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Inleiding

Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 – 2012. Veel uit het vorige plan is
gerealiseerd, maar er zijn ook projecten en activiteiten die nog lopen en onderwerpen die onder de
aandacht blijven van Plaatselijk Belang. Basis van het vorige plan was het Dorpsplan Plus, dat in 2007 is
opgesteld.
In de dorpsagenda van het Dorpsplan Plus stond een lijst van behoeften en wensen, van de inwoners.
Veel punten die op de dorpsagenda staan zijn nog steeds actueel en zijn dan ook weer terug te vinden
in dit meerjarenplan. Aan de hand van dit plan willen we ons de komende jaren gericht inzetten voor
het dorp.
Plaatselijk Belang is in het jubileumjaar 2012 gegroeid van 200 naar rond de 300 leden. Deze leden
worden vanaf 2013 nog beter geïnformeerd via een digitale nieuwsbrief en via de nieuwe website, die
in het jubileumjaar is gestart.
Plaatselijk Belang Hoonhorst houdt zich bezig met zaken, die voor het dorp van belang zijn. De rol van
Plaatselijk Belang is vooral die van aanjager. Dit wil zeggen dat we initiatieven nemen en met ideeën
komen en dat we mensen in het dorp enthousiast maken. Daarnaast werken we mee aan initiatieven
en activiteiten van andere groepen, die de leefbaarheid in het dorp ten goede komen.
Bij de voorzieningen in ons dorp speelt de gemeente een grote rol. Goede contacten met de gemeente
zijn dan ook heel belangrijk. Plaatselijk Belang is een schakel tussen gemeente en dorp. We willen aan
de gemeente doorgeven welke behoeften er leven in het dorp en samen met de gemeente zorgen dat
de voorzieningen die nodig zijn voor de leefbaarheid van het dorp er blijven of komen. De rol van
intermediair tussen gemeente en dorp sluit ook aan bij het beleid van de gemeente Dalfsen, zoals dat
in het beleidsplan WMO
( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is verwoord.

In de statuten van de vereniging staan de drie belangrijkste doelstellingen genoemd.
1. bevorderen dat voorzieningen in stand worden gehouden of worden verbeterd, die bijdragen
aan een goed leefbare gemeenschap
2. stimuleren van de gemeenschapszin
3. en verder alles doen dat kan bijdragen aan de doelen die in 1 en 2 gesteld zijn
In de statuten staat ook wat we doen om deze doelen te bereiken.
- onderhouden van contacten met overheid- en andere instanties
- houden van bijeenkomsten en lezingen
- uitvoeren van activiteiten
- en verder alles wat we nog nodig vinden om onze doelen te bereiken
Onze plannen voor de komende jaren hebben we samengevat in 10 punten:
Realiseren Kulturhus
Duurzaam dorp het vervolg
Woningen voor jong en oud
Zorg en welzijn voor senioren
Wat vinden jongeren van/in Hoonhorst?
Sport voor alle leeftijdsgroepen
Behouden en versterken van natuur en landschap
Stimuleren bedrijvigheid
Aandacht voor openbare ruimte en vervoer, verkeer en vervoer
Meer contact met de leden

1. Realiseren Kulturhus
Een Kulturhus waarin voorzieningen op allerlei gebied zoals sport, cultuur, ontmoeting, onderwijs, zorg
en welzijn samenwerken is een geweldige aanwinst voor ons dorp. Het biedt de kans om nieuwe
voorzieningen aan te trekken en bestaande te behouden. Er is al jaren gewerkt aan de voorbereiding
van een kulturhus. We hopen dat in deze periode het Kulturhus gerealiseerd kan worden. Dit betekent
dat er een Stichting Kulturhus is opgericht, waarin alle organisaties samenwerken om samen
voorzieningen in het dorp mogelijk te maken. Belangrijk onderdeel is ook de bouw van een nieuwe
accommodatie op de plaats van de huidige Potstal, met een gymzaal, ruimte voor de tafeltennis- en
voetbalvereniging en de jeugdsoos en ruimte voor andere gebruikers. Daarnaast is ook de huisvesting
van de bibliotheek in zaal Kappers belangrijk onderdeel van het Kulturhus. Het wordt dus geen
Kulturhus waar verenigingen “samenwonen” onder een dak, maar meer een LAT relatie.
2. Duurzaam dorp het vervolg
Het project “Duurzaam Hoonhorst 2050” heeft ons dorp op de kaart gezet als voortrekker op het
gebied van milieu en duurzaamheid. Het project is zeer ambitieus maar het is gelukt om juist in het
kleine Hoonhorst onder de noemer groen, gezellig, gemeenschappelijk heel veel voor elkaar te krijgen.
DZHH heeft enorm veel activiteiten, projecten en mensen in gang gezet. Een aantal projecten zal eind
2013 afgerond zijn, maar het merendeel loopt door. Projecten moeten overgedragen worden aan
verenigingen en organisaties. Plaatselijk Belang zal zich ervoor inzetten, dat er verder gebouwd wordt
aan het stevig fundament dat DZHH gelegd heeft.
Hoonhorst zegt Dag, de afvalpilot loopt nog een jaar langer door. PB is hierbij vanaf het begin
betrokken. Voor de deelname ontvangt het dorp een bedrag. Het bedrag wordt verdeeld over drie
doelen: dorpsverfraaiing, het AED project en het Kulturhus.
3. Woningen voor jong en oud
Jongeren die in Hoonhorst willen blijven wonen, moeten hiertoe in staat worden gesteld door een
aanbod van betaalbare woningen. Daarom werkt PB mee aan het realiseren van starterswoningen in
de Koele. Er is overleg geweest met de gemeente en dit heeft ertoe geleid dat er in de Koele een kavel,
die bestemd was voor een vrijstaande woning, nu wordt uitgegeven voor de bouw van 8
starterswoningen.

Daarnaast moeten er voldoende geschikte woningen zijn voor ouderen met daarbij mogelijkheden
voor zorg en ondersteuning. Plaatselijk Belang steunt het project van Duurzaam Hoonhorst om
woningen/appartementen voor senioren met mogelijkheid voor zorg te realiseren. Als locatie is de
oude pastorie in beeld. Hierover zijn gesprekken gaande. Het is heel belangrijk voor de leefbaarheid
van het dorp dat er jaarlijks nieuwe woningen gebouwd worden. In onze overleggen met de gemeente
is wonen een terugkerend agendapunt. Wij geven hieraan een hoge prioriteit

4. Zorg en welzijnsvoorzieningen voor de senioren
Hoonhorst vergrijst. Voor ouderen zijn er niet alleen voldoende geschikte woningen nodig maar ook
zorgvoorzieningen. Plaatselijk Belang zet zich in voor het realiseren van zorgvoorzieningen in het dorp
voor ouderen en chronisch zieken. Ook dit project is door duurzaam Hoonhorst opgepakt. Zo is er een
onderzoek gehouden naar de wensen en behoeften van ouderen.
Ondersteunende zorg bij het zelfstandig wonen is er nu al in de vorm van thuiszorg. Wij willen bekijken
of er ook mogelijkheden voor zeer intensieve zorg geboden kunnen worden, zodat inwoners tot op
zeer hoge leeftijd in Hoonhorst kunnen blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan een senioren voor
bejaardenproject. We zijn bezig om het AED project verder uit te bouwen.
5. Wat vinden jongeren van/in Hoonhorst?
Naast de ouderen verdienen ook de jonge inwoners van Hoonhorst de aandacht van Plaatselijk Belang.
We willen graag dat het dorp ook een prettige plek is voor de jeugd om te wonen en we willen
jongeren meer betrekken bij activiteiten in het dorp. Daarvoor moeten we eerst weten waar jongeren
behoefte aan hebben. Is er behoefte aan een ontmoetingsplek? Wat vinden jongeren van de
voorzieningen en activiteiten die er nu voor hen zijn? Welke wensen zijn er? Kunnen we de inbreng
van jongeren bij Plaatselijk Belang vergroten? We pakken dit punt actief op samen met jongeren en de
verenigingen die bij jeugd betrokken zijn, zoals de jeugdsoos en de sportverenigingen.

6. Sportmogelijkheden voor de jongsten en de oudsten
In de dorpsagenda is aangegeven dat bewoners zowel sportactiviteiten voor de allerkleinsten als
(meer) sport- en spelmogelijkheden voor senioren willen. Daarnaast is een fitnessruimte een wens. De
nieuwe accommodatie biedt deze mogelijkheden. De organisaties die samenwerken in de Stichting
Kulturhus kunnen samen het voortouw nemen in nieuwe activiteiten.

7. Behouden en versterken van natuur en landschap,
Het mooie landschap rond Hoonhorst is misschien wel het meest waardevolle punt van ons dorp. De
rust en het landschappelijk karakter worden steeds schaarser in Nederland. Plaatselijk Belang zet zich
in voor behoud, herstel en versterking van het landschappelijk karakter en voor recreatie en
kleinschalig toerisme die hierbij passen. Zo werken we mee aan het weer toegankelijk maken van oude
kerkenpaden en voor het aanleggen van wandel- en fietspaden. Wij beheren 2 ooievaarsnesten en
ongeveer 40 nestkasten. Daarnaast beheren we de dierenweide in De Koele.

8. Stimuleren bedrijvigheid
Bedrijvigheid die past bij de schaal en het groene karakter van Hoonhorst draagt bij aan de
leefbaarheid en levendigheid van het dorp. Hoonhorst moet niet een “slaapdorp” worden. Bedrijven
zorgen voor voorzieningen en voor werkgelegenheid, een ondernemersklimaat zorgt voor vernieuwing
en ontwikkeling. Wij willen voor de ondernemers een rol vervullen als schakel naar de gemeente en
we willen de onderlinge contacten en samenwerking stimuleren. We zien veel kansen voor en
voordelen aan samenwerking tussen de bedrijven in ons dorp. Dit willen we samen met de
ondernemers oppakken.
Hoonhorst telt een aantal grote bedrijven en heel veel kleinschalige bedrijvigheid aan huis. De nieuwe
website van PB biedt al die kleine bedrijven de mogelijkheid om hun bekendheid te vergroten via een
link op de website.
Plaatselijk Belang wil mogelijkheden verkennen en initiatieven ondersteunen voor het starten van een
supermarkt of boodschappen afhaalpunt. Er zijn in het land voorbeelden van projecten waarbij op
verschillende manieren een dergelijke voorziening in een klein dorp rendabel is gemaakt. Bijvoorbeeld

door het vormen van een cooperatie, door het te combineren met een werkproject voor mensen met
een verstandelijke beperking of door het opzetten van internetwinkel, waarbij de boodschappen op
bestelling via internet bij een afhaalpunt worden gebracht.
9. Aandacht voor openbare ruimte, verkeer en vervoer
De openbare ruimte is van ons allemaal. We wonen er niet alleen, maar spelen, rijden en wandelen er
ook. De openbare ruimte dient verkeersveilig te zijn ingericht. Kwetsbare verkeersdeelnemers als
ouderen en kinderen moeten zich veilig kunnen bewegen.
Daarnaast is een goede bereikbaarheid en leefbaarheid ook belangrijk.
Plaatselijk Belang zet zich hiervoor in.
Onderwerpen die op dit gebied spelen zijn o.a. parkeren, snelheid, bermen, fiets- en wandelpaden,
openbaar groen en openbaar vervoer.
10. Meer contact met de leden
We vinden het heel belangrijk om goed contact te hebben met onze leden, de inwoners van
Hoonhorst. Wij willen laten weten wat PB doet en horen wat er onder de inwoners leeft. We vinden
de jaarvergadering heel belangrijk en we zetten ons in om de opkomst te vergroten. Daarnaast laten
we als PB ons gezicht zien tijdens het Sproeifeest en de kerstmarkt. Verder starten we in 2013 met een
digitale nieuwsbrief. Hiermee hopen we onze leden zo’n 2 a 3 keer per jaar van informatie te voorzien.
De nieuwe website is ook het middel om informatie over het dorp te geven. We willen dat de website
het medium wordt, waar alle informatie over het dorp te vinden is.

