Titel 2 staat hier lang

e
i
s
i
v
s
Stad
m
i
e
h
n
e
p
e
i
D
n
a
l
p
e
i
Ambit

1

Voorwoord

Inhoud

Diepenheimers,
In dit boekwerkje geeft de Stadsraad Diepenheim haar visie op Diepenheim 2030.
Waar willen we staan met Diepenheim en wat moeten we doen om dat te realiseren.
De Stadsraad heeft zich tot doel gesteld om de leefbaarheid van Diepenheim te
behouden en daar waar nodig te versterken.
Als voorzitter van de Stadsraad ben ik blij dat we met de hulp van verschillende
partijen u een beeld kunnen geven hoe wij denken dat we Diepenheim leefbaar kunnen
houden. We hebben niet alle aspecten kunnen belichten die belangrijk zijn voor de
leefbaarheid in ons Stedeke, wel de in onze ogen belangrijkste. We gaan graag met
Diepenheimers in overleg over de door ons benoemde onderwerpen maar ook over
andere zaken die nodig zijn om Diepenheim aantrekkelijk te houden om er te wonen
en te recreëren.
Graag wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit boekwerkje.
Zonder de inbreng van de OVKK (Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen),
Provincie Overijssel, Gemeente Hof van Twente, bestuurders van diverse verenigingen
en stichtingen en inwoners van Diepenheim was dit niet tot stand gekomen.
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Algemene inleiding
Begin 2018 zijn zeven enthousiaste
Diepenheimers gestart met de Stadsraad
Diepenheim. Vanuit de gedachte dat er, nu
en in de toekomst vraagstukken ontstaan
die belangrijk zijn voor Diepenheim en
waarin wij het belang van Diepenheim
willen dienen.

de platanen. Verder hebben we in
samenwerking met de leerlingenraad
van OBS Stedeke een rookvrije ingang
van de sportzaal gerealiseerd en hebben
we een snelheidsmeter bij het kruispunt
Goorseweg geplaatst. In samenwerking
met de gemeente is een wijkschouw
gehouden waarin we gekeken hebben
naar het groenonderhoud in Diepenheim.
Ook hebben we een actieve rol gespeeld
in het opnieuw in leven brengen van
Deepsnieuws. Als laatste hebben we een
aantal bewonersavonden georganiseerd
om te peilen welke onderwerpen
Diepenheimers belangrijk vinden.

Vragen die op ons afkomen zijn
bijvoorbeeld: Blijft Diepenheim een fijne
plek voor jongeren om te wonen? Zijn er
dan ook betaalbare woningen te vinden?
Hoe gaan we om met de vergrijzing die
ook hier intreedt? Hoe zorgen we dat we
kunnen blijven sporten en ontspannen
en hoe blijft dat betaalbaar en ook te
organiseren met onze vrijwilligers?
Om de uitdagingen, zoals we die aan het
begin van deze inleiding benoemden,
Allerlei vraagstukken die belangrijk zijn het hoofd te bieden, wil de Stadsraad
voor alle Diepenheimers en daarmee een lange termijn ambitie formuleren.
voor de Stadsraad. De Stadsraad zet zich Door te kijken waar de uitdagingen
namelijk in voor het algemeen belang van liggen en wat we op die terreinen willen,
alle Diepenheimers. De Stadsraad is geen kunnen we gerichter aan de slag. Op die
actiegroep die zich inzet voor één specifiek manier praten we niet alleen mee rond
onderwerp. Ook is zij geen politiek initiatieven die al genomen worden,
platform dat een eigen politieke agenda maar geven we richting. De Overijsselse
heeft. De Stadsraad kijkt naar komende Vereniging voor Krachtige Kernen helpt
uitdagingen voor heel Diepenheim en ons bij het formuleren van die ambitie.
luistert naar haar inwoners. Samen met De afgelopen periode hebben we samen
inwoners, verenigingen en gemeente een bewonersavond georganiseerd en
proberen we zaken voor elkaar te krijgen. zijn we met betrokken Diepenheimers
verder in gesprek gegaan. Dat heeft
Sinds de oprichting zijn een aantal dingen geresulteerd in deze ambitie. We wensen
gedaan. Ten eerste is de Stadsraad u veel leesplezier.
betrokken bij gesprekken over een 24-uurs
zorglocatie, gesprekken tussen Viverion
en jongeren over starterswoningen en
heeft de Stadsraad meegedacht met
de initiatiefgroep voor het plein onder
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Algemene inleiding - kerncijfers
Totaal aantal inwoners per 1 januari 2020: 2630
Prognose leerlingenaantallen O.B.S. Stedeke
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Ambitie Diepenheim
Diepenheim is een heerlijke plek om te leven, daar zullen maar weinig Diepenheimers
het niet mee eens zijn. Maar de redenen hiervoor zullen wel verschillen. Voor de één
is dat familie en verbondenheid met de grond waarop hij/zij woont. Voor de ander
is dat het unieke karakter van Diepenheim, met kunst en cultuur in haar DNA en de
prachtige kastelen rond Diepenheim. Voor een derde gaat het over vrienden, sport
en gezelligheid.
De toekomst van Diepenheim en fijn leven in Diepenheim, hangt voor een deel af
van voorzieningen die wel of niet aanwezig zijn, een sportclub met genoeg leden en
woningen die aansluiten bij de wensen die inwoners hebben. Maar in onze beleving
zijn deze dingen ook weer een gevolg. Namelijk van het idee dat we er met elkaar iets
van willen maken in Diepenheim en dat we daarvoor de handen ineen slaan en samen
dingen doen. Samen werken, ondernemen maar ook gewoon samen plezier maken.
Op die manier ontstaat er leven, reuring. Daar wil je bij horen, meedoen. Of je nou in
Diepenheim woont of alleen op bezoek komt. Of je nou jonger of ouder bent. Met oog
voor elkaar en noaberschap ook in de toekomst hoog in het vaandel.
Samen nemen we het heft in eigen hand als het gaat over onze toekomst in
Diepenheim. De uitdagingen die op ons af komen, pakken we samen op. In deze
stadsvisie staan er een aantal benoemd. Maar ook de Stadsraad heeft geen glazen
bol. Wat de toekomst ons brengt, is niet altijd te overzien. Daarom zijn onze thema’s
niet in beton gegoten. Het blijft een kwestie van samen goed bekijken wat nodig is
en bijsturen. En samen kunnen we dat!

“Het is fantastisch hoeveel
culturele faciliteiten er
zijn in zo’n klein plaatsje!”
Stadsraad Diepenheim
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Leefbaar en vitaal Diepenheim
Achtergrond
Leefbaarheid en vitaliteit zijn begrippen
die eigenlijk overal in terugkomen, ook in
de thema’s die hierna worden genoemd.
Maar ze verdienen aparte aandacht omdat
vergrijzing binnen Diepenheim echt een
thema is en de voorzieningen die daarin
een rol spelen, niet vanzelfsprekend
blijven bestaan.
We zien dat mensen langer thuis blijven
wonen als ze ouder worden. Voor een
belangrijk deel omdat men dat zelf
wil. In eigen omgeving met
eigen
spulletjes is voor veel mensen toch het
fijnst. Dat vraagt wel beschikbaarheid
van goede thuiszorg, een huisarts en
andere voorzieningen als apotheek en
fysiotherapeut. Ook is de mogelijkheid
tot dagelijkse boodschappen belangrijk.
Tegelijkertijd zien we dat als het thuis
niet langer gaat, de behoefte aan
ondersteuning groot is, vaak groter
dan men op dit moment in het Wozoco
kan bieden. Daarom ondersteunen we
het initiatief dat de ouderenvereniging
neemt om een 24-uurs zorgvoorziening
in Diepenheim te realiseren.
Leefbaarheid gaat ook over hoe we met
elkaar omgaan, naar elkaar omzien.
Eenzaamheid is een reëel gevolg van
vergrijzing en iets waarvoor we in
Diepenheim moeten waken. Daar ligt
niet alleen een verantwoordelijkheid
van professionals als de huisarts en
zorgmedewerkers. Laten we ook in de
toekomst ‘Noaberschap’ hoog in het
vaandel houden.

Als laatste gaat het ook over hoe we ons
stadje inrichten en een aantal andere
voorzieningen. Zowel voor kinderen als
ouderen moet Diepenheim een veilige
plek zijn om te wandelen, fietsen, met
de scootmobiel te rijden of te spelen.
Daarnaast moeten voorzieningen niet
alleen gericht zijn op ouderen maar juist
ook op kinderen, jongeren en gezinnen.
Een goede school en beschikbaarheid
van kinderopvang zijn bijvoorbeeld net zo
belangrijk om leefbaarheid te behouden.

Ambitie
Een goed leven in Diepenheim, dat is wat
we allemaal willen. Daar hoort bij dat je
op een goede en fijne manier ouder kan
worden. Dat hangt voor het grootste deel
af van je eigen gezondheid en hoe het
leven loopt. Maar als stadje hebben we
daar ook wel invloed op.
Ten eerste door goede voorzieningen
beschikbaar te hebben. Zoals een arts,
fysiotherapeut en andere behandelaren
zoals een praktijkondersteuner. Ook een
goede school en goed ingerichte openbare
ruimte zijn van belang. Een voorbeeld
hiervan is het waarschuwingsbord dat
aan de Goorseweg is geplaatst. Ten
tweede door sociaal betrokken te zijn
bij elkaar. Elkaar ontmoeten en sociaal
bezig zijn zorgen voor betrokkenheid bij
elkaar en voorkomen vereenzaming. De
bereikbaarheid van Diepenheim moet
geborgd blijven, ook voor hen die niet
even snel de auto kunnen pakken.

Actiepunten
• De Stadsraad zet zich in voor behoud van genoemde voorzieningen, mochten die
in het geding komen.
• Daar waar wij signalen krijgen rond de openbare ruimte, zetten we ons in om deze
veilig en goed begaanbaar te houden.
• We ondersteunen de ouderenvereniging bij het idee rond 24-uurszorg in
Diepenheim.
• We nemen het initiatief om te kijken hoe we ontmoetingen en noaberschap kunnen
vergroten en werken daarbij samen met bijvoorbeeld De Pol en Salut.
• We houden de bereikbaarheid van Diepenheim in het oog. Die moet op peil blijven.
• We blijven in nauw contact met OBS Stedeke en haar leerlingenraad.
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Dat jongeren meer worden betrokken
bij evenementen die plaatsvinden in
Diepenheim, zoals het kunstmoment en
Heimland. Zo zorg je ervoor dat dit in de
toekomst ook bestaansrecht heeft en
jongeren ook het idee krijgen dat ze er toe
doen.
Willen we jongeren voor Diepenheim
behouden, dan zullen er toch op een of
andere manier huizen beschikbaar moeten
komen voor starters zodat ze ook de kans
krijgen om te blijven.

Diepenheim moet een veilige, fijne
woonplek blijven. Ik hoop dat Diepenheim
in de toekomst nog net zo’n uitstraling en
aantrekkingskracht heeft als nu, al ben ik
een kunstbarbaar. Verder ben ik van mening
dat er dan meer betaalbare woningen voor
zowel beginners als ouderen beschikbaar
zijn. En de winkelstand zou groter moeten
worden.

Frits de Wilde

Sophie Barink
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Wonen
Achtergrond
Diepenheim,
met
haar
kastelen,
havezaten en historische watermolen,
is een prachtige plaats om te wonen.
Om Diepenheim leefbaar te houden, is
het van groot belang dat zowel jonge
als oudere mensen in onze stad blijven
wonen. Dat gaat niet automatisch. Het
aanbod is niet heel groot en daarnaast is
er ook niet altijd een match tussen vraag
en aanbod. De afgelopen jaren zijn in
Diepenheim, net als in heel Nederland de
prijzen van huizen gestegen. Dat maakt
het onder andere voor starters lastig om
een geschikte woning te vinden.

Naast het aantal beschikbare woningen
zijn er diverse faciliteiten die zorgen voor
woongenot in Diepenheim. Te denken
valt aan de speeltuinen en het onderhoud
hiervan, het groen in en om de wijken,
inrichting van buurt/wijk, de aanleg
en onderhoud van wegen/fietspaden/
trottoirs. In de afgelopen periode hebben
we een wijkschouw georganiseerd.

Ambitie

We willen dat er voor jong en oud een
goed en betaalbaar woningaanbod is.
Het is van belang dat dit aanbod aansluit
bij de behoefte van inwoners. Ook vinden
De afgelopen periode zijn er gesprekken we dat Diepenheim aantrekkelijk moet
tussen woningstichting Viverion en zijn voor mensen van buiten Diepenheim.
jongeren gevoerd om te kijken hoe het
aanbod van huurwoningen beter aan We willen dat er extra aandacht voor jonge
kan sluiten op de woonwensen van Diepenheimers is. Zij zijn heel belangrijk
jongeren. Er zijn afspraken gemaakt voor de toekomst van Diepenheim en
over sneller toewijzen van woningen aan daarom moeten we ons inspannen om
Diepenheimse jongeren. Nog iets wat hen de kansen te geven om hier iets te
belangrijk is voor de woonmogelijkheden kopen of huren.
binnen Diepenheim is dat Plan Noord
op dit moment is uitontwikkeld. Er Het creëren van geschikte en betaalbare
zijn op dit moment dus geen concrete woningen zou gerealiseerd kunnen
nieuwbouwplannen.
worden door gebruik te maken van de
mogelijkheden binnen Diepenheim. Er
zijn diverse panden in Diepenheim die
wellicht, in de toekomst, getransformeerd
of vernieuwd kunnen worden tot passende
woningen. Ook inbreiding in Diepenheim
behoort tot de mogelijkheden voor het
uitbreiden van het woningaanbod.
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Actiepunten
• Belangrijk is dat er samen met de Gemeente een visie wordt opgesteld over de
mogelijkheden en wensen voor Diepenheim. Hierbij zal, beter dan tot nu toe is
gedaan, in beeld moeten worden gebracht waar de behoefte van Diepenheimers
voor de toekomst ligt.
• Als er kansen zijn om zelf ideeën te ontwikkelen, moet Diepenheim die handschoen
oppakken. De Stadsraad spant zich dan in om partijen bij elkaar te krijgen en
het proces op gang te brengen en te houden.
• De gemeente en Viverion spelen een belangrijke rol op gebied van wonen. De
Stadsraad blijft in gesprek met hen en zal de belangen van Diepenheimers
blijven benoemen.
• Wonen gaat ook over omliggende voorzieningen zoals openbare ruimte, waaronder
wegen, fietspaden en speeltuinen. Afhankelijk van de situatie pakt de Stadsraad
een actieve rol. Denk hierbij aan de wijkschouw.
15
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Heimland
Terug naar het dorp, waar ruimte mijn
haast in de dag vertraagt.
Waar kleurrijke vogels óók mogen vliegen.
Waar kunst me geleerd heeft mijn gevoel
te doen spreken.
Terug naar het nuchtere Heimland, waar
ruimte mijn haast in de dag vertraagt.
Waar saamhorigheid een plek kreeg in mijn
hart.
Waar zelfstandig fietsende kinderen géén
zeldzaamheid zijn.
Daarom terug naar mijn Heimland, waar
ruimte mijn haast in de dag vertraagt.
En kleurrijke vogels voor altijd blijven
vliegen.

Wat ik zo fijn vind aan Diepenheim
zijn de gemoedelijke dorpscultuur,
de kleinschaligheid en het wonen in
een groene, rustige omgeving. Verder
waardeer ik de sportfaciliteiten en de
scala aan activiteiten die voor jong en oud
georganiseerd worden. Ik hoop dat deze
mooie kenmerken ook in 2030 voort blijven
bestaan!

Sophie Rouweler

Judith Holland
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Verenigingen & Sport
Achtergrond
Diepenheim
heeft
een
rijk
verenigingsleven,
met
een
grote
diversiteit. Rijk met name door een aantal
koninklijk onderscheiden verenigingen,
de Harmonie en Ons Genoegen. Maar
ook rijk door de Diepenheimse Schutterij
die met haar traditie is opgenomen
op nationale Inventaris immaterieel
Erfgoed in Nederland. Als kunststadje
heeft Diepenheim ook een aantal kunst
gerelateerde verenigingen waarbij met
name de Kunstvereniging een grote rol
speelt. Naast deze verenigingen zijn er
nog een 40-tal andere verenigingen voor
sport en cultuur.
Het verenigingsleven speelt een grote
rol in de Diepenheimse samenleving.
Veel inwoners nemen dagelijks deel aan
een of meerdere verenigingsactiviteiten.
Voor zowel jong als oud zijn er meerdere
verenigingen met activiteiten. Naast
reguliere, vaak wekelijkse activiteiten
organiseren
diverse
verenigingen
ook jaarlijks grotere evenementen.
Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse
Schuttersfeest, Loldagen voor de jeugd,
Jannarok, stratenvolleybal, Truckfestijn,
toneelvoorstellingen, Heimland,
streekmarkt en het Kunstmoment.

De huisvesting van de verenigingen
is divers. Veel culturele verenigingen
zijn gehuisvest in het in 2014
geopende Cultureel centrum De Pol.
Sportverenigingen
maken
gebruik
van De Koppel, de sportzaal en de
manege. De biljartverenigingen maken
gebruik van de plaatselijke cafés of
de Wozoco. De Molenaarshof is het
thuis voor de Nederlands Hervormde
Vrouwenvereniging.
Het beheer en onderhoud van de sportzaal
ligt bij Stichting Sportzaal Stedeke.
Hierbij is het gebouw in eigendom van de
gemeente. De overige gebouwen moeten
worden onderhouden door de eigenaren/
verenigingen. Dat lukt nu nog met behulp
van subsidies en acties. We zien echter
de trend dat verenigingen dit steeds meer
zelf moeten zien te regelen.

Verenigingen lopen in de toekomst, maar
ook nu al, tegen een aantal uitdagingen
aan. Die gaan over huisvesting,
vrijwilligers, de taken en invulling van
besturen en onderlinge samenwerking.
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Verenigingen & Sport
Vrijwilligers zijn cruciaal voor het op
pijl houden van het verenigingsleven.
De aanleg van de kunstgrasvelden bij
de voetbal of het organiseren van het
jaarlijkse Schuttersfeest kan alleen
dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Het
afgelopen jaar heeft de Stadsraad een
aantal studenten gevraagd om te kijken
naar waar de problemen liggen. Op dit
moment lijkt er geen structureel te kort
van vrijwilligers maar de instroom van
jonge mensen blijft wel beperkt. Dat zien
we ook terug in de samenstelling van
besturen. Om de huidige verenigingen
van besturen te voorzien, zijn ongeveer
120 mensen nodig. We zien ook dat
de taken die besturen hebben, steeds
ingewikkelder worden. Kennis van
boekhouding, aanvragen van subsidies
en vergunningen, het opstellen van
beleidsplannen, wordt steeds belangrijker.
Het is belangrijk dat de diversiteit
van verenigingen en evenementen
in Diepenheim blijft. Diversiteit van
verenigingen om de jeugd datgene
te kunnen bieden wat gewenst is en
gevraagd wordt. Samenwerken is hierin
van meerwaarde. Een mooi voorbeeld
van samenwerking is er al op De Koppel,
hier werken de Voetbalvereniging
Diepenheim,
Volleybalvereniging
Time Out, Speeltuinvereniging Nooit
Gedacht, gymnastiekvereniging DGV,
Seniorenvereniging Diepenheim, VVV,
Tennisvereniging TV Stedeke, IVN, en de
Stadsraad samen aan de realisatie van
een buitensportaccommodatie waar jong
en oud kunnen sporten en recreëren.
20

Diversiteit in evenementen om ervoor
te zorgen dat het ook voor mensen
van buiten Diepenheim aantrekkelijk
is om naar Diepenheim te komen. Als
verenigingen meer bij elkaar komen
en meer gaan samen werken dan biedt
dit kansen. Daarin moeten we ook slim
zijn. Afstemming en communicatie over
evenementen bijvoorbeeld, zodat we niet
onderling concurreren.

Ambitie
Mensen gaan bij een vereniging om dat ze
het leuk vinden, zich kunnen ontspannen
of juist inspannen en om iets anders te
doen dan hun dagelijkse bezigheden.
Voor de toekomst streeft de Stadsraad
naar een bruisend verenigingsleven waar
mensen energie van krijgen.

Actiepunten
• Impuls aan samenwerking geven
• Daar waar vraagstukken rond exploitatie van huisvesting ontstaan, niet
alleen kijken naar behoud van bestaande vorm maar nadenken over wat
nodig en wenselijk is in de toekomst en daar huisvesting op aanpassen.
• Activiteiten overzicht maken en zorgen dat hierover gecommuniceerd wordt.
• Ondersteuning aan besturen. Samen kijken of en welke behoefte aan ondersteuning
er ligt en dit vervolgens organiseren.
• Onze inzichten over vrijwilligersbeleid delen en kijken waar de uitdagingen liggen.
• Gesprek over raakvlakken tussen verenigingen starten.

Voor wat betreft de sportverenigingen
ziet de Stadsraad uitdagingen op het
gebied van exploitatie en onderhoud
van accommodaties, vrijwilligers en het
aantrekkelijk blijven voor toekomstige
leden. Voor een goed en betaalbaar
aanbod voor sport is het gewenst dat de
sportverenigingen de krachten bundelen
en intensiever gaan samenwerken. Ook
over de vorm moet gesproken worden.
Is dat een omni-vereniging? Streven we
naar één sportcomplex met gezamenlijke
kantine en kleedruimtes? Wij zien genoeg
mogelijkheden en kansen en gaan graag
het gesprek aan!
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Ik vind het mooi dat er in Diepenheim veel
voor en door de jeugd wordt georganiseerd.
School is belangrijk, daarom wil ik dat
school blijft zoals die is. Goed onderwijs
en veel plezier.

Ruben Oonk
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Diepenheim Place to Be
Free
Het Stedeke een plaats voor ontdekking en
beleving.
Opgroeien in het groen en samen bijdragen
aan een veilige omgeving.
Een plek om te leren en bivakkeren.
Voldoende aanbod voor jong en oud.

Stefan ten Dam

Diepenheim blijft het culturele en
toeristische centrum van de Hof. Er is meer
samenwerking tussen de sportverenigingen
zodat meer bereikt wordt met minder geld.
Diepenheimse jeugd heeft voorrang op
huurwoningen zodat het dorp actief blijft
in organiseren van zijn festiviteiten.

Jelle ten Thije
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Kunst, cultuur & recreatie
Achtergrond

Herberg de Pol biedt ruimte aan
verenigingen, exposities en voorstellingen.
Net als voor de kunst geldt ook hier
dat Diepenheim trots moet zijn op een
dergelijke prachtige plek om samen te
kunnen komen. En ook hier geldt weer
dat het belangrijk is om dit samen te
behouden en door nieuwe initiatieven
telkens nieuwe impulsen te geven.
Samen met een goed georganiseerde
vereniging en mensen die zich tijdelijk in
willen zetten voor projecten.

Kijken naar kunst is fantastisch te
combineren met een tocht langs de
Diepenheimse
kastelen
Warmelo,
Nijenhuis, Huis te Diepenheim en
Westerflier, maar ook langs het Weldam
en Wegdam. Rond Diepenheim liggen,
naast de bekende Zeskastelenroute, tal
van andere mooie wandel- en fietsroutes.
Met de VVV als belangrijk informatiepunt
om bezoekers op een goede manier
te informeren. In Diepenheim worden
allerlei evenementen op gebied van
Kunst en Cultuur georganiseerd. Naast
het Kunstmoment kennen we de Garden
Songs, Heimland, het Oranjemuseum,
kunstgalerijen en de Heerlijcke Markt. Het
uitrukken van de Diepenheimse Schutterij
staat op de lijst van nationaal immaterieel
erfgoed. Diepenheimers weten met
steeds weer nieuwe activiteiten uniek te
zijn en ervoor te zorgen dat niet alleen
Twentenaren maar ook bezoekers
uit de verdere omgeving de weg naar
Diepenheim weten te vinden.
Recreëren kan ook goed in Diepenheim
door particuliere initiatieven zoals de
Pitch en Putt, zandsculpturen bij het
Warmelo en de forellenvijvers. Om te
verblijven in Diepenheim zijn er diverse
B&B ’s, campings en is er een hotel. Verder
is er ook nog de horeca voor toeristen en
zijn er diverse plekken om te picknicken.
De rijkdom aan kunst moet Diepenheim
behouden en vernieuwen. Vernieuwen
is de kracht, niet alleen voor de kunst
maar ook voor de cultuur. Vernieuwen
24

Ambitie
Voor een klein stadje als Diepenheim,
gebeurt er waanzinnig veel. Daar
mogen, nee moeten we, trots op zijn.
Noem eens een ander stadje dat zoveel
naamsbekendheid rond kunst en cultuur

heeft? Ootmarsum misschien. Of
steken wij Ootmarsum in de komende
jaren voorbij? De Stadsraad denkt dat
Diepenheim zich in moet spannen om
haar unieke positie te behouden en
versterken. De aanwezigheid van zoveel
uitingen van kunst en cultuur heeft alle
potentie om interessant te blijven voor
mensen van buiten.
We kunnen die positie behouden en
versterken door samen te werken, te
verbinden en te verenigen. We moeten
geen eilandjes laten ontstaan in de
manier waarop we dingen organiseren.
Dat maakt kwetsbaar. Ook omdat er
onderlinge afhankelijkheid bestaat. De
combinatie van kunst en cultuur maakt
aantrekkelijk. En zonder goede lunch of
een kop koffie blijven mensen geen hele
dag in Diepenheim.

Actiepunten
kan Diepenheim niet alleen, daarvoor zijn
externe financiële bronnen nodig en ook
is het noodzakelijk dat expertise wordt
opgehaald in het land. Als Diepenheim als
kunststadje wil blijven bestaan dan is het
wenselijk dat er nieuwe galerieën komen
en andere kunstenaars die in Diepenheim
wonen en werken en hun kunst laten zien.

• In gesprek met de verenigingen over de toekomst, gericht op samenwerking.
• Welke ideeën en visie liggen er voor wat betreft kunst in Diepenheim?
• Hoe versterken we verbindingen tussen kunst, cultuur, horeca, campings en
hotels?
• Zijn er samenwerkingen binnen de Hof van Twente mogelijk?
• Welke uitdagingen v.w.b. financiering zien we? Hoe kunnen we die oplossen?
• Behoud van voorzieningen zoals het Drawingcenter en Herberg de Pol.
• Zichtbare kunst in het centrum, met galerieeën en kunstenaars die zich aan
Diepenheim verbinden.
25

“

En nu?
De stad die zijn unieke karakter behoudt van
generatie op generatie met een gastvrije
instelling. Diepenheim dat op eigen benen
kan staan door middel van kunst, cultuur
en organisaties, maar als belangrijkste de
inwoners en hun inzet.

Zet dit je aan het denken? Ben je het wel/niet eens met dingen die wij zeggen? Of
heb je iets toe te voegen? Laat het ons weten! Dit document is geen eindstand. Het is
het resultaat van goed kijken naar thema’s die nu spelen. Maar de tijd staat nooit stil
en verandering is een dynamisch proces. Dus wij nodigen je van harte uit om mee te
praten, denken en doen.
We hebben concrete ideeën op genoemde thema’s. Daar willen we mee aan de slag.
De komende tijd zullen we hier het initiatief in nemen. Wil je hierin meedenken of
meehelpen, dan kan dat. Door bij ons aan te sluiten of in een te vormen werkgroep
die aan de slag gaat met één van de onderwerpen.

Twan Elferink

“

”
In deze tijd waar ruimte, natuur en
kleinschaligheid een waardevol bezit is,
moet Diepenheim deze unieke status
koesteren. Inzetten op kwaliteit, natuur,
cultuur en kunst! Puur Diepenheim, ...
het best bewaarde geheim van Nederland.

Janine Eshuis
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Contact
Heb je ideeën of behoefte aan meer informatie?
Neem contact op via:
E-mail
Website

28

stadsraaddiepenheim@gmail.com
www.stadsraaddiepenheim.nl

Stadsraad Diepenheim
Geja Jansen
Sophie van Heiningen
Hanneke Vedders - in Traa
Ans Ketelaars
Niek Eertink
Ton Floor
Micha Rouhof
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Activiteiten planning
Thema

Wie is aan zet?

Wat is de eerste /
volgende stap?

Welke partijen kunnen
we hierbij betrekken?

Leefbaar en vitaal De Stadsraad zet zich in voor behoud van genoemde voorzieningen,
Diepenheim
mochten die in het geding komen.

Stadsraad

Continu proces

Huisarts / Thuiszorg /
Fysiotherapeut / Gemeente /
Stichtingen / Verenigingen

Daar waar wij signalen krijgen rond de openbare ruimte, zetten we ons
in om deze veilig en goed begaanbaar te houden.

Stadsraad

Inventariseren onder
Diepenheimers of er
knelpunten zijn

Gemeente / Inwoners

We ondersteunen de ouderenvereniging bij het idee rond 24-uurszorg
in Diepenheim

Ouderenvereniging

Continu proces

Gemeente / Provincie Overijssel
/ Zorgorganisaties / Inwoners
/ werkgroep 24-uurszorg

We nemen het initiatief om te kijken hoe we ontmoetingen en
noaberschap kunnen vergroten en werken daarbij samen met
bijvoorbeeld De Pol of Salut.

Stadsraad

Initiëren overleg t.b.v.
verkennen samenwerkingen

De Pol / Salut / Diepenheimse
Verenigingen

We houden de bereikbaarheid van Diepenheim in het oog. Die moet
op pijl blijven.

Stadsraad

Inventariseren evt. knelpunten Gemeente / Inwoners
onder Diepenheimers

We blijven in nauw contact met OBS Stedeke en haar leerlingenraad.

Stadsraad /
OBS Stedeke

In gesprek met OBS Stedeke
en Leerlingenraad

OBS Stedeke / Leerlingenraad

Belangrijk is dat er samen met de Gemeente een visie wordt opgesteld
over de mogelijkheden en wensen voor Diepenheim. Hierbij zal ook,
beter dan tot nu toe is gedaan, in beeld moeten worden gebracht waar
de behoefte van Diepenheimers voor de toekomst precies ligt.

Stadsraad i.s.m.
gemeente

Inventariseren woonwensen
/ -behoeften Diepenheimers

Gemeente / woningcoöperatie
Viverion

Als er kansen zijn om zelf ideeën te ontwikkelen, moet Diepenheim die
handschoen oppakken. De Stadsraad spant zich dan in om partijen bij
elkaar te krijgen en het proces op gang te brengen en houden.

Stadsraad

Continu proces – initiërende
rol voor Stadsraad tussen
initiatiefnemer / gemeente

Gemeente / woningcoöperatie
Viverion / initiatiefnemers

De gemeente en Viverion spelen een belangrijke rol op gebied van
wonen. De Stadsraad blijft in gesprek met hen en zal de belangen van
Diepenheimers blijven benoemen.

Stadsraad

Continu proces

Gemeente / woningcoöperatie
Viverion

Wonen gaat ook over omliggende voorzieningen zoals openbare
ruimte en speeltuinen. Afhankelijk van de situatie pakt de Stadsraad
een actieve rol. Denk aan hierbij aan de wijkschouw.

Stadsraad

Continu proces –
inventariseren knelpunten
/ uitdagingen in openbare
ruimte Diepenheim

Gemeente

Wonen
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Wat zijn de actiepunten?
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Activiteiten planning
Thema

Wat zijn de actiepunten?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste /
volgende stap?

Welke partijen kunnen
we hierbij betrekken?

Verenigingen
& sport

Impuls aan samenwerking geven
Daar waar vraagstukken rond exploitatie van huisvesting
ontstaan, niet alleen kijken naar behoud van bestaande
vorm maar nadenken over wat nodig en wenselijk is
in de toekomst en daar huisvesting op aanpassen.
Activiteiten overzicht maken en zorgen
dat hierover gecommuniceerd wordt.

Verenigingen

Stadsraad initieert een
overleg t.b.v. verkenning
samenwerking tussen
verenigingen

Verenigingen / Stadsraad
/ actieve inwoners

Stadsraad

Stadsraad geeft vorm aan
een activiteitenoverzicht

Ondersteuning aan besturen. Samen kijken of en welke behoefte
aan ondersteuning er ligt en dit vervolgens organiseren.

Stadsraad

Stadsraad gaat in gesprek
met de verenigingen over
behoefte aan ondersteuning

Onze inzichten over vrijwilligersbeleid delen en kijken waar de
uitdagingen liggen.

Stadsraad

Stadsraad deel haar inzichten Verenigingen / stichtingen
op vrijwilligersbeleid
in Diepenheim
/ ondersteunt
verenigingen hierbij

Gesprek over raakvlakken tussen verenigingen starten.

Stadsraad i.s.m.
verenigingen

Stadsraad initieert een
gesprek met verenigingen /
stichtingen in Diepenheim
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Verenigingen t.b.v. input
voor het overzicht

Verenigingen / stichtingen
in Diepenheim
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Activiteiten planning
Thema

Wat zijn de actiepunten?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste /
volgende stap?

Welke partijen kunnen
we hierbij betrekken?

Kunst, cultuur
& recreatie

In gesprek met de verenigingen en ondernemers over de toekomst,
gericht op samenwerking.
Welke ideeën en visie liggen er voor wat betreft kunst
in Diepenheim?
Hoe versterken we verbindingen tussen kunst, cultuur, horeca,
campings en hotels?
Zijn er samenwerkingen binnen de hof mogelijk?
Welke uitdagingen vwb financiering zien we? Hoe kunnen we
die oplossen?

Stadsraad

Stadsraad initieert een
gesprek tussen verenigingen,
stichtingen en ondernemers
rondom het thema kunst,
cultuur en recreatie

Verenigingen, stichtingen en
ondernemers actief op het
gebied van kunst, cultuur en
recreatie / Hofmarketing

Behoud van voorzieningen zoals het Drawingcenter en Herberg de Pol

Beheerstichting de
Pol / Drawing-center

Continu proces
– mogelijkheden
tot inventariseren
uitdagingen en kansen

Nog niet van toepassing

Zichtbare kunst in het centrum, met galerieën en kunstenaars die zich
aan Diepenheim verbinden.

Stadsraad i.s.m.
Kunstvereniging
/ Hofmarketing

Diepenheim als kunststadje
sterker profileren

Ondernemers op het gebied
van kunst, cultuur en recreatie.
Verenigingen actief op dit gebied.
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