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Jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen Varsselder – Veldhunten  

Jaar: 2021                   

Hoofdstraat, een straat die elk jaar mooier wordt!                                                                                                                                                                                     
Een aandachtspunt voor ons allemaal blijft de snelheid. VDVV blijft hier de aandacht voor vragen. We 
kunnen de inrichting van de straat aangepast hebben. De gewenste gedragsverandering is wat een 
ieder zelf zal moeten doen.  Ook het gebruik van de schoolzone blijft een aandachtspunt. Uit een 
onderzoek van VVN blijkt dat de ouders die kinderen met de auto komen brengen, het grootste 
gevaar zijn. Breng uw kind /kinderen met de fiets.  Op deze wijze leren ze deelnemen in het verkeer 
en wordt het bij school veiliger.                                                                                                                                                                              

Samenwerking verenigingen                                                                                                                                                           
Binnen het dorp constateren we als VDVV dat de samenwerking de komende jaren verder zal moeten 
worden ontwikkeld tot een nog innigere vorm. Hiermee worden de meeste win/win situaties 
gecreëerd. We zien bijvoorbeeld dat bestuursfuncties moeilijker in te vullen zijn en vrijwilligers 
moeilijker te vinden zijn. Hoewel op veel plekken in ons dorp toenadering tot elkaar wordt gezocht, 
blijft samenwerken een werkvorm die een actieve houding vraagt. Natuurlijk met het oog op en 
respect voor ieders identiteit, maar wel met een gedeelde blik op de toekomst! In 2019 hebben we 
dit idee verder besproken wat heeft geresulteerd in een ronde tafel gesprek met een aantal 
verenigingen in 2020. Tijdens deze bijeenkomst is het idee gepresenteerd om te komen tot een vorm 
van een dorpscoöperatie. De komende jaren zal dit zeker op de agenda blijven staan en een vervolg 
krijgen. Eind 2021 hebben we dit als een open discussiestuk weer opgepakt onder de noemer van 
“Toekomstvisie”. We willen dit in 2022 verder vormgeven in de vorm van een projectgroep. 
Meedenken, we horen graag van u !! 

Samenwerking gebouwen  “Kerkgebouw en Dorpshuus, samen een bron van energie “                                             
Door ’t Dorpshuus en het kerkgebouw met elkaar te verbinden, willen we de toekomstbestendigheid 
borgen van beide gebouwen. Door in overleg met elkaar te gaan, ideeën te delen en van elkaars 
kennis gebruik te maken,  is in eerste instantie de samenwerking met elkaar aan gegaan. In 2020 zijn 
de plannen verder geconcretiseerd. “Dorpshuus en Kerkgebouw samen een bron van energie”. VDVV 
heeft hier in 2020 een projectplan voor geschreven en diverse fondsen / subsidieverstrekkers 
aangeschreven.  De uitbreiding van ’t Dorpshuus heeft veel raakvlakken met dit streven. Als bestuur 
Dorpsbelangen hebben we hier continu overleg over met ’t Dorpshuus en Vereniging Kerkgebouw. 
Dit heeft geresulteerd dat we in 2021 echt van start zijn gegaan met fysieke aanpassingen  om de 
verbinding  tussen beide gebouwen tot stand te kunnen brengen. Dankzij ons grootste kapitaal, de 
vrijwilligers hebben we al het straatwerk in 2021 al kunnen afronden. Tot nu toe zitten er al meer 
dan 1100 vrijwilligersuren in dit project. In 2022 moet de energieleverende overkapping nog 
geplaatst worden. 

Woonwensen.                                                                                                                                                                                                                                                
In 2020 heeft het Woonwensenonderzoek onder de vlag van Dorpsbelangen  V-V plaatsgevonden.  
De respons op het Woonwensenonderzoek was buitengewoon hoog. Hieruit blijkt maar weer eens 
des te meer dat het in Varsselder – Veldhunten niet alleen goed wonen is maar bovenal ook goed 
laeven is. In 2021 is het eindrapport overhandigd aan de gemeente. Hiermee hebben de behoefte 
inzichtelijk gemaakt middels namen en rugnummers. Het is aan de gemeente om mogelijkheden te 
creëren voor woningbouw in ons dorp om invulling te kunnen geven aan de vraag. Wij zullen dit als 
VDVV actief blijven monitoren /faciliteren. In dit kader hebben we er als VDVV ook besloten, dit in 
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tegenstelling tot andere kleinen kernen te werken met een doorlopende inschrijving te werken wat 
betreft Woonwensen. 

Levend landschap                                                                                                                                                                                                                                                                                   
In 2019  zijn we gestart met de deelname aan het project “Levend Landschap” Een initiatief van de 
partijen Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente Oude -IJsselstreek.  Helaas heeft 
Covid ’19 in 2020 roet in het eten gegooid. Achter de schermen is er in 2021 wel hard gewerkt om bv. 
te komen tot een Hoogstambrigade V-V. 2022 zal wat betreft dit project een moment van scoren 
moeten worden. 

Activiteiten en voorzieningen    

 In 2015 is “Anschoev’n” gestart. Dit is een activiteit waarbij oudere dorpsbewoners 1x per maand 
mogen aanschuiven om gezamenlijk te eten in ’t Dorpshuus. “Anschoev’n” is een laagdrempelige 
activiteit waarbij het eten een hulpmiddel is en het maken van contacten het doel.                                
’t Dorpshuus  is voor iedereen. Vanuit die gedachte heeft ’t Dorpshuus in 2021 veel geïnvesteerd in 
het toegankelijk maken van het gebouw voor iedereen. VDVV ondersteunt die gedachte en heeft 
samen met de gemeente Oude IJsselstreek en Wonion de aanschaf mogelijk gemaakt van een 
mobiele ringleiding.  Dankzij deze investering kunnen ook mensen met gehoorbeperking deelnemen 
aan activiteiten.                                                                                                                                                
Tijdens de 1e lockdown hebben we als VDVV “Noaberschap V-V “geïntroduceerd. Dit is in 2021 
gecontinueerd. 

Activiteitenplatform                                                                                                                                                                                                                                                                                     
In 2014 heeft de VDVV het initiatief genomen tot samenwerking van de verschillende 
activiteitencomité ‘s. We zijn daartoe in overleg gegaan met het Oranjecomité, het Actiecomité en de 
KIVADA. Omdat we allemaal voor ogen hebben om activiteiten te organiseren en ontwikkelen voor 
jong en oud, hebben we de krachten gebundeld.  Haloween, Sinterklaas , Koningsdag/ PalmPasen  en 
Jong-Inn zijn voorbeelden die onder de vlag van VDVV worden georganiseerd. Uiteraard zijn andere 
partijen die willen aanschuiven, van harte welkom. Daarnaast willen we namens alle partijen 
nogmaals benadrukken dat activiteiten alleen georganiseerd kunnen worden bij voldoende 
vrijwilligers. Interesse?, laat het ons weten!! 

Pius X                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe (piep)(jonge)  inwoners mogen begroeten. Een mooie 
ontwikkeling, die bijdraagt aan de vitaliteit van ons dorp. We zijn een dorpsgemeenschap die 
openstaat voor iedereen. We zijn trots op onze basisschool die springlevend is en weer groeit aan de 
onderzijde. Een basisschool met de geborgenheid van een kleine school, maar met de faciliteiten van 
een grote brede school zoals een eigen bibliotheek, een compleet kunstgrasveld, sportzaal, en 
wekelijks (praktijk)les in de “Groene Belevingsruimte”. 

Oosterlicht                                                                                                                                                                                                                                                                  
In 2018 is het Oosterlicht ook naar Varsselder-Veldhunten gekomen. Het licht staat symbool voor 
verbinding, juist tijdens donkere dagen. Verbinding binnen ons dorp, maar ook over de grenzen van 
ons dorp. Ook in 2021 heeft het Oosterlicht weer gestraald. We hopen deze traditie de komende 
jaren te kunnen blijven voortzetten samen met de andere kernen. 

Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2021                                                                                             
In 2021 zijn we verkozen als een van de 3 finalisten in de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs.  We 
hebben de jury mogen rondleiden en laten zien , wat we allemaal gerealiseerd hebben en onze visie 
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hierin. Helaas is de prijsuitreiking wegens Corona verschoven naar mei 2022. Het feit dat we in de 
finale staan is al een mooie erkenning voor ons als een kleine 
dorpsgemeenschap.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Website                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ook de website van Varsselder-Veldhunten verbindt. Iedere vereniging of comité heeft zijn eigen 
gedeelte, maar komt samen op de voorpagina. Wij noemen het daarom ook wel ons digitale 
‘Dorpshuus’. Juist in Corona tijdperk, een ideaal medium om toch verbonden te blijven. 

Samenwerking gemeente                                                                                                                          
De samenwerking met de gemeente is er een van vallen en opstaan.  Bij bv. de herinrichting van de 
Hoofdstraat verliep de samenwerking prima, bij andere projecten verloopt het veel slechter. Een 
constante gelijkwaardigheid als gesprekspartner is wat ons betreft een basisvereiste. Dus niet alleen 
een gesprekspartner zijn als het de gemeente past. Uw  lidmaatschap helpt ons in dit 
proces.                                                                                                                                                                                                                                                           

Bestuur                                                                                                                                                                                                                                                                            
In overleg met de zittende ( Judit Venus, Lars van Mulligen) en nieuwe bestuursleden (Jeanneke v. 
Santvoort en Frank Rots)  is Wim tot de jaarvergadering 2021 statutair voorzitter gebleven om vanuit 
die rol, kennis te kunnen overdragen. Vindt u het leuk om toekomstgericht dorps breed te kijken dan 
nodigen wij u uit om vrijblijvend eens aan te schuiven bij  een bestuursoverleg.  Dat VDVV zaken op 
de politieke agenda krijgt en gerealiseerd krijgt, is de afgelopen jaren gebleken. Wilt u liever 
projectmatig meedenken ook dan horen wij graag van u !! 

Draagvlak                                                                                                                                                                                                                         
Het aantal leden van de VDVV is in 2021 gedaald t.o.v.2020 . Dit is vooral te wijten aan het 
aantal nieuwe inwoners de laatste jaren. Met name deze groep roepen we op ons te 
ondersteunen.                                                                                                                                  
Draagvlak is voor ons als belangenvereniging essentieel. Intern voor realisatie van 
initiatieven binnen het dorp, maar ook richting de gemeentelijke en provinciale politiek. Wij 
als bestuur van VDVV willen er ons hard voor maken om de belangen van ons dorp te 
vertegenwoordigen en de leefbaarheid in ons dorp te behouden. U kunt ons helpen door lid 
te worden van VDVV (als u dat nog niet bent) en ons noodzakelijke input te geven. Daarnaast 
is de inzet van een ieder die ons dorp een warm hart toedraagt ons grootste kapitaal. Dus 
denk mee, doe mee, dat maakt leven  in onze dorpsgemeenschap veel mooier. 

 Mocht u nog geen lid zijn, dan kunt u zich via de website aanmelden of via het 
mailadres  vdvv@varsselderveldhunten.nl  Voor slechts  €4,- per jaar.                                       
Hoe meer dorpsbewoners lid zijn, des te groter ons draagvlak.                                                       
Dit is essentieel om zaken te kunnen bewerkstelligen. 

 


