
’t Kan nog bèter in Herxen, april 2009

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Herxen.

Eenmalige budgetten voor onderwerpen die op korte termijn kunnen starten.

De verschillende werkgroepen hebben eenmalig een budget aangevraagd en kunnen op korte termijn van start.

Naam werkgroep Doel Resultaat Tijdspad Partners Probleem
eigenaar

Toegekend
Budget in €

Jeugd en jongeren
Activiteiten

De prioriteit ligt bij een goede 
zwemplek aan de IJssel met 
steiger.
Maar gewenst zijn ook meer 
(sport) activiteiten voor de 
jeugd/jongeren in Herxen. 

Onderzoek is gedaan naar:
* De veiligheid en mogelijkheid voor een 
   zwemgelegenheid met steiger in de IJssel.
   Dit onderwerp komt ook aan de orde bij de 
   werkgroep Verkeer en Recreatie.
* Activiteiten die worden georganiseerd zijn:
  - Survival activiteit
  - Greppeltocht.
  - Sportactiviteiten

2009

2009

Gemeente Olst-Wijhe 
BOS-Impuls
Landstede Welzijn
   Olst-Wijhe
Staatsbosbeheer

Werkgroep € 0

Het dorpskarakter 
en Wonen

Herxen moet kleinschalig 
blijven, geen grote 
veranderingen. 
Het dorpse karakter moet 
behouden blijven.
Zorg voor dragen dat mensen, 
zowel jong als oud, in Herxen 
kunnen blijven of willen gaan 
wonen wanneer zij dat willen. 

Bewaken dat:
* Woningbouwbeleid blijft zoals het is.
* Het dorpshuis behouden blijft.
* Vergrijzing wordt tegengaan – zorgen dat 
   jong en oud door elkaar wonen en elkaar 
   helpen.
Stimuleren / toestaan dat:
* Eenmansbedrijfjes zich vestigen.
* Meer fruitbomen en meidoornhagen 
   worden aangeplant.
* Aankleding van het dorp wordt verbeterd
* Werkgelegenheid wordt gecreëerd 
    bijvoorbeeld door een zorgboerderij; 
    beroep aan huis, een dierenpension.
* Agrarische bebouwing wordt gebruikt. 
* Het aantal voorzieningen voor recreatie en 
   toerisme wordt verhoogd.

Door-
lopend
Idem
Idem

Idem
Idem

Idem
Idem

Idem
Idem

Gemeente Olst-Wijhe/ 
fysieke infrastructuur, 
LOP, subsidie

Stichting Kulturhus

Woningbouwcoöperatie

Werkgroep € 600

Subtotaal €  600
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Budgetten voor onderwerpen die nader onderzoek vragen of ontwikkeltrajecten die op korte termijn kunnen starten.

De budgetten zijn aangevraagd en worden toegekend met het doel het geld in te zetten voor verder onderzoek en/of de aanschaf voor de eerste materialen.

Naam werkgroep Doel Resultaat Tijdspad Partners Probleem
eigenaar

Toegekend
budget in €

Verkeer Het verhogen van de 
verkeersveiligheid door 
snelheidsbeperkende maat-
regelen en het aanleggen van 
meer parkeerplaatsen.

* DSI (Dynamische Snelheidsindicator) is
   op wissellende locaties geplaatst. 
   De effecten zijn gemeten. Beslissing over
   aanschaf DSI is genomen.
*.Parkeerplaatsen zijn aangelegd langs het 
   betonpad bij het spoor.
* Onderzocht is waar de extra 3 parkeer-
   havens in het dorp moeten komen.
* Loonwerkers en landbouwers zijn aange-
   schreven over het matigen van de snelheid
* Politie controleert en handhaaft vaker op 
   snelheid en parkeerverboden.
* Gemeente en Rijkswaterstaat zijn
   benaderd over reconstructie kruising 
   Herxen/ Rijksstraatweg.

2009

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Gemeente Olst-Wijhe
St. Kulturhus
Politie
Rijkswaterstaat

Werkgroep € 3.564
+ 
reservering
€ 8.000
voor DSI
+ 
€ 500
(varkensrug)
Totaal
€ 12.064

Verkeer en Recreatie Recreatieve voorzieningen voor 
fietsers en wandelaars 
ontwikkelen en voorstellen 
doen ter verbetering van de 
verkeersveiligheid voor fietsers 
en wandelaars.

Verkeersveiligheid.
* Mogelijkheden onderzoeken voor het
   verlagen van de snelheid van het 
    snelverkeer. (Drempels, snelheids-
   aanduiding aanschaffen, rouleren 
   binnen Herxen) 
* Burgerij spreekt burgerij aan.
* Het onderwerp verkeersveiligheid wordt 
   besproken door en met jeugd en ouderen 
   waarbij het bewustzijn vergroot wordt bij 
   de kinderen en ouders. 
* Actie uitvoeren voor het zichtbaar maken 
   van fietsers door reflecterende kleding en 
   actie licht op de fiets!

2009       

Idem
Idem

Idem

Gemeente Olst-Wijhe
Recreatie Salland
Staatbosbeheer
Rijkswaterstaat
Provincie Overijssel
Gemeente Zwolle
Baron van Ittersum

Werkgroep € 2.750



Dorpsontwikkelingsplan: “ ’t Kan nog bèter in Herxen!” april 2009

Naam werkgroep Doel Resultaat Tijdspad Partners Probleem
eigenaar

Toegekend
budget in €

NB Een aantal van deze onderwerpen staan 
ook op de agenda van de 
werkgroep Verkeer

Recreatie
* In en rond Herxen zijn meer aansluitende 
   wandel- en fietspaden.
* Het laarzenpad naar de IJssel is beter 
   aangegeven en beter toegankelijk
* Een extra Laarzenpad naar de IJssel is 
   gerealiseerd ter hoogte van Herxerenk.
* Een informatievitrine over Herxen is 
   geplaatst.

Onderzoek is gedaan naar:
* De mogelijkheid voor een fietspad over de 
   dijk naar Windesheim.
* Een zwemgelegenheid in de IJssel.
   Dit onderwerp komt ook aan de orde bij de 
   werkgroep Jeugd en jongeren activiteiten.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Jeugd en jongeren 
infrastructuur

Het realiseren van een 
(multifunctionele) sport- en 
speelvoorziening. 

Als eerste doelgroep wordt 
uitgegaan van de jeugd en 
jongeren, echter de 
voorzieningen zijn breder 
bruikbaar. 

* Een multifunctioneel sport en speelveld is 
   gerealiseerd en ingericht.
* Door de geplande realisatie van de 
    voorzieningen rondom het dropshuis 
    wordt het dorpshuis als dé centrale 
    ontmoetingsplek van Herxen versterkt.

Binnen 
2 jaar
vóór 2011

Gemeente Olst-Wijhe
Landstede Welzijn
Baron/ Stichting
Leader
Feest-/ 
kermiscommissie
St. Buurthuis
Fondsen
Jongeren

Werkgroep € 250
+
reservering
€ 7.000
(speel-  
toestellen)

Subtotaal € 22.064 
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Totaal aangevraagde en toegekende budget

Aangevraagd 
budget in €

Toegekend
budget in €

Subtotaal 1 €  3.100  €      600

Subtotaal 2 € 39.096 € 22.064

Totaal € 42.196 € 22.664
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Aandachtspunten in Herxen

Dit zijn onderwerpen die in de inventarisatieronde wel genoemd zijn maar waar een mindere prioriteit aan is gegeven door de inwoners van de Herxen. 
Voor deze onderwerpen zijn nog geen werkgroepen geformeerd. Hier zijn dus ook nog geen plannen van aanpak voor geschreven of budgetten voor 
aangevraagd. De onderwerpen worden besproken op het jaarlijkse directieoverleg voorafgaand aan het kernenbezoek. Tijdens dit overleg zal worden 
bepaald welk onderwerp zal worden opgestart. Ook zal worden bepaald of het formeren van een werkgroep en het toekennen van een deel van het 
uitvoeringsbudget van het dop gewenst is. De actie van deze aandachtspunten ligt dus altijd in eerste instantie bij de gemeente en het Plaatselijk Belang, 
tenzij een derde partij eerder met een voorstel komt.
De onderwerpen zijn ingedeeld naar onderwerpen op de beleidsterreinen: 

 Fysiek 
 Economisch
 Sociaal
 Cultuur.

Onderwerp Samenhang met beleidsterrein

Fysiek
1 Veiligheid en verlichting.

In verband met de veiligheid zouden meer lantaarnpalen op bepaalde plaatsen in Herxen gewenst zijn.
Sociaal

2. Faciliteiten op het gebied van gezondheid. (huisartsenpost, fysiotherapie, bloedprikken, wijkverpleegkundige en dierenarts zijn 
wenselijk.

Sociaal
Economisch

Economisch
1

Sociaal
1 Buitengebied

Het buitengebied van de kern Herxen zal meer bij de dorpskern betrokken worden om de band te verstevigen. Het Plaatselijk Belang 
Herxen heeft aangegeven zich hiervoor in te willen zetten.

2 Peuterspeelzaal
Behoud van de peuterspeelzaal in Herxen is belangrijk voor de leefbaarheid en de binding met Herxen.

Cultuur
1


