) veel plekken om te ontmoeten;
- Er wordt van organisaties verwacht dat ze inkomsten genereren, velen doen
dat ieder voor zich;
- Er vinden veel ontmoetingen plaats buiten deze plekken en de
geformaliseerde netwerken.
Ideeën en plannen smeden:
- Stel je hebt de beschikking over alle gebouwen voor alle functies, welke
keuzes worden er dan gemaakt?
- Het dorpsplein is de plek voor veelsoortige ontmoetingen: markt,
evenementen, de bushalte, etc.;
- We moeten elkaar ontmoeten om keuzes te maken en zo een gezamenlijke
visie ontwikkelen om naar toe te werken.
Ambassadeurs
Heel fijn dat jullie zijn aangehaakt! Hoe meer mensen meedoen, meedenken, meehelpen >
hoe makkelijker ambities worden gerealiseerd.
Op 12 juni is er een inloopexpositie. Zet deze datum alvast in de agenda en nodig ook jouw
omgeving uit. De expositie laat zien hoe de resultaten van de dorpslabateliers zijn verwerkt
naar een wensbeeld en maatregelen om deze wensen haalbaar te maken. De locatie
communiceren we zodra deze bekend.
De deur is open van 19.00 tot 21.30 uur.
Je kunt op elk gewenst moment binnen lopen.

