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Voorwoord
Voor u ligt het dorpsontwikkelingsplan (dop) voor Wesepe met als titel: “Met elkaar, 

voor elkaar”� De agenda is het resultaat van uitkomsten van de inventarisatieronde 

en bewonersbijeenkomsten� Dus een verzameling van ideeën en wensen van 

inwoners van Wesepe�

Het dorpsontwikkelingsplan is een uitvloeisel van een prestatieafspraak uit het 

coalitieakkoord 2006-2010 van de gemeente Olst-Wijhe over een vervolg op de 

kernenaanpak� De doelstelling was: “Het realiseren respectievelijk bevorderen van 

participatie in de buurt bij de vormgeving en instandhouding van hun eigen woon- en 

leefomgeving”� Het uitgangpunt hierbij was de startnotitie: “Kernen in de gemeente 

Olst-Wijhe, zo doen wij dat!”� 

Inwoners bepalen zelf de agenda van het dop en gaan ook zelf aan de slag met deze 

agendaonderwerpen door zich in te zetten via de verschillende werkgroepen� In dit 

boekje presenteren deze werkgroepen zich� Wie zijn ze, welk probleem, wens of 

idee pakken ze aan, welk budget ontvangen ze en welk resultaat willen zij behalen� 

Stichting Kulturhus Olst-Wijhe volgt de werkgroepen en helpt om, waar mogelijk, de 

resultaten te behalen�

In dit boekje staat verder in het kort de historie van Wesepe beschreven� Daarna 

volgt een samenvatting van de gebiedsanalyse� Hoe staat het met het wonen 

(fysiek), werken (economisch) en de sociale infrastructuur in Wesepe, oftewel wat 

houdt het in “leven in Wesepe”� Daarna geeft Edwin Broekman in het kort weer hoe 

hij het ervaarde om zich voor een paar maanden onder de Wesepenaren te begeven� 

Achterin het boekje vindt u een overzicht met aandachtspunten die in dit proces 

naar voren zijn gekomen maar die op dit moment geen prioriteit hebben�  



Geschiedenis Wesepe

Wesepe toen
De geschiedenis van Wesepe gaat terug tot het jaar 1230, Toen heette het Wesope 

en was in het bezit van edelman Wouter van Keppel, tevens bezitter van havezate 

Dingshof� Wesope betekent ‘weidebeek, wat aangeeft dat het hier in vroegere tijden 

een drassig gebied was, afgewisseld met de hoger gelegen veldgronden� De naam 

Wesepe is afgeleid van het oud-germaanse “wisa” voor weide, en “apa” voor water� 

In 1348 wordt de kerk van Wesepe al genoemd in een oorkonde� Een zelfstandige 

marke werd Wesepe in 1549� Deze Marke bestond oorspronkelijk uit 41 gezinnen� 

In 1748 had Wesepe 239 inwoners, in 1849 410 inwoners, en in 1979 ongeveer 1250� 

In 1837 werd een beltmolen gebouwd, die helaas in de nacht van 10 op 11 april 
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1945, één dag voor de bevrijding van Wesepe, door bezetters in brand is gestoken� 

De openbare lagere school, gebouwd in 1855, heeft tot 1954 dienst gedaan� Later is 

aan de Scholtensweg een nieuw schoolgebouw gebouwd� Op 24 september 1910 werd 

in Wesepe het spoorwegstation geopend voor de spoorlijn Deventer–Ommen van de 

Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij Deventer-Ommen� Op 15 mei 1935 reed 

de laatste trein door Wesepe� Het stationsgebouw bestaat nog steeds en fungeert 

momenteel als woonhuis�

Meer informatie over de geschiedenis van Wesepe vindt u op:

http://nl�wikipedia�org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Wesepe

Wesepe nu
Vandaag de dag telt Wesepe bijna 1300 inwoners� Wesepe is nog steeds een veelal 

agrarische gemeenschap� De agrarische bedrijven bevinden zich voornamelijk 

in het uitgestrekte buitengebied� Daarnaast bestaat het dorp uit lintbebouwing 

langs de Raalterweg en de dorpskern� Langs de Raalterweg bevinden zich ook een 

aantal bedrijven, winkels en andere voorzieningen� In juni 2009 is de Weseper 

Rondweg geopend, waardoor de Raalterweg een rustige weg is geworden� Voor 

twee kleinschalige bedrijventerreinen, gelegen bij de rotondes, zijn toen ook 

voorzieningen aangelegd� Over een gedeelte van de oude spoorlijn Deventer-Ommen 

is in 2013 een fietspad aangelegd en ook de oude molen wordt binnenkort in ere 

hersteld�

Wesepe: met elkaar, voor elkaar



8

Wesepe: met elkaar, voor elkaar

Dorpsagenda
De gemeente Olst-Wijhe laat voor alle kernen van de gemeente een 

dorpsontwikkelingsplan (dop) opstellen� Omdat iedere kern in de gemeente anders 

is, vindt zoveel mogelijk maatwerk plaats� Zo ook het dop Wesepe� Hierin wordt 

een praktische en concrete aanpak nagestreefd en maatwerk per kern is het 

uitgangspunt� 

Het dop van Wesepe is als volgt tot stand gekomen: 

1� Offerte beoordelen en keuze externe partij

2� Oriëntatie en inventarisatie

3� Vaststellen onderwerpen agenda dop

4�  SMART maken onderwerpen 

 (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden)

5� Ondertekenen convenant

6� Uitvoering

1. Offerte beoordelen en keuze externe partij
Het opstellen van een dop gebeurt door een externe deskundige� De gemeente huurt 

een bureau in en vraagt hiervoor bij verschillende organisaties offertes op� Vier 

bureaus naar keuze van Plaatselijk Belang presenteerden zich� Het bureau dat aan 

de slag mocht gaan in Wesepe was bureau EN de Buurt uit Zwolle�
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2.  Oriëntatie- en 
inventarisatiefase

De inventarisatie vond 

plaats op zowel fysiek, 

economisch, sociaal en als 

cultureel gebied� Als eerste 

maakte het bureau EN de 

Buurt een planning en zette 

de acties uit in de tijd� EN de Buurt was in deze periode voornamelijk bezig met 

horen, zien en beleven� 

Agendateam
Om vanuit zoveel mogelijk partijen een vertegenwoordiger te laten meepraten en 

om een breed draagvlak te creëren binnen Wesepe is een agendateam opgezet� 

In dit agendateam zaten drie bestuursleden van het Plaatselijk Belang Wesepe en 

vijf betrokken bewoners� Allen met verschillende contacten binnen de Weseper 

gemeenschap� Zo werden de ondernemers, de basisschool, de agrariërs, de jongeren 

en de kerk vertegenwoordigd� Het agendateam kwam zeven keer bij elkaar en blijft 

betrokken bij het dop-proces�

Antwoordkaart 
Bureau EN de Buurt en het agendateam ontwierpen samen een antwoordkaart die 

huis-aan-huis is verspreid� Deze antwoordkaart kon ook digitaal worden ingevuld� 

Hierdoor kregen alle inwoners de mogelijkheid om hun mening kenbaar te maken 

over de toekomst van Wesepe� In totaal 

kwamen 60 ingevulde antwoordkaarten 

retour�

over de toekomst van Wesepe� In totaal 

kwamen 60 ingevulde antwoordkaarten 

retour�
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Keukentafel en andere gesprekken
Keukentafelgesprekken speelden tijdens de 

inventarisatieronde een belangrijke rol� Deze gesprekken 

vonden letterlijk plaats aan een keukentafel bij iemand 

thuis� De mensen van het agendateam benaderden 

inwoners met de vraag of zij hun keukentafel beschikbaar 

wilden stellen� Deze mensen nodigden vervolgens zelf 

anderen uit om aan het gesprek deel te nemen� 

Op deze manier kwamen goede ideeën en plannen als 

vanzelf naar boven� Aan zes keukentafels voerde EN de 

Buurt dergelijke gesprekken� Daarnaast voerden zij twee 

keer een gesprek met ondernemers, tieners, jongeren en 

ouderen� Ook spraken zij kinderen van de A� Bosschool 

uit Wesepe� In totaal namen 135 mensen deel aan de 

gesprekken�



3.  Vaststellen onderwerpen agenda dop
Op 30 mei 2014 vond de keuzeavond voor alle inwoners plaats en kreeg de titel: ‘De 

dag van Wesepe’�  

De opkomst was groot en de avond begon met een presentatie over de werkwijze 

en bevindingen van EN de Buurt in de voorafgaande periode� Vervolgens werden 

de onderwerpen gepresenteerd welke de inwoners in de gesprekken en op 

antwoordkaarten aangaven� 

Met stickeren en het invullen van naam en telefoonnummer bij een onderwerp werd 

prioritering in de onderwerpen aangebracht� Dit resulteerde in negen ideeën die 

belangrijk zijn voor Wesepe� De onderwerpen zijn: Bedrijvigheid; Bibliotheek op 

school, Het Wapen van Wesepe, Muurschildering, Plukbloementuin, Speelgelegenheid 

voor de jeugd, Wandel- en fietsroutes, Wij-land (Cultureel minifestival) en Wonen in 

Wesepe�

De ouderen, vooral de dames, brachten niet zozeer nieuwe ideeën in maar lieten 

hun betrokkenheid zien door ‘De harten voor Wesepe’ op te hangen� 

Deze harten maakten zij speciaal voor het dop en voor het dorp�

Wesepe: met elkaar, voor elkaar
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4. SMART bijeenkomst
Op de SMART-bijeenkomst gingen bewoners, die zich willen inzetten voor een 

bepaald onderwerp, in gesprek� Samen benoemden ze de doelen en resultaten en 

stelden ze vast welke andere partners bij de plannen betrokken moeten worden� 

De werkgroepen kregen na deze avond de gelegenheid om een plan van aanpak op 

te stellen� Om aanspraak te maken op het uitvoeringsbudget van het dop moesten 

de werkgroepen dit plan bij de gemeente indienen� In dit plan van aanpak staat 

aangeven wie de trekker is, de hoogte van het aangevraagde budget, hoe het 

tijdspad verloopt en hoe en welke stappen men wil ondernemen�

 

5. Ondertekenen convenant
Het convenant is door Plaatselijk Belang, Stichting Kulturhus Olst-Wijhe en de 

gemeente Olst-Wijhe op 13 november 2013 tijdens het kernbezoek getekend� 

6. Uitvoering
Na de ondertekening startten de werkgroepen met de uitvoering van hun plannen� 

Hierbij kunnen zij begeleiding krijgen van Karin Köster van Stichting Kulturhus Olst-

Wijhe�
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Het zal ergens eind januari of begin februari 2013 zijn geweest� 

Marieke Peet en ik hebben net gehoord dat we voor de 

gemeente en Plaatselijk Belang een voorstel mogen maken voor de begeleiding van 

het dop-proces� Snel daarna spreken we af in Wesepe� We struinen door het dorp, 

maken foto’s en we spreken Anita van Rijssen en Margriet Stegink� Dit doen we om 

inspiratie op te doen voor het schrijven van de offerte� Dat is de werkwijze van EN 

de Buurt, je vooraf goed verdiepen in het gebied waar je mogelijk aan de slag gaat� 

Wat opvalt, is dat Wesepe een zeer actief dorpsleven heeft� En dat alle verenigingen 

de digitale snelweg goed hebben gevonden, veel websites en veel groepen actief op 

de sociale media� Ook de grote hoeveelheid ondernemers valt op� Tenslotte valt op 

dat in de afgelopen 10 jaar fl ink is geïnvesteerd in Wesepe. 

Op 13 februari 2013 mogen wij ons voorstel toelichten aan Plaatselijk Belang in Het 

Wapen van Wesepe� Het is een leuk gesprek en een dag later hoort EN de Buurt dat 

de keuze op hen is gevallen� Marieke en ik zijn natuurlijk ontzettend blij� We gaan 

direct aan de slag met kwartiermaken om snelheid te krijgen in het proces� Er is niet 

veel tijd� In juni 2013 moet er een dorpsagenda liggen en zullen werkgroepen in de 

startblokken moeten staan� Wat scheelt, is dat Plaatselijk Belang al een Twitter- en 

Facebookaccount heeft geactiveerd� Daar kunnen we direct mee aan de slag� Vooral 

op Facebook weten Wesepenaren het dop snel te vinden� Tegen de 300 vrienden 

volgen het dop� 

Net als in Boskamp besluiten we ook nu weer te werken met een agendateam� Dit 

team is sparringpartner en klankbordgroep voor Edwin en Marieke� Ook blijven zij 

de ‘proceswaakhond’ als EN de Buurt het werk heeft gedaan� Met bemiddeling van 

PB vinden we snel een goede dwarsdoorsnede van het dorp� Als adviseur en kritisch 

meedenker draagt het team bij aan een soepel proces� Wij kijken met veel plezier 

terug op de samenwerking� EN de Buurt heeft in het volste vertrouwen het stokje 

aan het agendateam overgedragen� 

Wesepe: met elkaar, voor elkaar
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Ook nu begonnen Marieke en ik met het voeren van keukentafelgesprekken� Bij 

Wesepenaren thuis, bij ondernemers, met ouderen, op school en bij de Jeugdsoos� 

Gemiddeld 8 deelnemers per gesprek in een levendige, dynamische en bovenal 

gezellige sfeer� Vaak liep de nazit behoorlijk uit, maar ook die momenten zijn 

waardevol� Alle gesprekken leverden veel informatie op over hoe jullie het 

dorp ervaren, wat jullie waarderen, waar jullie je zorgen over maken en waar 

jullie kansen zien� Uiteindelijk hebben we contact gehad met ver boven de 100 

Wesepenaren�

Na deze intensieve ronde van gesprekken was het moment aangebroken voor ‘de Dag 

van Wesepe’� Iedereen kon kennisnemen van de resultaten, kiezen op de ingediende 

ideeën en zich aanmelden voor een werkgroep� Bij het verspreiden van de 

uitnodigingen hebben wij tientallen kilomaters asfalt en onverharde weg van Wesepe 

gezien, maar ook ontdekt hoe ontzettend mooi jullie dorp is� ‘De Dag van Wesepe’ 

was een groot succes� Ruim 80 aanwezigen, negen werkgroepen en een uitstekende 

sfeer� Marieke en ik bedanken de leden van PB en het agendateam nog maar eens 

voor hun hulp bij de bijeenkomst� Daarmee verliep alles heel soepel� Het bijzondere 

aan jullie dop is dat de kerk en ondernemers actief hebben meegedaan� 

Onze laatste ‘werkdag’ in Wesepe was 24 juni 2013� Dit was de startbijeenkomst 

voor alle werkgroepen� Ook deze avond was er veel energie en enthousiasme te 

zien bij alle aanwezigen� 

Samen aan de slag om 

plannen concreet uit te 

werken en toe te werken 

naar september (beoordeling 

plannen en verdelen budget) 

en november (ondertekenen 

convenant en presentatie 

werkgroepen)� 
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In augustus konden Marieke en ik nog even afkicken van het dop in de feesttent van 

de zomerfeesten� In de oecumenische dienst mochten wij nog even terugkijken en 

uitleg geven over het dop� Wij vonden dat Reinier Gosker op een prachtige manier de 

koppeling wist te maken tussen de dienst en het dorpsontwikkelingsplan en iedereen 

nog eens bewust te maken van het nut van het dop� Een bijzondere ervaring en 

daarna …………� Frühschoppen natuurlijk!!!! 

Helaas kon ik niet aanwezig zijn bij de jaarvergadering van PB in november 2013, 

bij de ondertekening van het convenant en de presentatie van de werkgroepen� 

Gelukkig heeft Marieke Peet EN de Buurt waardig vertegenwoordigd� 

Inmiddels zijn we een jaar verder en ik volg jullie verrichtingen nog steeds 

met belangstelling� Mede dankzij de social media en jullie website� Samen met 

Makelaardij Kloosterboer en Carrosseriebouw Jansen sponsor ik de muurschildering in 

de Beukenoot� Ik hoop het resultaat gauw te zien� 

 

mede namens Marieke Peet, 

Edwin Broekman

Wesepe: met elkaar, voor elkaar
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Budget

Na het indienen van de plannen van aanpak door de werkgroepen vond de verdeling 

en toekenning van het uitvoeringsbudget plaats� Voor de toekenning van de 

budgetten kwamen het agendateam dop Wesepe en de gemeente Olst-Wijhe bijeen� 

Ook de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe was bij deze bijeenkomst aanwezig en had 

vanuit haar ondersteunende taak een informerende rol� Het totale beschikbare 

uitvoeringsbudget was € 24�000,-� Gezamenlijk vroegen de werkgroepen een budget 

aan van € 42�700,-� Het agendateam moest daarom de budgetten verdelen op een 

kritische en creatieve manier� Dit is gelukt�

De uitkomst van deze bijeenkomst is voorgelegd aan het college van burgemeester 

en wethouders� Zij namen dit advies over� De werkgroepen ontvingen daarna 

schriftelijk bericht over de toekenning en de hoogte van het aan hen toegekende 

budget� Op 31 oktober 2013 kregen alle werkgroepen gelegenheid om in een 

bijeenkomst op deze budgetverdeling te reageren� 

De werkgroepen kunnen het budget door het indienen van declaraties ontvangen�

De budgetverdeling
Werkgroep   Budget 
Bedrijvigheid    -

Bibliotheek op school    €  2�500,-

Het Wapen van Wesepe    €  5�000,-

Plukbloementuin    €  3�750,-

Speelgelegenheid voor de jeugd    €  5�000,-

Wandel-en fietsroutes    €  1.750,-

Wij-land,  cultureel minifestival    €  5�000,- 

Wonen    €  1�000,-

Totaal  € 24.000,-



Werkgroepen

De ondersteuners van het project:

 

Karin Köster, Stichting Kulturhus Olst-Wijhe 

Lianne Arling, gemeente Olst-Wijhe 

Op de volgende pagina’s presenteren de werkgroepen zich.
Per werkgroep wordt aangegeven wie in de werkgroep zitten, wat hun doel is en hoe

ze hun doel willen bereiken�

De werkgroepen zijn:
• Bedrijvigheid  • Speelvoorziening jongeren

• Bibliotheek  • Wandel- en fi etsroutes

• Het Wapen van Wesepe • Wij-land

• Muurschildering • Wonen in Wesepe

• Plukbloementuin
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Karin Köster, Stichting Kulturhus Olst-Wijhe 
Karin Köster

Lianne Arling
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Werkgroep Bedrijvigheid

De werkgroep heeft als doel om de ondernemers van Wesepe met elkaar 

in contact te brengen Ook gaat de werkgroep de mogelijkheden voor een 

bedrijfsverzamelgebouw onderzoeken� De werkgroep wil met deze activiteiten de 

economie in Wesepe bevorderen� Hiervoor hebben zij geen aanvraag gedaan op het 

dop-budget�

Tijdens het traject merkte de werkgroep dat het vanwege de drukke 

werkzaamheden van de verschillende ondernemers lastig is om bovenstaande doelen 

concreet te maken� 

Zij besloten dan ook om wel aan de genomen doelstellingen te willen werken� Niet 

meer vanuit het dop maar op eigen kracht�

De ondernemers zijn: 

• Bas Jansen van Carrosseriebouw Jansen

• Jeroen van Beest van VMB Dier en Tuin

• Marco Riezebos van De Klussenier

• Johan Kloosterboer van Makelaardij Kloosterboer

• Arjan Bekedamvan Het Wapen van Wesepe
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Werkgroep Bibliotheek “Laat Wesepe lezen”.

Dolf van der Linden, Irene Ziegelaar, Susan Riezebos, Ria Braakhekke en Mirjan de 

Bone delen een ideaalbeeld voor Wesepe met elkaar: de drempel tot lezen verlagen 

voor de bewoners�

Dit willen we op verschillende manieren gaan doen� Zo willen we graag een aantal 

zwerfboekenkasten neerzetten� Kasten waar je een boek mag meenemen, mits je 

er een ander boek voor terug zet� Zo blijft de kast altijd gevuld met een telkens 

wisselende collectie� Het systeem houdt zichzelf dus in stand�

  

Daarnaast merken we dat de Weseper kinderen een stimulans op talig- / leesgebied 

kunnen gebruiken� Voor de basisschooljeugd willen we, in samenwerking met de 

basisschool, een echte bibliotheek gaan opzetten, zodat de kinderen thuis ook 

verder kunnen lezen en in aanraking komen met een breed aanbod aan literatuur� 

Wesepe: met elkaar, voor elkaar



Werkgroep Het Wapen van Wesepe

Het Wapen van Wesepe vervult een essentiële rol in het verenigingsleven van 

Wesepe door op verschillende manieren onderdak te verlenen aan meer dan 15 

lokale verenigingen� Door de grote diversiteit (muziek, toneel, OuderenSoos, 

bridge, Zonnebloem���) zijn veel Wesepenaren verbonden aan deze verenigingen en 

daarmee aan het Wapen van Wesepe� Deze vorm van ‘ontmoeten’ draagt bij aan de 

saamhorigheid en leefbaarheid van het dorp en dient behouden te blijven�

Naast deze verwevenheid met het verenigingsleven vervult het Wapen van Wesepe 

een centrale rol bij diverse dorpsactiviteiten zoals de jaarlijkse Kerstmarkt en de 

Survivalrun� In combinatie met het terras, de pittoreske kerk en de diverse wandel- 

en fietsroutes staat het Wapen van Wesepe letterlijk en figuurlijk midden in de 

gemeenschap en de omgeving en weten toeristen Wesepe steeds beter te vinden� 

Dit alles is een belangrijke impuls voor de continuïteit van het Wapen van Wesepe.

Vanuit deze dop-werkgroep is gekeken hoe de functie ‘ontmoeten’ van het Wapen 

van Wesepe verder gestimuleerd kan worden� Dit alles moest wel passen binnen 

de kaders van enerzijds de beheerstichting en de horecaondernemer anderzijds� 

Onder het motto ‘van buiten naar binnen’ worden er diverse activiteiten op poten 

gezet om zowel de buitenruimte als de binnenruimte beter te vermarkten als 

ontmoetingsplaats voor Wesepenaren en toeristen� Vanuit de dop-gelden wordt 

er gewerkt aan de verfraaiing van de buitenruimte inclusief het kerkplein� De 

beheerstichting en de horecaondernemer nemen de binnenruimte voor hun rekening�

Werkgroepleden:

• Carol Oosterkamp • Anne Margreeth Elberse

• Marian Jalink • Arnold Nijland

• Arjan Bekedam • Peter-Paul Daams

een dijk van een gemeente20
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Werkgroep Muurschildering

In april 2013 heb ik deelgenomen aan een huiskamergesprek met betrekking 

tot het dorpsontwikkelingsplan (dop) Wesepe� Hier kwamen ook wenskaarten 

op tafel� Op mijn wenskaart schreef ik mijn wens voor een muurschildering in 

ontmoetingscentrum de Beukenoot� De Beukenoot wordt gebruikt door jong en oud; 

de kerkenraad, handwerkdames, catechese, EHBO, zuigelingen- en kleuterbureau, 

Harmonie, pedicure, bloedprikken, condoleances, ZEO-groep en koffiedrinken na de 

kerkdienst� 

De laatste jaren is er het nodige gerenoveerd aan deze ruimte� Er werd verfwerk 

verricht en er kwam een nieuwe keuken� Mijn wens was om als kers op de taart 

een muurschildering te laten aanbrengen in de Beukenoot door onze plaatselijke 

kunstenares Margriet Stegink-Keesmaat� Zij heeft een offerte gemaakt voor een 

‘Trompe d’oeil’! Dit houdt in dat er een tak van de oude rode beuk op het kerkplein 

door de muur ‘breekt’ en naar binnen komt in de gang van de Beukenoot� Omdat 

Wesepe: met elkaar, voor elkaar
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het plan al compleet was, hoefde ik van Edwin Broekman niet aanwezig te zijn op 

de startavond van dop Wesepe in juni 2013� Op deze avond zouden plannen ter 

uitvoering op tafel komen� Het plan van de muurschildering in de Beukenoot zou in 

ieder geval doorgaan� 

Op de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang in november 2013 werden de 

plannen van het dop Wesepe besproken en overeenkomsten ondertekend, maar van 

mijn plan hoorde ik helemaal niets� In februari 2013 informeerde een kennis van mij 

daarom bij Edwin Broekman� Bij navraag bleek het kant en klare plan onder in een 

bureaulade van de gemeente Olst-Wijhe te liggen� Jammer, het geld van het dop 

Wesepe was al verdeeld! 

In maart 2014 kwam Edwin Broekman echter met een oplossing� Hij had enkele 

sponsoren bereid gevonden om de muurschildering te financieren: EN de Buurt, 

Makelaardij Kloosterboer en Carrosseriebouw Jansen� Hierop heb ik aan de 

kerkenraad gevraagd of het plan van de muurschildering door kon gaan en aan 

Margriet gevraagd of zij het plan nog wilde uitvoeren� Beide partijen stemden tot 

mijn vreugde toe� 

Het heeft al met al heel wat voeten in aarde gehad, maar binnen niet al te lange 

tijd zal er een begin gemaakt worden aan de ‘Trompe d’Oeil’ in de Beukenoot� Dank 

aan de sponsoren! 

Werkgroepleden:

• Erna Albers 

• Timmer Arents
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Werkgroep Plukbloementuin 

Op initiatief van Gerrit Jansen is in 2012 het idee 

ontstaan om een plukbloementuin in Wesepe te 

verkrijgen� Voor en door Wesepanaren, om zo 

de leefbaarheid en het buurtgvoel te vergroten� 

Doordat het project mooi aansloot bij het 

dorpsontwikkelingsplan kon het hierin onder 

worden gebracht� In 2013 kreeg het plan meer 

vorm en werd er een commissie gevormd door: 

Gerrit Jansen, Peter Toorneman, Bas Jansen, 

Jan Braakhekke, Henny van Zadelhoff, Fred 

Dijkgraaf en Margriet Wegman� Er werd een 

prachtplek gevonden aan de Scholtensweg, de 

Plukbloementuin werd onderdeel van Labor en de 

realisatie kon beginnen� 

In 2014 komt de plukbloementuin voor het eerst “van de grond”: er zijn al veel 

vaste planten geplant, alle gekregen van inwoners van Wesepe en symphatisanten� 

De donorzaadjes van de Wesepnaren zijn ook al gezaaid� En de plukbloementuin is 

uitgebreid met ruimte voor landbouwgewassen, dit in beheer van Gerrit Hofman�

Het idee van alleen plukbloemen werd ook al snel uitgebreid met vierkantemeter 

groentetuintjes� Iedereen uit Wesepe moet mee kunnen doen, was en blijft het 

idee� Voor de vierkantemeter tuintjes is inmiddels veel belangstelling� Er zijn al 20 

tuintjes in gebruik, er zijn er nog maar enkele beschikbaar! Voor mindervaliden zijn 

de groentetuintjes verhoogd, zodat ook zij mee kunnen doen aan dit project�

De gemeente gaat een groot deel van de plukbloementuin inzaaien met verschillende 

bloemenmengsels� Daarna moet de natuur zijn werk doen door de gezaaide bloemen 

te laten opkomen en bloeien�

Wesepe: met elkaar, voor elkaar
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Op zaterdag 10 mei vond de offi ciële opening 

plaats door de nieuwe Wesepenaar van het 

jaar� En zaterdag 12 juli de Open Dag waar 

bezoekers een boeketje konden schikken 

onder deskundige begeleiding van een 

bloembindster� 

De site is te vinden via: 

www�plukbloementuinwesepe�nl� 

Werkgroepleden: 

• Gerrit Jansen

• Peter Toorneman

• Erik Zandbelt

• Fred Dijkgraaf

• Jan Braakhekke 

• Bas Jansen

Op zaterdag 10 mei vond de offi ciële opening 

plaats door de nieuwe Wesepenaar van het 

jaar� En zaterdag 12 juli de Open Dag waar 
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Werkgroep 
Speelvoorziening 
voor de jeugd

De gemeente heeft een trapveld gerealiseerd aan De Tollenaar in Wesepe� Het idee 

van de werkgroep is om bij dit trapveld een ontmoetingsplaats te creëren voor de 

jeugd van Wesepe, in de leeftijd van 10 tot 17 jaar� Een plek in onze samenleving 

waar een ruimte is om elkaar te ontmoeten en met elkaar in beweging te blijven�

Graag zet de werkgroep zich in om de ruimte rondom het trapveld verder in 

te richten om zo een aantrekkelijke ontmoetingsplek te realiseren� Binnen de 

gemeenschap is een aantal jongeren minder mobiel en niet in staat om zonder 

aanpassing van de directe omgeving van het trapveld betrokken te zijn bij de 

activiteiten en ontmoetingen van hun leeftijdsgenoten� 

Tijdens de kerstmarkt in Wesepe hebben we de doelgroep vanuit een versierde keet 

bevraagd naar hun wensen� “Wat zou je doen met € 5�000,-?” De jongeren gaven 

aan dat hun voorkeur uitgaat naar een hekwerk om het trapveldje en een plek om 

te chillen� Op basis van deze input hebben we ervoor gekozen om voorrang te geven 

aan het plaatsen van een omheining bij het trapveld� Bij voldoende budget staat het 

plaatsen van een zitbank ook op de verlanglijst�

De volgende aanpassingen worden bij voldoende budget gerealiseerd:

•  Een - deels verhoogde - omheining van het trapveld zodat de jongeren met 

beperking ook veilig aanwezig kunnen zijn en niet verrast worden door een te 

enthousiast geschoten bal;

•  Een tegelpad, zodat de ontmoetingsplaats ook door de jeugd in een rolstoel 

bereikt kan worden;

•  Een zitbank – bij voorkeur met overkapping – waar de jongeren kunnen 

ontspannen en elkaar buiten het trapveld kunnen ontmoeten�

Wesepe: met elkaar, voor elkaar
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De volgende aanpassingen zijn gewenst en alleen mogelijk wanneer deze bekostigd 

worden vanuit een subsidie):

•  Een minidoel, zodat de jeugd met een beperking ook op eigen wijze actief kan 

zijn op deze ontmoetingsplek;

•  De ideale ondergrond voor dit minidoel zijn rubberen tegels. Met het oog op de 

andere gewenste speeltoestellen (zie punt 6), heeft het de voorkeur dit op de 

volledig beschikbare speelruimte als ondergrond te leggen;

•  Om ook de jeugd die niet van voetbal houdt te stimuleren naar deze 

ontmoetingsplek te komen, zou het mooi zijn als er nog enkele speeltoestellen 

geplaatst kunnen worden� 

Werkgroepleden: 

• Rianne Mensink

• Ellen Kluin

• Xenia Bakker

• Ester ten Have

• Jolanda Nieuwenhuis
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Werkgroep Wandel- en Fietsroutes

Wandelen en fietsten in Wesepe is een ongekende uitdaging. Wij willen daar 

bekendheid aan geven� Want Wesepe heeft op dit gebied iets te bieden wat de 

wereld nog niet weet� Beide vormen van recreatie kunnen met moderne middelen 

aantrekkelijker gemaakt worden. Parkeer je auto op het kerkplein. Wandel of fiets 

een rondje over de paden van de bestaande wandel- of fietsnetwerken. Rust uit op 

de terrassen van het Wapen van Wesepe, tegenover de 14e eeuwse Nicolaaskerk in 

de schaduw van de grote beuk� 

Als werkgroep maken wij de wandel- en fietsroutes aantrekkelijk door ze te 

voorzien van nieuwsgierig makende informatie� Locale geschiedenis, anekdoten, 

informatie over natuur, bodem en landschap� We zijn gestart met de wandelroutes� 

De fietsroutes komen later. Momenteel ligt het Weseper Ommetje als proefproject 

op onze werktafel� We verzamelen informatie over het kerkplein, de Nicolaaskerk, 

oude pastorie, de beuk, de school en boerderij Sichem� Over de Marke Wesepe, met 

de boerderijen van de keuterboertjes en de kosterswoning� En verder komen o�m� 

de Weseper Enk aan de beurt, de Haarbelten en de vennen, de Oldo Spoorbaan, 

etcetera� 

We mikken op drie doelgroepen: 

•  Vakantiegangers die gebruikmaken van bed & breakfast of campings in Wesepe en 

omstreken 

• Mensen die plezier hebben in geocaching 

•  Mensen die werken met QR-codes (naast de hoofdmoot van onze activiteiten, 

verzorgen we ook wandelingen op verzoek� 

Zo maken we in het kader van het Cultureel Minifestival Wij-land op 13 september 

2014 een speciale Wijwandeling� Vanuit de dop-agendacommissie is ons een bedrag 

van € 1�750,– toegezegd� 

Wesepe: met elkaar, voor elkaar
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Voor meer informatie of aanmelding bij de werkgroep: 

Jan Wichems, Achterhoekstraat 24, 8124 AM Wesepe, tel� 0570-531505, 

j�wichems24@gmail�com

Werkgroepleden: 

• Erna Albers

• Reinier Gosker

• Anton Grootentraast

• Gerrit Jansen

• Jan Regterschot

• Jan Wichems
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Werkgroep wonen

Tijdens de keukentafelgesprekken kwam het onderwerp ‘wonen’ vaak naar voren� 

Wesepe wordt gezien als een gezellig en actief dorp, maar we willen dit ook graag 

behouden! Het is dan wel zaak dat er voor de jongeren ook mogelijkheden zijn om 

hier te blijven wonen�

Om ervoor te zorgen dat de jongeren uit Wesepe ook in Wesepe blijven wonen, 

zullen er betaalbare kavels en huurhuizen moeten komen� Om te weten wat de 

wensen zijn van de Weseper bevolking, heeft de werkgroep wonen een enquête 

uitgezet met vragen over de woonwensen van de inwoners� De enquête was gericht 

aan de inwoners van Wesepe, maar specifiek ook aan de inwonende jongeren van 

Wesepe� De leden van de werkgroep hebben de enquête huis-aan-huis verspreid in de 

kern en het buitengebied van Wesepe� Een week na de verspreiding zijn de enquêtes 

weer opgehaald� Gezien de hoeveelheid enquêtes die we terug hebben ontvangen 

is het thuis ophalen van de enquêtes een goede zet geweest� Tevens bestond de 

mogelijkheid om de enquête online in te vullen� 

Twee studenten van Saxion Hogeschool zijn, onder leiding van hun docent Goos Lier, 

alles verder gaan uitwerken� We hopen binnenkort de eerste resultaten inzichtelijk 

te krijgen (stand van zaken april 2014)� De resultaten worden uiteindelijk ook 

gepresenteerd aan de gemeente Olst-Wijhe�

De werkgroep bestaat uit:

• Jeroen Harmsen

• Frank Groot-Lipman

• Wilma Eskens

• Ilona Schotman

• Marian Jalink
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Werkgroep Wij-land 

Wij-land is een laagdrempelig kunst cultureel festival, dat plaatsvindt op zaterdag 

13 september 2014� Dit eendaagse mini festival wordt een laagdrempelige belevenis 

voor jong en oud� Hierbij valt te denken aan beeldende kunst, theater, muziek, 

literatuur etc� Het festival wordt verspreid over diverse locaties in het dorp; 

huiskameroptredens, de Nicolaaskerk, het Wapen van Wesepe, enzovoorts�

Het woord laagdrempelig valt hierbij bijna letterlijk te nemen aangezien er een 

aantal optredens bij mensen in de woonkamer gaan plaatsvinden� Zo ontstaan er 

nieuwe mogelijkheden om kennis te maken met de bewoners en eigenaren die hun 

huis of schuur gastvrij openstellen� De voorstellingen zijn zeer divers en geschikt 

voor een breed publiek om het voor een ieder leuk en interessant te houden� De 

kleinschaligheid van de huiskameroptredens geeft het festival een uniek karakter� Ze 

zijn kenmerkend voor de geborgenheid en saamhorigheid behorend bij onze hechte 

kleine gemeenschap�

Het festival laat zien wat WIJ als Wesepe te bieden hebben� We zijn een klein, maar 

daadkrachtig dorp in een mooie natuurrijke landelijke omgeving� We zijn een actief 

dorp, dat veel organiseert� Doordat het dorp relatief klein is, kent een ieder elkaar 

en zijn daardoor in staat om in korte tijd veel voor elkaar te krijgen� Wij van Wij-

land denken dat hierin de kracht en de mogelijkheden liggen binnen het dorp�

Werkgroepleden:
•  Judith Achtereekte
•  Linda Breuker
•  Gea Nieuwenhuis
•  Margriet Stegink
•  Esther Wouters
•  Joke Brouwer

•  Heleen Simons

een dijk van een gemeente30

Wesepe: met elkaar, voor elkaar



31

Aandachtspunten in Wesepe

Dit zijn onderwerpen die in de inventarisatieronde wel genoemd zijn maar waar 

een mindere prioriteit aan is gegeven door de inwoners van Wesepe� 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 wordt bepaald welk onderwerp wordt 

opgestart� Ook wordt 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 op de beleidsterreinen: Fysiek, Economisch, Sociaal, 

Cultuur�

Wesepe: met elkaar, voor elkaar
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 Onderwerp Samenhang met  
  beleidsterrein
Fysiek
 Buurt- of marktbus Sociaal
 Meer groen bij middenbermen/vluchtheuvels Cultuur
 Openbaar groen geven aan bewoners Sociaal / economisch
 Maatregelen tegen zwerfafval op fietsroutes  Sociaal / economisch
 schoolgaande jeugd� 
 Oorspronkelijke fietspaden Deventer / Raalte  Sociaal
 herstellen of aanpassen fietspad tunnel naar sportpark 
 Entree dorp aantrekkelijker maken� Economisch
 Versterken bedrijvigheid bij rotondes Economisch

Economisch
 Aanleggen Ruiterpad Fysiek
 Ondernemers en dorp verbinden (open dagen of excursies  Sociaal
 bij bedrijven, vaardigheden en talenten ondernemers 
 inzetten in het dorp� 
 Kleinere bedrijfskavels Fysiek
 Leges voor vergunningen (berekenen op basis van  Sociaal
 ureninzet en niet  op basis van percentage investeringskosten)
 Adopteren rotondes door ondernemers� Cultuur
Snel internet Fysiek / sociaal
Sociaal
 Versterken sfeer en uitstraling Raalterweg Fysiek / economisch
 Braakliggende terreinen groen maken, zwerfaval aanpakken Fysiek
 Meer activiteiten in het Wapen van Wesepe Cultuur
 Bankjes her en der (bijvoorbeeld bij Tollenaar) Fysiek

Cultuur
 Muurschildering bij de Beukenoot 
 Behoud cultureel erfgoed (oude boerderij en smederij) Economisch/ sociaal
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Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Olst-Wijhe in het kader van het 

dorpsontwikkelingsplan Wesepe� Een samenwerking tussen inwoners van Wesepe, 

agendateam Wesepe, plaatselijk belang Wesepe, de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe, 

provincie Overijssel en gemeente Olst-Wijhe met ondersteuning van ‘EN de Buurt’�

Gemeente Olst-Wijhe

www�olst-wijhe�nl 

gemeente@olst-wijhe�nl 

jaar: 2014
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