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VEEL BEREIKT MET VITALE DORPEN
Hoe staat het ermee?
Misschien hebt u al iets gemerkt van een Vitale dorpen-actie in Venhuizen-Hem. Er gebeurt veel!
Zoals u in onze Vitale dorpen-brochure hebt kunnen lezen, zijn inwoners actief bezig met de
uitvoering van de allianties. En met succes!
‘Achter de schermen’
Er zijn ook allianties waarvoor ‘achter de schermen’ hard wordt gewerkt zoals het Centrumplan
Venhuizen. Vaak is hiervoor een lang traject nodig voordat u resultaat ziet. Onder andere als gevolg
van overleg met verschillende partijen, benodigde goedkeuring door provincie, de inzet van een
stedenbouwkundige.

Allianties Venhuizen-Hem
Tuinproject Bosmanstaete
De alliantie heeft met vrijwilligers de nieuwe tuin ‘De Verbinding’ aangelegd rondom de
Bosmanstaete. De verouderde tuin is veranderd in een mooie parkachtige tuin met vijver,
kinderboerderij, volière en bankjes. Een mooi project waarvoor de alliantie samen met de gemeente,
Wilgaerden en Woningstichting Het Grootslag de handen ineen hebben geslagen. Naast een bijdrage
van de gemeente heeft de alliantie zelf gezorgd voor sponsors om dit te realiseren. Wilt u meer
weten over de tuin, kijk op www.vriendentuinbosmanstaete.nl en hun facebookpagina.
Centrumplan Venhuizen
Tijdens de dorpsavonden van Vitale dorpen hebben inwoners meegedacht over de herinrichting van
het centrum van Venhuizen. De alliantie en de gemeente hebben samen de visie voor het centrum
gemaakt aan de hand van de inbreng van de inwoners. Om het Centrumplan Venhuizen verder uit te
werken, heeft de gemeente een bureau in de arm genomen. Dat onderzoekt de haalbaarheid van
plannen op basis van de visie. Met de uitkomsten maken de alliantie en gemeente samen een verder
plan van aanpak. Naast de alliantie Centrumplan worden ook de allianties Woningen voor ouderen
en Jongerenhuisvesting bij dit project betrokken.
Wandelpad Hem-Wijdenes
De ambitie van deze alliantie is het opnieuw in het leven roepen van het authentieke wandelpad
tussen Hem en Wijdenes. Een mogelijke locatie voor deze verbinding ligt op grond van
landeigenaren. De alliantie probeert hen enthousiast te maken voor het plan. Binnenkort is er een
gezamenlijk overleg met een van de langeigenaren, de gemeente en de organisatie voor
structuurverbetering van agrarisch gebied (Stivas).
Vraagbaak Venhuizen-Hem
Het doel van deze alliantie is de kracht van het dorp beter te benutten om inwoners met elkaar te
verbinden en te zorgen voor meer saamhorigheid. Een vraagbaak op buurtapp is een manier om
hieraan bij te dragen. Deze alliantie ligt nu stil. Wilt u zich hiervoor inzetten? Meldt u dan aan via
vitaledorpen@drechterland.nl of neem contact op met het dorpsteam.
Meer verbinding Bosmanstaete en inwoners
Het zoeken naar mogelijkheden is lastig. De verbinding zoeken met bijvoorbeeld scholen en
peuterspeelzaal komt nog niet van de grond. Inmiddels kijkt de Bosmanstaete wel actief mee naar
initiatieven van het Noorderlandhuis in Hoogkarspel die een voorbeeld kunnen zijn voor Venhuizen.
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Meer bekendheid vraag en aanbod van de Bosmanstaete
Er zijn nog geen acties ondernomen om meer bekendheid te geven aan bijvoorbeeld de vraag naar
vrijwilligers die willen helpen of het aanbod om mee te eten in het restaurant.
Verkeersveiligheid
Het doel van deze alliantie is het aanpakken van verkeersonveilige kruisingen zoals de
Westerkerkweg-Markerwaardweg en Marktweg-Koggeweg. Hiervoor zijn nog geen plannen bedacht.
De alliantie wordt ook betrokken bij de plannen voor herinrichting van de Hemmerbuurt. Heeft u
interesse om deze kar te trekken? Meld u dan aan via vitaledorpen@drechterland.nl.
Trots op inwoners
Het college is trots op het project en vooral op de inwoners van Drechterland. Wethouder Te
Grotenhuis: “ We hebben twee jaar hard en met veel plezier gewerkt aan Vitale dorpen. Bij de
uitwerking van de allianties is het gehele college betrokken, maar alleen op hoofdlijnen. De inwoners
staan centraal in de uitvoering van het project. Zij mogen er trots op zijn dat zij er met elkaar zoveel
energie en tijd in stoppen!”
Informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.drechterland.nl/vitaledorpen. Daar leest u de resultaten en
voortgang van de allianties in alle Drechterlandse dorpen. Ook kunt u daar de brochure nog eens
bekijken en vindt u de contactpersonen van uw dorp. Heeft u vragen of wilt u ook meedoen aan een
alliantie? Neem dan contact op via vitaledorpen@drechterland.nl.
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