
     Jaarverslag 2016 

Ook in 2016 hebben we als Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten (VDVV) weer aan een 
verscheidenheid aan onderwerpen gewerkt. We hebben weer een aantal concrete resultaten behaald. Die 
resultaten bereiken we niet alleen als bestuur VDVV, maar samen met u: de verenigingen en de mensen 
uit het dorp. VDVV probeert daarmee haar rol als intermediaire organisatie positief te vervullen met als 
doel om de leefbaarheid en saamhorigheid van Varsselder-Veldhunten en het positieve imago te 
behouden dan wel te vergroten.  
 
Het aantal leden van de VDVV is in 2016 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Mocht u nog 

geen lid zijn, dan kunt u zich via de website aanmelden. Voor €4,- per jaar. Hoe meer 

dorpsbewoners lid zijn,des te groter ons draagvlak. Dit is essentieel om zaken te kunnen 

bewerkstelligen! 

 
De kascommissie bestond dit jaar uit Diane Kock en Patrick Bouman. Zij hebben het financiële overzicht 
van onze penningmeester gecontroleerd en goedgekeurd. Wij bedanken hen voor hun inzet! Mocht u het 
financiële overzicht in willen zien, neem dan contact met ons op. 
 
Afgelopen jaar heeft de VDVV zich met de volgende thema’s intensief bezig gehouden: 
 
 

N817 

N.a.v. de informatieavond in ’t Dorpshuus zijn er veel reacties binnengekomen vanuit de bewoners van 

Varsselder-Veldhunten op de plannen van de provincie om een rotonde aan te leggen bij “Luemes’, de 

aansluiting van de Hoofdstaat op de N817 af te sluiten en van de Varsselderseweg een ontsluitingsweg te 

maken. De VDVV heeft deze reacties gebundeld in een brief aan de provincie met de benoemde 

bezwaren en de vraag om middels samenwerking tussen burgers en provincie tot een goed en passend 

alternatief te komen. Een officiële reactie vanuit de provincie hebben we hierop niet gekregen. Wel werd 

via een mail gecommuniceerd dat gezien de bezwaren vanuit Varsselder-Veldhunten de beoogde 

aanpassingen van de N817 (en de Hoofdstraat en Varsseldersweg) geen doorgang zouden vinden. De 

VDVV betreurt het dat op deze manier de bewoners van Varsselder-Veldhunten niet gehoord worden, er 

op deze manier geen sprake is van burgerparticipatie en gevaarlijke verkeerssituaties (kruispunt bij 

‘Luemes’ / oversteek Hoofdstraat) hierdoor niet opgelost worden. 

 

 

Basisschool Pius X.  

Samen met school hebben en een aantal betrokken ouders, heeft de VDVV zitting in de denktank die zich 

bezighoudt met alle actuele ontwikkelingen rondom Pius X. Een belangrijk gedachte hierachter is dat we 

Pius X positief in het vizier willen houden, zowel naar het dorp, het bestuur van Essentius, alsook de 

gemeente. In 2016 hebben we het plan opgevat om de school letterlijk meer zichtbaar te maken. De 

uitvoering van dit plan zal waarschijnlijk 2017/2018 worden uitgevoerd.  

Daarnaast blijven wij als VDVV bezig met het behouden en vergroten van de leefbaarheid in ons dorp. 



We willen een dorp zijn en blijven waar het prettig wonen is voor álle generaties! Hierdoor trekken we 

ook jonge gezinnen aan die er mede toe aan bijdragen dat de school blijft voortbestaan.  

 

NL-Doet 

Tijdens NL-doet hebben we geklust in de Groene Belevingsruimte. De bedoeling is om jaarlijks de Groene 

Belevingsruimte weer tot leven te brengen middels een open dag.  

 

Burendag  

Op burendag hebben we een dorpslunch georganiseerd in de kerk. Een 30-tal dorpsbewoners heeft 

daarnaast ook van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de kerktoren van binnenuit te beklimmen, de 

kerkklokken te bewoneren en van bovenaf van het uitzicht over Varsselder-Veldhunten te genieten.  

 

 

Groene belevingsruimte/Kern met Pit 

Dit jaar bleef groep 6/7/8 de Groene Belevingstuin op de maandag bezoeken alwaar ze uitleg kregen van 

de vrijwilligers. Ook de midden en de onderbouw brachten regelmatig een bezoek aan de dorpstuin, de 

hoogstamboomgaard en de dierenweide en de bijenstal die samen de Groene Belevingsruimte vormen. 

Als afsluiting van het seizoen hebben de vrijwilligers samen met de leerlingen boerenkool genuttigd in ‘t 

Dorpshuus. 

 

 

Herbestemming kerkgebouw.  

Achter de schermen heeft VDVV ook in 2016 mee gepraat en mee gedacht over de toekomst van ons 

kerkgebouw en bijbehorende begraafplaats. Regelmatig was er overleg met de beide initiatiefnemers die 

zich ten doel hebben gesteld het kerkgebouw en de zeggenschap daarover voor het dorp te behouden. 

Als VDVV richten we ons vooral op draagvlak en een langere termijnvisie. We vinden het daarnaast 

belangrijk dat het kerkgebouw en ‘t Dorpshuus elkaar kunnen versterken. 

 

 

Het terrein van de Möll  

Om het ‘terrein van de Moll’ te verfraaien is er door de VDVV een wildmengsel gezaaid dat naast een 

mooier aanzicht, bedoeld is voor de insecten /vlinders van Varsselder-Veldhunten.   

 

 

Herinrichting Hoofdstraat.  

Om deze wens vanuit het dorp gerealiseerd te krijgen, hebben we als VDVV er voor gekozen om van de 

herinrichting Hoofdstraat een zogenaamd ‘burgerinitiatief’ te maken. Dit betekent meer inspraak voor 

burgers, waarbij de gemeente een faciliterende rol speelt. We zien dit als een mooi voorbeeld van het 

benutten van burgerkracht! De 1e resultaten zijn in 2015 gepresenteerd en voorgelegd aan de gemeente. 

In 2016 zijn we dit onder de aandacht van de gemeente blijven houden, zodat we deze in 2017 op 

gemeentelijke begroting kunnen krijgen.  



Projectplan “Jong en oud ontmoeten elkaar actief in V-V". 

Vanuit dit ‘levend’ projectplan hebben we de laatste jaren een aantal activiteiten in Varsselder-Velhunten 

kunnen opstarten waarin duurzaamheid, leefbaarheid en het elkaar ontmoeten centraal staat. 

‘Anschoev’n’ en de ‘Jong-Inn VV’ zijn daar voorbeelden van. Eind 2016 is het realiseren van een speel- en 

beweegplek aan de Leemlandseweg een nieuw onderdeel van dit plan geworden. Verder uitwerking zal in 

2017 plaatsvinden.  

 

 

‘Jong-Inn V-V’ en ‘Piep-Jong-Inn V-V’ 

Ook in 2016 hebben we op de eerste zaterdag van de maand de ‘Jong-Inn V-V’ georganiseerd. Op deze 

avond ontmoeten de Varsselse en Huntense jongeren elkaar, doen samen een spelletje (op de 

Playstation), of gaan voetballen. Af en toe organiseren we een activiteit op deze avond zoals het 

versieren van cupcakes, een meidenavond met make-up en nagellak, of een workshop verzorgd door een 

vrijwilliger.  

Onder de vlag van de ‘piep-Jong-Inn VV’ organiseren we minimaal één keer per jaar een activiteit voor de 

allerjongste inwoners van Varsselder-Veldhunten. In 2016 was dat kartonnen krukjes schilderen en 

pannenkoeken eten. 

Op deze manier probeert de VDVV de kinderen en jongeren te trekken en te verbinden naar en met ‘t 

Dorpshuus  /het dorp.  

In 2017 is de wens van de VDVV om een zelfsturende werkgroep op te richten, die het organiseren van 

deze activiteiten en het toezicht tijdens deze avonden/middagen op zich zal nemen. Deze werkgroep zou 

kunnen bestaan uit jongeren en ouders die affiniteit hebben met deze activiteiten. Interesse? Stuur een 

mail naar: vdvv@varsselderveldhunten.nl Alleen bij voldoende werkgroep leden zal de VDVV de 

voortgang van de Jong-Inn VV kunnen garanderen.  

 

Dorpswebsite /sociale media 

Ook in 2016 hebben we weer diverse aanpassingen achter de schermen doorgevoerd om het u als 

bezoeker makkelijker te maken. De site werd steeds beter bezocht. Vanaf 2016 is de mogelijkheid 

beschikbaar voor verenigen om hun eigen lay-out aan te passen. De pagina’s van ‘Kom-es Kieken’ zijn 

daar een voorbeeld van.   

 

 

KRAKE/HAN 

Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van de demografische ontwikkeling steeds sterker 

merkbaar. Door bevolkingskrimp, het vertrek van jonge bewoners en door vergrijzing, neemt de vitaliteit 

van kleine kernen af. Wat kunnen de burgers in de dorpen - nu en in de toekomst - zélf doen, om hun 

dorp leefbaar en attractief te houden? In ons dorp ligt de focus op de vraag? “Hoe blijven we een 

kindvriendelijk dorp? “ Vanuit het KRAKE-project is in 2016 een afstudeeropdracht uitgevoerd door een 

studente van de HAN. Zij onderzocht de beleving van onze basisschoolkinderen. “Hoe is het om in V-V te 

wonen” en “welke wensen zouden jullie gerealiseerd willen zien” 

 

Daarnaast hebben we diverse bijeenkomsten met kinderen  en jongeren gehad, geleid door medewerkers 

van het kenniscentrum van de HAN. Een duidelijke wens vanuit de jeugd was om invulling te geven aan 

de lege plek die was ontstaan na het verwijderen van de speeltuin aan de Leemlandseweg door de 

gemeente. Deze wens gaan we in 2017 proberen te realiseren door middel van een werkgroep, 

bestaande uit verschillende generaties. 



Intermediaire rol VDVV.  

We gebruiken het ambtelijk- en politiek netwerk om onze gezamenlijke doelen te realiseren. Daarmee 

sluiten we aan bij het wijk- en buurtgericht werken vanuit de gemeente.  Naar aanleiding van het, vanuit 

onze kant,  opgezegde convenant, zijn we in gesprek gebleven met de gemeente over een betere manier 

van samenwerken. Hieruit is in 2016 een discussieavond voortgevloeid, die we in overleg met de 

gemeente  georganiseerd hebben in ‘t Dorpshuus.  

 

Daarnaast hebben we zitting in diverse stichtingen zoals de SGVV en de Buitenham. En vervullen we 

binnen een aantal werkgroepen een verbindende  en/of ondersteunende factor: toekomst kerkgebouw, 

de denktank van school, de ‘Hoofdstraat-werkgroep’, het Activiteitenplatform,  de Groene Belevingsruimte 

en de werkgroep ‘Leemlandseweg’. We zouden dit rijtje graag uitbreiden met een werkgroep ‘Jong-Inn 

VV’ .  Onze speerpunten blijven samenwerken, samen delen en jong en oud bijeen brengen. 

 

Als bestuur van VDVV kijken wij terug naar 2016 als een jaar waarin we wederom als dorp hebben laten 
zien waar we goed in zijn: onze krachten bundelen en laten zien dat we in dit dorp met elkaar en er voor 
elkaar zijn.  
 
Wij blijven afhankelijk van u als onze achterban. Vragen en opmerkingen horen we graag via 
vdvv@varsselderveldhunten.nl, of schuif een keer aan bij één van onze vergaderingen! Samen met u 
blijven we ook in 2017 samen werken aan samenwerking.  
 
Heeft u interesse om ons bestuur of een werkgroep te versterken? Stuur ons een mailtje via 
vdvv@varsselderveldhunten.nl  
 
 
Namens bestuur VDVV, 
 
Sandra ten Have, secretariaat 
 

 

  


