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Dorpsplanplus Oudleusen
In 2007 is het dorpsontwikkelingsplan Lang Leve Oudleusen gereed gekomen. 
Drie jaar later is met hetzelfde enthousiasme, en met inzet van al bestaande commissies, gewerkt
aan het opplussen van het dorpsontwikkelingsplan. 

Tijdens een bewonersavond zijn de wensen uit het dorpsontwikkelingsplan van 2007 verfijnd en
geprioriteerd. Vervolgens is op basis van deze dorpsagenda een uitvoeringsplan voor de komende
vier jaar opgesteld. Oudleusen zet in op een leefbare, actieve kern waar het prettig samenwonen
is. Op 19 april 2011 hebben Plaatselijk Belang Oudleusen en de gemeente Dalfsen een convenant
ondertekend om gemaakte afspraken kracht bij te zetten.

Grote dank gaat uit naar de Oudleusenaren die op een positieve en actieve manier hebben 
bijgedragen aan het opplussen van het dorpsontwikkelingsplan. Ook willen we het Consortium
Dorpsplanplus bedanken voor de plezierige en constructieve samenwerking. 

Lang Leve Oudleusen!

Plaatselijk Belang Oudleusen Gemeente Dalfsen
Voorzitter W. Stokvis Wethouder E. Goldsteen

Voorwoord 



Voor u ligt een dorpsplan waar Oudleusen de komende jaren mee verder kan.  De kennis, 
informatie en ervaring uit het traject ‘LangLeveOudleusen’ zijn de basis geweest voor dit nieuwe
Dorpsplanplus. Verschillende plannen uit LangLeveOudleusen zijn uitgevoerd. Enkele plannen 
bleken niet haalbaar of niet langer nodig. Ook zijn nieuwe ideeën uit het dorp in dit
Dorpsplanplus Oudleusen opgenomen. 

In dit boekje vindt u een overzicht van de nieuwe dorpsagenda. Grote en meeslepende 
onderwerpen, zoals de verbouw van de Wiekelaar en het evenemententerrein ontbreken hierop
natuurlijk niet. Maar ook kleinere wensen, zoals het op peil houden van de speeltuintjes, staan
erin.

Voor 11 agendapunten is een uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan biedt een leidraad
voor realisatie. Per agendapunt staat vermeld wanneer het uitgevoerd gaat worden en wie de 
eerste stappen gaat zetten. Het uitvoeringsplan geldt voor 4 jaar. Het uitvoeringsplan wordt 
opgepakt door verschillende themagroepen:

• Evenemententerrein
• Natuur en Vrijetijdsbesteding
• Dorpsaanzicht
• Voorzieningen
• Verkeer en Infrastructuur

De themagroepen zijn bereikbaar via Plaatselijk Belang Oudleusen. 

Gemeente Dalfsen en Plaatselijk Belang Oudleusen hebben een convenant afgesloten. Hierin 
zeggen beide partijen toe om zich in te spannen voor de uitvoering. 

Met de dorpsagenda en het uitvoeringsplan kunnen het dorp Oudleusen en de gemeente Dalfsen
de aankomende jaren vooruit.
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Inleiding





Oudleusen is een dynamisch dorp. De dorpskern herbergt 
verschillende voorzieningen. Tussen de Hervormde kerk, gebouwd
in 1952, en de  basisschool staat ontmoetingscentrum ‘De
Wiekelaar’. De Wiekelaar werd in 1967 gebouwd als verenigings-
gebouw van de kerk. Nadat het gebouw overgedragen werd aan de
Stichting Ontmoetingscentrum De Wiekelaar werd er in 1989 een
sporthal bijgebouwd. Anno 2011 wordt de Wiekelaar verder uit-
gebreid om ook de bibliotheek, jeugdsoos en de peuterspeelzaal te
kunnen huisvesten. Een doorgang naar de basisschool maakt het
plaatje compleet. Naast een supermarkt en een café-restaurant
heeft Oudleusen ook een bedrijfsterrein met lokale bedrijvigheid.
Ook is er nog veel agrarische bedrijvigheid in het buitengebied. De
plattelandsvernieuwing is niet aan Oudleusen voorbij gegaan.
Voorbeelden hiervan zijn het kamperen bij de boer, de burger-
bebouwing en agrarische gronden die zijn omgezet in natuur-
gebieden. Oudleusen kenmerkt zich door ruimte, rust en natuur.
Een gebied dat mede dankzij haar ligging aan de Vecht een rijke
geschiedenis kent. Aan de zuidkant de oude es met daarachter de
uiterwaarden van de Vecht, aan de noordkant het vroegere veenge-
bied, waar tot in de vorige eeuw nog turf werd gestoken. De heide
heeft inmiddels plaatsgemaakt voor weiden. De rust wordt alleen
doorbroken door de Hessenweg, een zeer oude handelsroute die
zijn naam dankt aan handelaren uit het Duitse Hessen. Waar eens
zwaar bespannen wagens met hun koopwaar naar het rijke westen
van Nederland trokken, daar rijden nu dagelijks talrijke auto’s en
vrachtwagens. Het aller-oudste deel van Oudleusen is het gebied
rondom de weg met de naam ‘Om de Landskroon’. Deze weg is ver-
noemd naar herberg De Landscroon waar eeuwen geleden marke-
vergaderingen werden gehouden. De naam Leusen is waarschijnlijk
afgeleid van Lo-essen, wat hout-essen betekent. Essen zijn de
bouwlanden rondom het dorp die jaarlijks werden opgehoogd met
de mestplaggen uit de potstallen. In het Oudleuser buitengebied is
het prachtig glooiende landschap daar nog een overblijfsel van.
Aan de vele verhogingen in het fraaie landschap langs de Vecht is
te zien dat de rivier vroeger heel wat grilliger kronkelde dan nu. De
oude Vechtarm aan de Stokte is hier een overblijfsel van. Ook langs
de Oude Hessenweg ligt een aantrekkelijk natuurgebied met rivier-
duinen en  een zandverstuiving, waar veel Oudleusenaren in hun
vrije tijd te vinden zijn. Kinderen kunnen hier naar hartenlust spe-
len in de natuur. 

Bevolking
Eind 2010 wonen in de dorpskern van Oudleusen 520 mensen. In het
buitengebied wonen nog eens 698 mensen. Het totaal komt dan op
1218 bewoners, waarvan 646 mannen en 572 vrouwen. De bevolking
is de afgelopen 10 jaar met 68 personen toegenomen. Dit is een groei
van 5,9%.
In de hele gemeente Dalfsen wonen in 2010 27.263 mensen. In 2001
(na de gemeentelijke herindeling) had de gemeente 25.827 inwoners.
In 9 jaar tijd is de bevolking in de gemeente met 5,6 % gegroeid. De
bevolkingsgroei van Oudleusen is vergelijkbaar met de groei van de
bevolking in de hele gemeente. 

Leeftijdsopbouw
Bovenstaande grafiek laat zien dat er in 2010 relatief veel kinderen
tussen de 0 en 15 jaar in Oudleusen wonen, ten opzichte van 2000.
Het aantal jongeren en jong volwassenen is echter afgenomen. Het
aantal ouderen tussen de 60 en 80 jaar is licht gegroeid. 

Woningen
Kern Oudleusen: 197 woningen (per 1/1-2010) 
Buitengebied Oudleusen: 268 woningen 

Politiek
Op 9 juni 2010 zijn 859 Oudleusenaren naar de stembus gegaan om
te stemmen voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer. De
verdeling van stemmen was als volgt:
CDA 326
VVD 122
PvdA 103

Oudleusen in beeld
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PVV 91
CU 76
Overig 139
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Dorpsagenda
In de dorpsagenda zijn de wensen uit Oudleusen, zoals
benoemd op de dorpsavond in april 2010, opgenomen.

1. Een evenemententerrein voor Oudleusen
2. Onderhoud oude Vechtarm
3. Fietsroute beschrijven en actueel houden
4. Tweede wandelroute (‘rechtsom’) Oudleusen samenstellen
5. Aanleggen strandje 
6. Advies en subsidie voor streekeigen erf en bebouwing
7. Inrichtingsschets dorpsplein
8. Een tweejaarlijkse schouw met de gemeente, o.a. het op

peil houden speeltuintjes
9. Vraag en aanbod vrijwilligers bij elkaar brengen

10. Behoefte aan een Speel-o-theek peilen
11. Visuele plateau’s op de kruising Schoolstraat/Honingland-

Wolfkampstraat en Scheperstraat/Mulderstraat
12. Passend beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing
13. Aanpak overlast zwerfkatten
14. Priklocatie voor trombosedienst in de Wiekelaar
15. Twee hondentoiletten aanleggen
16. Ontsluitingsweg Veldkampje op Haverland voor verminde-

ring vrachtverkeer
17. Aanpassen plateau Schoolstraat/Veldkampje
18. Blijvend overleg over de N340
19. Entree dorp verfraaien
20. Totaalplan maken voor Oudleusen met aandacht voor

woningbouw, groen, water, spelen, evenemententerrein,
Muldersveld en een goede overgang naar het omliggende
platteland.

21. Fietspad in het verlengde van De Mane/Steenbeltweg
22. Beeld- en geluidverbinding tussen de kerk en de Wiekelaar
23. Bushalte in de kom van Oudleusen
24. Oudleusenaren bij gelegenheid wijzen op bestaansmoge-

lijkheid buurtsuper
25. Fietspad langs de Oldenhoeksweg
26. Onderzoek mogelijkheid voor een parkje met dieren.
27. De Plattelandsvisie en de Nota VAB blijven bespreken met

de gemeente.

28. Zorg: opvang van ouderen met een agrarische achtergrond
in hun eigen omgeving

29. Aanpak overlast vrachtwagens 
30. Verbouw Wiekelaar
31. Molen opknappen

Welke punten van de dorpsagenda zijn al afgehandeld?
Aan veel onderdelen van de dorpsagenda is in 2010 en begin
2011 al gewerkt. Sommige agendapunten zijn uitgevoerd. Er
zijn ook punten waarbij Plaatselijk Belang Oudleusen en de
themagroepen na wat voorwerk hebben besloten om ze niet
verder op te pakken. Hieronder een overzicht van deze onder-
delen (agendapunten 12 t/m 30). Voor de overige agendapun-
ten is een uitvoeringsplan opgesteld.

12. Passend beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing
Gemeente Dalfsen heeft de provinciale richtlijnen in 2007
vastgelegd in gemeentelijk beleid. Het beleid is in 2010
geëvalueerd. Het beleid voor vrijkomende bebouwing is
maatwerk. Er is een gebiedscoördinator beschikbaar voor
keukentafelgesprekken. Deze is bereikbaar via de gemeen-
te Dalfsen.
In de Vechtanjer nr. 20 (2010) heeft uitleg gestaan over het
gemeentelijk beleid voor VAB, met o.a. een verwijzing
naar de website van de gemeente. Het agendapunt is hier-
mee uitgevoerd.

13. Aanpak overlast zwerfkatten
Middels een particulier initiatief zijn in 2010 een aantal
zwerfkatten gesteriliseerd. In de Vechtanjer nr. 19 (11 sep-
tember 2010) heeft een oproep gestaan aan bewoners om
overlast te melden. Hier zijn geen reacties op binnengeko-
men, het agendapunt is hiermee afgehandeld. Mocht de
overlast in de toekomst toch weer toenemen, dan kan het
Plaatselijk Belang Oudleusen hier actie op ondernemen. 

14. Priklocatie voor trombosedienst in de Wiekelaar
De themagroep Voorzieningen heeft de Trombosedienst
benaderd, maar die zag op dit moment geen mogelijkhe-

Dorpsplanplus Oudleusen
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den om in de Wiekelaar te komen prikken. Plaatselijk
Belang zal in 2012 nogmaals nagaan of er nog steeds
behoefte is aan een priklocatie in de Wiekelaar en indien
gewenst contact opnemen met de Trombosedienst.

15. Twee hondentoiletten aanleggen
Een hondentoilet houdt in een afvalbak/verzamelcontainer
die op de riolering of een grote bak is aangesloten en die
twee keer per jaar wordt leeggezogen/schoongespoeld.
Gemeente Dalfsen heeft begin 2011 al één hondentoilet
aangelegd, de tweede volgt in de loop van 2011. Het
agendapunt is hiermee afgehandeld. 

16. Ontsluitingsweg Veldkampje op Haverland voor vermin-
dering vrachtverkeer
De gemeente Dalfsen is geen voorstander van een ontslui-
tingsweg. Zij verwacht dat deze ontsluiting niet zal leiden
tot minder vrachtverkeer door het dorp. Het ‘doortrekken’
van het Haverland betekent dat er een extra noord-zuid-
verbinding door de kern ontstaat voor gemotoriseerd ver-
keer (Haverland-Schaapmanstraat). De kern van Oudleusen
is als woongebied ingedeeld, waar de functies wonen en
verblijven voorrang krijgen boven verkeersfuncties. 

17. Aanpassen plateau Schoolstraat/Veldkampje
Bewoners hebben de wens geuit om dit plateau recht te
trekken. Gemeente Dalfsen geeft echter aan dat het pla-
teau in zijn huidige vorm juist goed werkt als snelheids-
remmende maatregel. Bovendien is het recht maken van
het plateau ruimtelijk moeilijk inpasbaar.

18. Blijvend overleg over de N340
Plaatselijk Belang Oudleusen voert al regelmatig overleg
met de gemeente en de provincie, onder andere over dit
onderwerp in een consultatiegroep en jaarlijks met de
wethouder. Er is geen extra actie nodig, wel regelmatige
terugkoppeling naar het dorp.

19. Entree dorp verfraaien
In de consultatiegroep betreffende de N340 neemt het
Plaatselijk Belang Oudleusen ook de wens tot verfraaiing
van de entree van Oudleusen mee.  De aankleding van de
op- en afritten van de N340 kunnen een belangrijke bijdra-
ge leveren aan een mooie entree.

20. Totaalplan maken voor Oudleusen met aandacht voor
woningbouw, groen, water, spelen, evenemententerrein,
Muldersveld en een goede overgang naar het omliggen-
de platteland.
De gemeente Dalfsen heeft in 2010 een Structuurvisie
Kernen opgesteld, het Plaatselijk Belang Oudleusen heeft
hier inspraak in gehad. De looptijd van een Structuurvisie
is circa tien jaar. Na voltooiing van de N340 kan het voor
Plaatselijk Belang Oudleusen wel zinvol zijn opnieuw naar
de inrichting van het dorp als geheel te kijken. 

21. Fietspad in het verlengde van De Mane/Steenbeltweg
In 2010 is de gemeente gestart met de aanleg van een
fietspad langs De Mane/Steenbeltweg. 
Vanwege de natte terreinomstandigheden (eind 2010)
wordt het werk in 2011 weer opgepakt en afgerond. Er is
geen nieuwe actie nodig.

22. Beeld- en geluidverbinding tussen de kerk en de
Wiekelaar
De werkgroep SWIEB neemt dit mee in haar activiteiten.

23. Bushalte in de kom van Oudleusen
Het Plaatselijk Belang Oudleusen neemt de bushalte (aan
de N340) als aandachtspunt mee in haar overleg met de
werkgroep N340/provincie. Er moet in ieder geval een
goede oplossing komen voor de bushalte bij de nieuwe
weg. Met als belangrijke aandachtspunten de toegankelijk-
heid en de verkeersveiligheid. Dit aandachtspunt kan ook
neergelegd worden bij de consultatiegroep N340.
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24. Oudleusenaren bij gelegenheid wijzen op bestaansmoge-
lijkheid buurtsuper
De eigenaar van de supermarkt heeft aangegeven dat er
op dit moment geen actie nodig is. 

25. Fietspad langs de Oldenhoeksweg
Er zijn voldoende alternatieven (bijv. via Oude Hessenweg-
Oosterkampen-Peezeweg). Een fietspad langs de
Oldenhoeksweg heeft daarom geen prioriteit en is geen
onderdeel van het Raamplan Fietspaden. Gemeente
Dalfsen stelt geen financiering beschikbaar voor een fiets-
pad langs de Oldenhoeksweg. In samenspraak met
Plaatselijk Belang Oudleusen is besloten dit agendapunt
niet uit te voeren.

26. Onderzoek mogelijkheid voor een parkje met dieren.
Er zijn mogelijkheden voor een parkje, maar alleen als er
een particuliere initiatiefnemer is. Die is er tot nu toe niet.
Indien zich wel een initiatiefnemer meldt, kan het punt
alsnog uitgevoerd worden. Ook de themagroep
Evenemententerrein neemt het agendapunt mee in haar
plannen.

27. De Plattelandsvisie en de Nota VAB blijven bespreken met
de gemeente.
Het Plaatselijk Belang neemt de aandachtspunten uit deze
beleidsdocumenten telkens mee in reguliere overleggen
met de gemeente Dalfsen.

28. Zorg: opvang van ouderen met een agrarische achter-
grond in hun eigen omgeving
Binnen het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing
(de Nota VAB) zijn mogelijkheden voor opvang van oude-
ren, hoewel dit afhankelijk is van de gekozen locatie en
vorm van opvang. Als er een (particuliere) initiatiefnemer
is die dit wil realiseren, kan het Plaatselijk Belang en de
gemeente Dalfsen (gebiedscoördinator) hierbij ondersteu-
ning geven.

29. Aanpak overlast vrachtwagens 
Parkeerontheffing (‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend)
voor grote voertuigen is geregeld via beleidsregels parke-
ren grote voertuigen. In Oudleusen zijn vijf ontheffinghou-
ders. Meer dan vijf vrachtwagens mogen niet langs de
Oudleuser straten worden geparkeerd en ze mogen ook
niet op andere plaatsen staan dan op de aangewezen
plaatsen aan Veldkampje en Parallelstraat.
In 2010 is de overlast van vrachtwagens in het dorp
beperkt gebleven. In 2012 en volgende jaren bekijkt
Plaatselijk Belang Oudleusen of er sprake is van overlast.
Ook ontwikkelingen rond de N340 en de wensen tot een
dorpsplein kunnen aanleiding zijn om actie te onderne-
men.

30. Verbouw Wiekelaar
Dit agendapunt wordt al uitgevoerd door de werkgroep
SWIEB, en staat daarom niet meer in deze uitvoeringsplan.

31. Molen opknappen
In 2011 wordt op initiatief van de eigenaar van de molen
het onderstel opgeknapt. Er zijn op dit moment geen mid-
delen beschikbaar om de hele molen te restaureren. Deze
wens blijft echter een aandachtspunt voor Plaatselijk
Belang Oudleusen en de eigenaar. Mocht er in de toe-
komst wel financiering beschikbaar komen, dan wordt het
agendapunt opnieuw actueel. De ontwikkelingen met
betrekking tot de N340 kunnen hier onder andere op van
invloed zijn. 



Uitvoeringsplan
tevens toelichting op het convenant dorpsplanplus Oudleusen

Toelichting
In het uitvoeringsplan staan de agendapunten die Plaatselijk
Belang Oudleusen en de themagroepen samen gaan uitvoe-
ren. Per agendapunt is het resultaat omschreven; dat is de
situatie waar naar toe gewerkt wordt. Zo concreet mogelijk
zijn ook de stappen omschreven die gezet moeten worden om
uiteindelijk bij het resultaat uit te komen, en een planning. Bij
‘verantwoordelijken’ kunt u lezen wie met dit agendapunt aan
de slag gaan. Ook staan mogelijke partners benoemd: dit zijn
partijen die wellicht kunnen helpen met de uitvoering van dit
agendapunt. Gemeente Dalfsen is in veel gevallen een belang-
rijke samenwerkingspartner. Tenslotte zijn voor zover bekend
de kosten en mogelijke financieringsbronnen genoemd. 

Thema Evenemententerrein

• Een evenemententerrein voor Oudleusen

• Resultaat
Een evenemententerrein waar de inwoners van Oudleusen
gebruik van kunnen maken. 
Variant 1.A
Dit terrein wordt, in de meest ambitieuze variant, perma-
nent ingericht met een trapveld, een ijsbaan/skeelerbaan,
een beachvolleybalveld en een kleinschalig gebouw waar
o.a. toiletten in ondergebracht zijn. Daarnaast wordt het
terrein gebruikt om jaarlijkse evenementen te organiseren
(alle behalve de autorodeo). Het gaat bij deze variant om
een terrein van ca. 2 ha, aan de rand van de dorpskern.
Variant 1.B
In de minst ambitieuze variant gaat het om een terrein dat
enkele weken per jaar in gebruik wordt genomen voor het
organiseren van evenementen, maar verder geen perma-
nente inrichting krijgt. Gemeente Dalfsen en Plaatselijk
Belang Oudleusen zetten zich in dat geval gezamenlijk in
voor het beschikbaar blijven van een trapveld voor de
jeugd.

Welke variant of tussenvorm uiteindelijk gerealiseerd
wordt, hangt af van de beschikbare budgetten en grond.

• Stappen
1) locatie bepalen, 2) aankoop grond of huurovereen-
komst, 3) concrete invulling voorzieningen, 4) financiering
van voorzieningen, 5) realisatie

• Planning
Het zoeken naar een locatie is al opgepakt, zodra een loca-
tie is gevonden komt stap 2 in beeld. Verwachte doorloop
tot en met 2014.

• Verantwoordelijken
Plaatselijk Belang Oudleusen, themagroep 
Evenemententerrein, gemeente Dalfsen
Mogelijke partners
Grondeigenaren, IJsclub, Skeelervereniging, Volleybalclub,
Oranjevereniging

• Kosten
p.m.

• Financieringsmogelijkheden
De gemeente is voorstander om jaarlijks enkele weken per
jaar de huur van een terrein op zich te nemen ten behoeve
van evenementen voor inwoners van Oudleusen. Aankoop
van grond is niet op voorhand uitgesloten, uiteraard afhan-
kelijk van realistische omvang en prijs. Ook alternatieve
financieringsmogelijkheden zullen in overweging worden
genomen.”

Thema Natuur en Vrijetijdsbesteding

• Onderhoud oude Vechtarm

• Resultaat
Er is een onderhoudsplan opgesteld. Doel is de arm open
te houden als belangrijk recreatief en historisch gebied.
Voorkomen moet worden dat de oude Vechtarm als
gebiedsbepalend element door dichtslibben verandert in
een strook bos.
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• Stappen
Contact opnemen met de beheerder en kennis nemen van
de bestaande plannen. Onderzoek naar de mogelijkheden
en de historie (waar laad/losplaats)

• Planning
Contact leggen en inventariseren duurt ongeveer een half
jaar. De rest van de planning is afhankelijk van de mogelijk-
heden.

• Verantwoordelijken
Plaatselijk Belang Oudleusen, themagroep Natuur en
Vrijetijdsbesteding

• Mogelijke partners
Staatsbosbeheer, waterschap Groot Salland, historici

• Kosten
P.M.

• Financieringsmogelijkheden
Indien mogelijk aanhaken bij het programma Ruimte voor
de Vecht en het onderzoek naar de N340 van Het
Oversticht.

• Fietsroute beschrijven en actueel houden

• Resultaat
Er is een beschrijving van een fietsroute rondom
Oudleusen samengesteld. De beschrijving wordt in gedruk-
te of digitale vorm (al dan niet met GPS) gepubliceerd. Al
fietsend langs de route kun je lokale verhalen beluisteren
of lezen.

• Stappen
Onderzoeken welke fietsknooppunten en welke verhalen
gebruikt kunnen worden. Aansluiten op Beleef Dalfsen.

• Planning
Afgerond voor einde 2014.

• Verantwoordelijken
Plaatselijk Belang Oudleusen, themagroep Natuur en
Vrijetijdsbesteding

• Mogelijke partners
Gemeente Dalfsen, projectgroep Ruimte voor de Vecht

(www.mijnvechtmijnverhaal.nl) www.beleefdalfsen.nl,
Vechtdal Marketing.

• Kosten
Er is geld nodig voor het maken van een boekje, en indien
mogelijk voor een digitaal systeem om al fietsend verhalen
te kunnen luisteren.

• Financieringsmogelijkheden
Mogelijk kan de fietsroute kostendekkend gemaakt wor-
den. Andere mogelijkheden zijn het verkennen van subsi-
diemogelijkheden, bijvoorbeeld bij recreatieve partners.

• Tweede wandelroute (‘rechtsom’) Oudleusen samenstellen

• Resultaat
Er is een wandelroute samengesteld waarin het toekomstig
pontje Hessum is opgenomen. De gemeente Dalfsen is
reeds bezig met de voorbereiding voor deze voorziening.

• Stappen
- Mogelijkheden inventariseren
- Partijen bijeen brengen
- Uitvoeringsplan schrijven 
- Financiering regelen

• Planning
2012-2013, afhankelijk van het te realiseren veerpontje

• Verantwoordelijken
Plaatselijk Belang Oudleusen, themagroep Natuur en
Vrijetijdsbesteding

• Mogelijke partners
Wandelorganisaties, gemeente Dalfsen, projectgroep
Ruimte voor de Vecht, waterschap Groot Salland, Vechtdal
Marketing, www.beleefdalfsen.nl.

• Kosten 
p.m.

• Financieringsmogelijkheden
Mogelijk kan de wandelroute kostendekkend gemaakt wor-
den. Andere mogelijkheden zijn het verkennen van subsi-
diemogelijkheden, bijvoorbeeld bij recreatieve partners.
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• Verantwoordelijken
Plaatselijk Belang Oudleusen, themagroep Natuur en
Vrijetijdsbesteding

• Mogelijke partners
Gemeente Dalfsen, provincie Overijssel, Landschap
Overijssel, Het Oversticht. 

• Kosten
Geen

Thema Dorpsaanzicht

• Inrichtingsschets dorpsplein

• Resultaat
Er is een inrichtingsschets gemaakt, gebaseerd op de cul-
tuurhistorische kwaliteiten van het dorp en de wensen van
de bewoners voor de inrichting van een dorpsplein. Het
gaat om het gebied Dennenkamp/Dommelerdijk,
Spiegelstraat, Schaapmanstraat, Parallelstraat. De inrich-
tingschets geef de verschillende functies een  duidelijke
samenhangende plek binnen de gewenste context van
rust, verfraaiing en een dorps karakter.  De schets leidt tot
een inrichtingsplan en een bij Oudleusen passend dorps-
plein. 

• Stappen
- Maken inrichtingschets 

In het najaar van 2010 is het Oversticht aan de slag
gegaan om de inrichtingschets te maken.

- Opstellen inrichtingsplan
- Realisatie dorpsplein

• Planning
De inrichtingschets is in maart 2011 gereed.

• Verantwoordelijken
Plaatselijk Belang Oudleusen, werkgroep Dorpsplein

• Mogelijke partners
Het Oversticht voor de inrichtingschets, gemeente Dalfsen
voor de uitvoering.

• Kosten
Voor het opstellen van de schets zijn de kosten €7.500,-
Voor de uitvoering zijn de kosten nog onbekend.
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• Aanleggen strandje

• Resultaat
Er is een kleinschalig strandje aangelegd, bijvoorbeeld bij
de Vecht.

• Stappen
- Mogelijkheden inventariseren, locatie vaststellen, voor-

beelden verzamelen.
- Partijen bijeen brengen
- Uitvoeringsplan schrijven 
- Financiering regelen

• Planning
2011-2014

• Verantwoordelijken
Plaatselijk Belang Oudleusen, themagroep Natuur en
Vrijetijdsbesteding

• Mogelijke partners
Plaatselijke ondernemers in de recreatiebranche, project-
groep Ruimte voor de Vecht, waterschap Groot Salland.

• Kosten 
p.m.

• Financieringsmogelijkheden 
Provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland. Verdere
subsidiemogelijkheden verkennen. 

• Advies en subsidie voor streekeigen erf en bebouwing

• Resultaat
Inwoners van Oudleusen zijn geïnformeerd over het
bestaande beleid en de subsidiemogelijkheden rondom
streekeigen erfbeplanting en bebouwing en Groen Blauwe
Diensten.

• Stappen
Uitzoeken wat het bestaande beleid en de subsidiemoge-
lijkheden zijn, daarna hierover een artikel in de Vechtanjer
plaatsen.

• Planning
2011, 2012

5
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• Financiering
Voor het opstellen van de visie is door gemeente Dalfsen
en provincie Overijssel een cultuurvoucher t.w.v. €7.500,-
beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de visie is nog
geen financiering beschikbaar. Binnen de herinrichting van
de N340 is wellicht financiering te vinden. Ook kan (een
deel van) het startgeld DOP+ hiervoor ingezet worden. 

Thema Voorzieningen (voor zorg, welzijn en cultuur)

• Een tweejaarlijkse schouw met de gemeente, o.a. het op
peil houden speeltuintjes

• Resultaat
Iedere twee jaar voert de gemeente een (ambtelijke)
schouw uit in Oudleusen in samenwerking met het
Plaatselijk Belang Oudleusen, waarbij o.a. de speeltuintjes
worden gecontroleerd. Ook wordt nagegaan of de speel-
tuintjes nog voldoen aan de behoefte.

• Stappen
De wijkuitvoerder van gemeente Dalfsen neemt het uitvoe-
ren van de schouw mee in de werkplanning.

• Planning
De eerstvolgende schouw zal plaatsvinden in 2012.

• Verantwoordelijken
Plaatselijk Belang Oudleusen, gemeente Dalfsen

• Kosten
Geen

• Vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar brengen

• Resultaat
Verenigingen zijn geadviseerd en/of geholpen om
bestuursleden en andere vrijwilligers te werven. Anderzijds
zijn vrijwilligers geholpen om een geschikte plek te vinden
om zich in te zetten. 

• Stappen
Informatie inwinnen bij organisaties als het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Dalfsen, daarna behoefte peilen bij ver-
enigingen in Oudleusen. Afhankelijk van de uitkomst hier-
van activiteiten/een programma ontwikkelen dat past bij
Oudleusen.

• Planning
2011/2012

• Verantwoordelijken
Plaatselijk Belang Oudleusen, themagroep Voorzieningen

• Mogelijke partners
Landstede, Steunpunt Vrijwilligerswerk Dalfsen

• Kosten
p.m.

• Financieringsmogelijkheden
Nog onbekend

• Behoefte aan een Speel-o-theek peilen 

• Resultaat
Er is een inventarisatie gedaan naar de vraag om een
Speel-o-theek. Als daar aanleiding voor is, wordt gekeken
of een Speel-o-theek, of een andere vorm van uitruil van
speelgoed, in de Wiekelaar gerealiseerd kan worden.

• Stappen
Inventarisatie van de behoefte aan uitruilen van speel-
goed/Speel-o-theek. 

• Planning
Na oplevering van de Wiekelaar

• Verantwoordelijken
Plaatselijk Belang Oudleusen, themagroep Voorzieningen

• Mogelijke partners
Kinderopvang, basisschool, bibliotheek, Wiekelaar.

• Kosten
p.m.

• Financieringsmogelijkheden
Nog onbekend
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Thema Verkeer en Infrastructuur

• Visuele plateau’s op de kruising Schoolstraat/Honingland-
Wolfkampstraat en Scheperstraat/Mulderstraat

• Resultaat
Een visueel (plat) plateau waardoor automobilisten voor-
zichtiger gaan rijden en de voorrangsituatie verduidelijkt
wordt. Het eerste visuele plateau op de kruising
Schoolstraat/Honingland-Wolfkampstraat is begin 2011
aangelegd.

• Stappen
Ontwerp en kostenberaming, daarna aanleg

• Planning
2011

• Kosten
p.m.

• Verantwoordelijke en financiering 
Gemeente Dalfsen

11
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Ondergetekenden:
1. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen, gevestigd te Dalfsen , in deze rechts-

geldig vertegenwoordigd door wethouder E. Goldsteen;
2. Plaatselijk Belang Oudleusen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door voorzitter W. Stokvis;

Spreken uit zich in te spannen om het hieronder genoemde Uitvoeringsplan Oudleusen te realiseren in de perio-
de 2011 - 2015. In het uitvoeringsplan is bij elk project de rol en verantwoordelijkheden van beide partijen opge-
nomen. Daar waar de gemeente Dalfsen niet als verantwoordelijke is genoemd, heeft zij een beperkte, onder-
steunende rol. De voortgang van de uitvoering wordt jaarlijks zowel in het bestuurlijk  als het ambtelijk overleg
tussen Plaatselijk Belang Oudleusen en gemeente Dalfsen doorgenomen. 

Uitvoeringsplan Oudleusen:
• Een evenemententerrein voor Oudleusen
• Onderhoud oude Vechtarm
• Fietsroute beschrijven en actueel houden
• Tweede wandelroute (‘rechtsom’) Oudleusen samenstellen
• Aanleggen strandje 
• Advies en subsidie voor streekeigen erf en bebouwing
• Inrichtingsschets dorpsplein
• Een tweejaarlijkse schouw met de gemeente, o.a. op peil houden speeltuintjes
• Vraag en aanbod vrijwilligers bij elkaar brengen
• Behoefte aan een Speel-o-theek peilen
• Visuele plateau’s op de kruising Schoolstraat/Honingland-Wolfkampstraat en Scheperstraat/Mulderstraat

Oudleusen krijgt voor de uitvoering van Dorpsplanplus een subsidie van € 8.000,-. Dit bedrag is als volgt opge-
bouwd: € 5.000 (restant bedrag traject vorming dorpsontwikkelingsplan 2007) en € 3.000 (uit opplustraject). Dit
bedrag is bestemd voor directe uitvoering van activiteiten en dient bij te dragen aan het realiseren van de wen-
sen uit de dorpsagenda.

De gemeente Dalfsen zal de startsubsidie overmaken aan het Plaatselijk Belang Oudleusen na een schriftelijk ver-
zoek. In dit verzoek geeft Plaatselijk Belang Oudleusen aan waar ze de subsidie aan zal besteden. Plaatselijk
Belang Oudleusen legt na besteding schriftelijk verantwoording af over de besteding van deze subsidie.

Namens de gemeente Dalfsen Namens Plaatselijk Belang Oudleusen
wethouder E. Goldsteen voorzitter W. Stokvis

19 april 2011, Oudleusen 19 april 2011, Oudleusen

Convenant 
Tussen de gemeente Dalfsen en Plaatselijk Belang Oudleusen



Het Dorpsplanplus Oudleusen is het
resultaat van een goede samenwerking
tussen Plaatselijk Belang Oudleusen,
gemeente Dalfsen, inwoners van
Oudleusen en het consortium
Dorpsplanplus.
Het consortium is een samenwerking
van Landschap Overijssel, Stimuland, Het
Oversticht en de Overijsselse Vereniging
van Kleine Kernen. Het consortium bege-
leidt kleine kernen in Overijssel bij het
opstellen en uitvoeren van een integrale,
uitvoeringsgerichte en realistische
dorpsagenda met uitvoeringsplan.

Aan de totstandkoming van deze folder
werkten mee:

Plaatselijk Belang Oudleusen
pboudleusen@hotmail.com

Gemeente Dalfsen
contactpersoon mevr. N. Lamers
n.lamers@dalfsen.nl

Raadhuisstraat 1 (bezoekadres)
7721 AX Dalfsen
(0529) 48 83 88
(0529) 48 83 91 (rechtstreeks)

Postbus 35
7720 AA Dalfsen

Consortium Dorpsplanplus
Begeleiding opstellen DOP+ Oudleusen
Marjan Wagenaar
marjan.wagenaar@landschapoverijssel.nl

Co-begeleiding
Karola Schroder
info@bureauschroder.nl

Begeleiding bij uitvoering 
Dorpsplanplus Oudleusen:
Margreet Hogenkamp
mhogenkamp@stimuland.nl

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van de 
provincie Overijssel.

Vormgeving: Frank de Wit, Zwolle

Eindredactie: Niels Tienstra, 
programmamanager Dorpsplanplus

www.dorpsplanplus.nl

dorpsplan
samen uitvoeren

plus


