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“Het mooiste dorp van Holland”



Hoe is het gekomen?

2,5 a 3 jaar !!



De uitdaging

Oudheidkundige Vereniging:

Hoe kunnen bewoners meer grip 
krijgen op wàt en door wié er 
gebouwd gaat worden en dan 
met name in het oude dorp??? 



Een kans: Leegstaande Jozefschool



In het beschermd dorpsgebied



Het terrein van de Jozefschool



Wat willen we graag??

 Dat huidige bewoners meebeslissen over de 
inrichting van hun dorp

 Dat de vormgeving van nieuwe woningen 
wordt afgestemd op de bestaande bebouwing

 Dat toekomstige bewoners actief bijdragen 
aan de vitaliteit van het dorp 

 Dat lokale/regionale aannemers en 
leveranciers betrokken worden en zich 
betrokken voelen bij de realisering



Wat hebben we gedaan?

 Oprichten Coöperatie (CPO)
◦ Initiatief Oudheidkundige Ver. overgedragen aan nieuw bestuur

 Ontwerpen plan (Jozefschool)
◦ Stedenbouwkundig plan
◦ Onderbouwing (materieel en financieel)
◦ Investeringsbegroting (open benadering)

 Akkoord bereikt met gemeente en aannemers op hoofdlijnen

 Verdere stappen:
◦ Uitvoeren plan (Omgevingsvergunning >> verkopen kavels >>bouwen)
◦ Ontwikkelen van een Energie Coöperatie

 Projectmatige grond-warmte pompen en zonnepanelen
◦ Ontwikkelen nieuwe bouwprojecten



Hoe gaat het worden!!



Wat dichterbij



Lastige onderwerpen

 Relatie gemeente

◦ Van tegenover elkaar >> naar naast elkaar

 Eigen expertise

◦ Naast eigen expertise heb je veel deskundigen nodig de geld kosten. Hoe financier je 
dat?

 Gemeenteraadsverkiezingen

◦ Heeft veel tijd gekost door nieuwe bestuurders en politiek geharrewar

 Relatie aannemers

◦ Omdat ze ook lid zijn van Coöp. is die heel anders dan gemeente gewend is.

 Duurzaamheid-gasloosbouwen

◦ Niemand weet precies hoe dat moet, maar hoe verwerk je dat dan in je VON-prijs?

 Communicatie leden

◦ Vertrouwelijk overleg met gemeente en aannemers leent zich niet echt voor openheid 
naar leden??

 Bezoldiging bestuur

◦ Initiatief kost heel veel onbetaalde uren van bestuur, maar adviseurs moeten wel voor elk 
uur worden betaald. Dat begint te wringen.

 Restgelden

◦ Afgesproken dat overschot project in overleg geherinvesteerd wordt in het dorp. 
Hoe gaan we dat doen??



Meer informatie?

www.dorpsherstelderijp.nl


