
RECTUM YPELO





Inhoudsopgave

1. Inleiding         5       

2.  Rectum Ypelo in beeld        7

3. Totstandkoming plan       9

4. Uitvoeringsplan        11
 

Bijlage 1. Wensenlijst verkeersveiligheid en beheer
Bijlage 2. Overige wensen 
Bijlage 3. Mogelijk kansrijke subsidieregelingen 

 
 





5

1 Inleiding
Aanleiding
De provincie Overijssel en de gemeente Wierden stimuleren de integra-le 
ontwikkeling, versterking van de sociale samenhang, burgerparticipatie 
en vitaliteit van kleine kernen. Dit gebeurt onder andere door het laten 
opstellen van dorpsplannen. Het dorpsplan Rectum Ypelo is na de plannen 
voor Notter-Zuna en Hoge Hexel, het derde dorpsplan dat in de gemeente 
Wierden is opgesteld.

Doelstelling
Het doel van het dorpsplan is een door de bevolking van Rectum en Ypelo 
gedragen integraal plan met op uitvoering gerichte projecten op het sociale, 
culturele, maar ook op het economische en fysieke terrein.

Status
Het dorpsplan is nadrukkelijk een plan opgesteld dóór en vóór de 
bevolking van Rectum en Ypelo. Het vormt geen gemeentelijk plan. Tijdens 
het opstellen van het plan heeft er wel steeds overleg plaatsgevonden 
met de gemeente om de haalbaarheid en realiteit van de projectideeën 
te toetsen. Op het moment dat het plan gereed is, legt Plaatselijk Belang 
Rectum Ypelo deze voor aan de gemeente. De gemeente zal vervolgens 
bekijken aan welke projecten zij een bijdrage kan leveren. De gemeenteraad 
neemt hierover de uiteindelijke beslissing. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt in het kort een beeld geschetst van Rectum Ypelo. 
Daarbij komen de ontstaansgeschiedenis van de buurtschappen, de 
ligging van en het sociale leven in de buurtschappen aan de orde. In 
hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de wijze waarop het plan tot stand is 
gekomen. Hoofdstuk 4 vormt het uitvoeringsplan. Hierin is een opsomming 
opgenomen van de uit te voeren projecten, betrokken partijen, kosten en 
subsidiemogelijkheden.  
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2 Rectum Ypelo in beeld
Ontstaansgeschiedenis
Het gebied waar nu de buurtschappen Rectum en Ypelo zijn, was al in de 
prehistorie bewoond. Sporen uit deze tijd zijn in Rectum gevonden. Sinds 
de middeleeuwen wordt gebied vooral gekenmerkt door agrarisch gebruik. 
Vroeger waren Rectum en Ypelo marken. Een marke is aaneengesloten 
oppervlakte van niet gecultiveerde grond, die door de eigenaren of pachters 
van diverse erven gemeenschappelijk werden beheerd. 
Nu maken Rectum en Ypelo deel uit van de gemeente Wierden. Vroeger 
was dit anders en maakten de buurtschappen deel uit van de zogenoemde 
Rijssense kwartieren, een soort wijk van de stad Rijssen. Een gebied waar 
ook Piksen, Huurne, Notter, Zuna, ’t Loo, Hoge Hexel, Enter en de buurtschap 
Enterbroek deel van uit maakten.

Ligging
De buurtschappen Rectum en Ypelo liggen in het zuidoosten van de 
gemeente Wierden. Het gebied heeft geen kern, maar bestaat uit een 
landelijk gebied met verspreid gelegen boerderijen. Op de kaart op de vorige 
pagina is de begrenzing van het gebied weergegeven. Aan de westkant 
wordt het gebied begrensd door de N350, aan de zuidkant door de Regge 
en aan de noord-oostkant door de A35. Midden door het gebied loopt de 
Eksosche Aa. 

Sociaal leven
Rectum en Ypelo hebben gezamenlijk ongeveer 550 inwoners. De buurt-
schappen Rectum en Ypelo hebben een eigen basisschool, namelijk CBS De 
Akkerwal. Dit is een kleine school die zowel door kinderen uit het gebied als 
door kinderen van buiten het gebied wordt gebruikt.

Op dit moment loopt er een initiatief om een multifunctionele ruimte te 
realiseren in het gebied, waar de inwoners verschillende activiteiten zouden 
kunnen ondernemen. Het streven is om deze ruimte op korte termijn te 
realiseren. 

Zowel de buurtvereniging Rectum als de buurtvereniging Ypelo organiseren 
jaarlijks een buurtfeest voor de inwoners. Met de jaarlijks terugkomende 
zitmaaierrace heeft het gebied een evenement, dat goed bezocht wordt.
Plaatselijk Belang Rectum Ypelo vertegenwoordigt de belangen van de 
bewoners in de buurtschappen Rectum en Ypelo. De bewoners denken 
middels “plaatselijk belang” actief mee over het wel en wee van hun 
leefomgeving.
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3 Totstandkoming plan
Proces
Om te komen tot een door inwoners gedragen dorpsplan, zijn een aantal 
processtappen doorlopen. Tijdens die stappen zijn de belangrijkste 
thema’s, die leven onder de bevolking van Rectum Ypelo, boven tafel 
gehaald. Hier zijn projectideeën uit voortgekomen. Ook heeft een eerste 
inschatting plaatsgevonden van de haalbaarheid en de betaalbaarheid van 
het plan.

Aftrapbijeenkomst
Eind augustus 2010 heeft in een gesprek tussen Plaatselijk Belang Rectum 
Ypelo, gemeente Wierden en Grontmij de aftrap voor het opstellen van het 
dorpsplan plaatsgevonden. In dit gesprek zijn afspraken gemaakt over het 
proces en communicatie rondom het plan.

Brainstormavond
In september 2010 hebben 26 inwoners uit Rectum Ypelo samen 
gebrainstormd over belangrijke thema’s om in het dorpsplan op te nemen. 
Uit deze brainstorm kwamen de volgende thema’s naar voren: 
•	 Infrastructuur,	bereikbaarheid,	beheer	en	verlichting
•	 Recreatie	en	beleving	landschap
•	 Activiteiten	en	voorzieningen	ouderen
•	 Ideeën	jongeren	12-16	jaar
•	 Ideeën	jongeren	16+
•	 Kulturhus	/	Multifunctionele	voorziening

Huiskamergesprekken
In oktober 2010 hebben zes huiskamergesprekken plaatsgevonden. 
Tijdens deze gesprekken hebben groepjes van ongeveer  tien inwoners de 
geïnventariseerde thema’s uit de brainstormavond uitgewerkt in 
projectideeën. De gesprekken vonden plaats bij bewoners thuis. 

Werkbijeenkomst met gehele bevolking
In november 2010 heeft vervolgens een werkbijeenkomst plaatsgevon-
den, waarvoor de gehele bevolking van Rectum Ypelo was uitgenodigd. 
Tijdens deze bijeenkomst, met circa 50 aanwezigen, zijn de projectideeën 
door bewoners zelf gepresenteerd en is gevraagd welke projectideeën de 
bevolking het belangrijkst vindt.

Presentatie dorpsplan
Tijdens een openbare inloopbijeenkomst in januari 2011 is het dorpsplan 
gepresenteerd aan de bevolking. 

Inspraak bewoners
Naast de bijdrage die bewoners van Rectum Ypelo hebben kunnen leveren 
in de hiervoor beschreven processtappen, zijn er gedurende het proces ook 
andere mogelijkheden geweest om ideeën in te brengen. Aan het begin 
van het proces zijn ideeënformulieren en aanmeldingsformulieren voor 
de huiskamergesprekken beschikbaar gesteld, die door iedereen konden 
worden ingevuld. De ingevulde ideeënformulieren zijn gebruikt tijdens de 
huiskamergesprekken. Daarnaast heeft het concept dorpsplan in december 
2010 gedurende tien dagen ter inzage gelegen. Gedurende deze periode 
hebben bewoners en belanghebbenden de kans gehad een reactie in te 
dienen.
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4 Uitvoeringsplan
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de uit te voeren 
projecten. Per project wordt aangegeven wat het doel is van het project, 
wie het initiatief neemt om het project op te pakken, welke partijen daarbij 
betrokken worden en welke stappen doorlopen moeten worden. Ook wordt 
aangegeven op welke termijn het project uitgevoerd kan worden en wat 
de kosten en subsidiemogelijkheden zijn. Naast de opgenomen projecten 
hebben bewoners en belanghebbenden gedurende het proces ook nog 
andere wensen, verzoeken en suggesties ingebracht. Deze zijn weergegeven 
in bijlage 2. 

Realiseren van plannen
De gemeente (college van B&W) heeft elk jaar overleg met Plaatselijk Belang 
Rectum Ypelo. Vanaf het verschijnen van het dorpsplan zal de inhoud daarvan 
het belangrijkste onderwerp voor deze gesprekken worden. De gesprekken 
vinden plaats in het najaar. Bepaald zal worden welke actiepunten worden 
opgenomen in de nota Meerjarenbeleid van de gemeente. In die nota wordt 
een beleidsplanning gemaakt voor de eerstkomende drie jaren. Aan de 
hand van deze nota wordt de begroting gemaakt. Of een opgenomen punt 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zal moeten blijken op het moment dat de 
gemeenteraad een besluit neemt over de begroting. Het hangt er dan van af 
of er voldoende geld beschikbaar is en welke prioriteiten er worden gelegd. 
Daarnaast gaat de bevolking van Rectum Ypelo natuurlijk ook zelf aan de slag 
met de projecten uit dit dorpsplan.

Plaatselijk Belang Rectum Ypelo als uitvoeringscoördinator
Plaatselijk Belang Rectum Ypelo is de coördinator van de uitvoering van het 
dorpsplan. Zij houdt het overzicht bij van de stappen, die doorlopen zijn 
en blijft in overleg met de vrijwilligers en organisaties die projecten willen 
oppakken. Een trekkersrol heeft Plaatselijk Belang alleen voor de projecten, 
waarbij dit specifiek is aangegeven. Plaatselijk Belang overlegt ook met 
de gemeente over de stand van zaken van de uitvoering van het plan. Dit 
gebeurt via het regulier overleg met de gemeente, maar ook tussentijds via 
het gemeentelijk aanspreekpunt voor het dorpsplan. Projecttrekkers houden 
Plaatselijk Belang op de hoogte van de stand van zaken van hun projecten en 
kunnen zelf ook contact opnemen met het gemeentelijk aanspreekpunt voor 
het dorpsplan.

Aanspreekpunt gemeente Wierden
Binnen de gemeente Wierden wordt één beleidsmedewerker aangewezen als 
aanspreekpunt voor het dorpsplan Rectum Ypelo. Deze beleidsmedewerker 
kan worden benaderd voor vragen over bijvoorbeeld de haalbaarheid van 
projectideeën binnen gemeentelijk beleid en subsidiemogelijkheden.

Subsidiemogelijkheden
Plaatselijk Belang Rectum Ypelo krijgt € 10.000,- van de gemeente als 
bijdrage aan de uitvoering van (één van) de eerste projecten van het 
dorpsplan. Daarnaast wordt in het uitvoeringsplan aangegeven aan welke 
subsidieregelingen gedacht kan worden voor de financiering van de 
projecten. Een korte beschrijving van de genoemde subsidieregelingen is 
weergegeven in bijlage 3.
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Multifunctionele ruimte 

Doel: 
Realiseren van een ruimte waar inwoners activiteiten kunnen ondernemen.

Omschrijving:
In het kader van het versterken van de leefbaarheid van de buurtschappen hebben de inwon-
ers de wens uitgesproken voor een multifunctionele ruimte, waar zij graag activiteiten willen 
ondernemen. Uit een enquêteonderzoek uit 2009, uitgevoerd door Plaatselijk Belang onder 
de inwoners, blijkt dat de ruimte door de meeste inwoners als wenselijk wordt gezien. 

Voor het realiseren van de multifunctionele ruimte wordt gedacht aan een locatie bij de 
Akkerwalschool. Het is op die locatie namelijk mogelijk om een concentratie van functies te 
realiseren, waarbij de school de multifunctionele ruimte kan huren voor sportactiviteiten voor 
de scholieren. Mocht blijken dat deze locatie niet mogelijk is, dan zijn nog enkele alternatieve 
locaties in het gebied denkbaar.

Concreet is er behoefte aan de volgende invulling voor de multifunctionele ruimte:
•	 Ruimte	voor	activiteiten	voor	hele	bevolking
•	 Buitenschoolse	opvang	en	kinderopvang
•	 Sportvoorziening	(gym	voor	jeugd	en	ouderen	en	basisschool)

Daarnaast worden de volgende ideeën genoemd:
•	 Peuterspeelzaal
•	 Vergaderruimte	voor	verenigingen
•	 Informatievoorziening	van	waterschap	Regge	en	Dinkel	en	Vitens

Om de multifunctionele ruimte te realiseren is de Stichting ’t Akkerhus in het leven geroepen. 
Deze stichting heeft al verschillende stappen ondernomen om de ruimte gerealiseerd te 
krijgen. Eerste gesprekken met subsidieverleners zijn positief. 

Projecttrekker:
Stichting ’t Akkerhus

Betrokken partijen: 
Gemeente Wierden, Plaatselijk Belang Rectum Ypelo, Akkerwalschool, vrijwilligers die 
activiteiten willen organiseren, waterschap Regge en Dinkel, Vitens, SPOW *.

Te doorlopen stappen:
•	 Overleg	met	Akkerwalschool	over	mogelijkheden	van	de	locatie.
•	 (Aanvullende)	haalbaarheidsstudie,	waarin	aan	de	orde	komen:
	 -	 Kwantiteit	van	het	gebruik:	hoeveel	zal	de	ruimte	gebruikt	worden?
 - Organisatie: wie is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van de 
	 	 activiteiten,	wie	gaan	de	activiteiten	organiseren?
	 -	 Bouwplan:	welk	gebouw	is	nodig	voor	de	beoogde	activiteiten?
  (o.a. benodigde oppervlakte)
 - Financiële haalbaarheid: hoe verhouden de investering, subsidiegelden en de 
	 	 jaarlijkse	exploitatie	zich	met	elkaar?
•	 Projectplan	opstellen.
•	 (Aanvullende)	subsidie(s)	aanvragen.
•	 Planologische	en	juridische	procedures	doorlopen.
•	 Start	uitvoering.

Planning:
•	 Middellange	termijn	(2011-2015)

Mogelijk kansrijke subsidieregelingen:
ILG,	Leader,	Kern	met	Pit,	Cultuur	en	Ruimte	vouchers

1. Multifunctionele ruimte 

 *Stichting Plattelandsontwikkeling Wierden (SPOW): een stichting die zich inzet voor het buitengebied 
van Wierden. Deze organisatie heeft tot doel om in het buitengebied, initiatieven te ontwikkelen om 
het buitengebied nog dynamischer te maken. Dat doen zij door de inbreng van kennis en ervaring. De 
stichting is opgericht op initiatief van de gemeente Wierden. 
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* Stichting De Welle is een maatschappelijke onderneming in de gemeenten Hellendoorn en 
Wierden, die in samenwerking met de overheid en overige maatschappelijk betrokken 
ondernemers een bijdrage willen leveren aan de locale sociale infrastructuur, waardoor 
meer mensen kunnen meedoen aan de samenleving.

Activiteiten

Doel: 
Activiteiten organiseren voor ouderen 

Omschrijving:
Enkele jaren geleden werden er in de Akkerwalschool activiteiten georganiseerd voor 
ouderen. Dit is echter gestopt. Dit vinden de ouderen in het gebied jammer. Er leven veel 
ideeën voor leuke activiteiten, die voor ouderen georganiseerd zouden kunnen worden, zoals:
•	 (Creatieve)	cursussen
•	 Gymnastiek,	yoga
•	 Bingo
•	 Schaatswedstrijden

Veel activiteiten zouden in de multifunctionele ruimte plaats kunnen vinden, indien deze 
gerealiseerd wordt. Alternatief hierop is om de activiteiten bij horecaondernemers uit de 
buurtschappen te organiseren. 

Plaatselijk Belang fungeert als coördinerend orgaan, waarbij vrijwilligers zich kunnen 
melden indien zij een activiteit willen organiseren. Plaatselijk Belang zal zelf geen activiteiten 
organiseren.

Projecttrekker:
Vrijwilligers die activiteiten willen ondernemen

Betrokken partijen: 
Gemeente Wierden, Buurtverenigingen Rectum en Ypelo, vrijwilligers, Stichting De Welle *, 
Plaatselijk Belang Rectum Ypelo, Stichting ‘t Akkerhus

Te doorlopen stappen:
•	 Gemeente	Wierden	neemt	contact	op	met	Stichting	De	Welle	over	de	mogelijkheid	voor
 beperkte ondersteuning van de activiteiten voor ouderen.
•	 Vrijwilligers	melden	zich	bij	Plaatselijk	Belang	/	Stichting	´t	Akkerhus	als	zij	een	activiteit	
 willen organiseren.
•	 Plaatselijk	Belang	/	Stichting	´t	Akkerhus	coördineren	de	activiteiten,	houden	een	
 activiteitenkalender bij en ondersteunen de organisatoren.

Planning:
•	 Korte	termijn	(2011-2012)

Mogelijk kansrijke subsidieregelingen:
Oranjefonds,	Kern	met	Pit,	Budget	Woonservice

1. Activiteiten voor ouderen
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Doel: 
Activiteiten organiseren voor jongeren, oprichten jongerencomité 

Omschrijving:
Er worden op dit moment geen activiteiten georganiseerd voor de jongeren in het gebied. 
Dit, terwijl zowel in de groep 12-16-jarigen als in de groep 16-plussers wordt aangegeven dat 
zij dit wel leuk zouden vinden. Genoemde activiteiten, die georganiseerd zouden kunnen 
worden, zijn onder andere:
•	 Filmavond
•	 Jongerensoos
•	 Sportwedstrijden
•	 Spelletjes
•	 Creatief	bezig	zijn

Veel activiteiten zouden in de multifunctionele ruimte plaats kunnen vinden, indien deze 
gerealiseerd wordt. Alternatief hierop is om de activiteiten bij horecaondernemers uit de 
buurtschappen te organiseren.

Als centrale organisatie van deze activiteiten dient een jongerencomité in het leven geroepen 
te worden. Dit comité, bestaande uit jeugd uit het gebied, verzint leuke activiteiten en 
onderneemt de nodige stappen om deze activiteiten te organiseren. Het jongerencomité 
heeft hierbij begeleiding nodig, die helpt met leuke activiteiten te bedenken, meedenkt 
hoe deze ideeën te realiseren zijn en welke mensen benaderd kunnen worden. Deze 
ondersteuning	kan	deels	plaats	vinden	door	Plaatselijk	Belang	/	Stichting	‘t	Akkerhus.	Ook	kan	
bekeken worden of Stichting De Welle hierin een rol kan spelen. 

Projecttrekker:
Vrijwilligers die zich hiervoor hebben aangemeld.

Betrokken partijen: 
Gemeente Wierden, Buurtverenigingen Rectum en Ypelo, Stichting De Welle, 
Plaatselijk Belang Rectum Ypelo, Stichting ‘t Akkerhus

Te doorlopen stappen:
•	 De	jongeren	richten	een	jongerencomité	op.
•	 Gemeente	Wierden	neemt	contact	op	met	Stichting	De	Welle	over	de	mogelijkheid	voor
 beperkte ondersteuning van de activiteiten voor jongeren.
•	 De	jongeren	gaan	in	overleg	met	Plaatselijk	Belang	/	Stichting	‘t	Akkerhus	over	de	
 mogelijkheid voor ondersteuning.
•	 De	jongeren	stellen	een	activiteitenagenda	op	en	overleggen	deze	regelmatig	met	de	
 begeleiding. Daarbij komen aan de orde:
	 -	 Waar	worden	de	activiteiten	ondernomen?	(locatie)
	 -	 Voor	wie	worden	de	evenementen	georganiseerd?	(doelgroep)
	 -	 Wie	helpen	er	mee?	(organisatie)
	 -	 Wat	is	nodig?	(hulpmiddelen)
	 -	 Hoeveel	kost	het?	(kostenraming)
	 -	 Hoe	worden	de	kosten	gedekt?	(financiering)

Planning:
•	 Korte	termijn	(2011-2012)

Mogelijk kansrijke subsidieregelingen:
Oranjefonds,	Kern	met	Pit

2. Activiteiten voor jongeren
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Doel: 
Een jaarlijks terugkomend tentfeest organiseren voor de inwoners van Rectum Ypelo en 
omgeving

Omschrijving:
Op dit moment is er geen jaarlijks feest, waar de jeugd zich op hun plaats voelt. De 
buurtverenigingen Rectum en Ypelo organiseren jaarlijks wel buurtfeesten, maar deze zijn 
niet interessant voor de jeugd. Graag zou de jeugd een eigen tentfeest organiseren voor 
Rectum en Ypelo samen, waarbij de inwoners van het gebied, maar ook bezoekers van 
buitenaf welkom zijn. 

Voor het organiseren van een dergelijk tentfeest kan de samenwerking gezocht worden 
met de organisatie van de zitmaaierrace. Immers, in het kader van dat evenement wordt al 
een tent met voorzieningen geregeld. Door op vervolgende dagen de zitmaaierrace en het 
tentfeest te organiseren, kan effectief gebruik gemaakt worden van de voorzieningen.  

De organisatie van het tentfeest ligt bij de jeugd. Zij kunnen op facilitair vlak ondersteuning 
krijgen van de organisatie van de zitmaaierrace. 

Projecttrekker:
Vrijwilligers die zich hiervoor hebben aangemeld.

Betrokken partijen: 
Gemeente Wierden, Stichting Zitmaaierrace Rectum-Ypelo

Te doorlopen stappen:
•	 De	jongeren	overleggen	met	de	organisatie	van	de	zitmaaierrace	en	verkennen	de	
 mogelijkheden voor samenwerking.
•	 Opstellen	plan	van	aanpak	voor	het	tentfeest,	inclusief	kostenraming.
•	 Financieringsmogelijkheden	zoeken.
•	 Aanvraag	benodigde	vergunningen.

Planning:
•	 Korte	termijn	(2011-2012)

Mogelijk kansrijke subsidieregelingen:
Kern	met	Pit

3. Tentfeest
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Recreatie

1.  Belevingsroute

Doel: 
Beleven van bijzondere plekken in Rectum Ypelo te voet of per fiets voor bewoners en 
bezoekers 

Omschrijving:
Het realiseren van een verhalenroute, die langs interessante plekken loopt in Rectum Ypelo 
waarover (cultuurhistorische) verhalen te vertellen zijn. Er moet nog gekeken worden welke 
type route (wandel of fiets) hierbij het meeste voor de hand ligt. Interessante onderwerpen 
voor de route zijn:
•	 De	oude	middeleeuwse	ijzergieterijen
•	 Het	oude	klooster
•	 Oude	Raketbasis

Bij het ontwerpen van de route moet rekening gehouden worden met en eventueel 
aangesloten worden op bestaande routes en relevante planvormingsprocessen in het gebied.

Mogelijkheden om de verhalen te vertellen zijn de plaatsing van informatieborden, het 
maken	van	een	boekje	of	folder	en/of	het	ontwikkelen	van	een	GPS-route.	

Projecttrekker:
Vrijwilligers die zich hiervoor hebben aangemeld.

Betrokken partijen: 
Gemeente Wierden, VVV Wierden, grondeigenaren en beheerders van gronden, SPOW

Te doorlopen stappen:
•	 Informatie	verzamelen	(b.v.	bij	historicus	Herbert	Stegeman)	over	het	gebied.
•	 Bepalen	van	de	locaties,	waarover	iets	verteld	wordt.
•	 Bepalen	van	de	route,	die	de	locaties	met	elkaar	zal	verbinden.
•	 Met	de	betrokken	partijen	bepalen	op	welke	manier	de	informatie	beschikbaar	
 gesteld wordt.
•	 Teksten	en	beeldmateriaal	maken.
•	 Financieringsmogelijkheden	zoeken	voor	de	uitvoering.
•	 Bij	het	plaatsen	van	de	borden	afspraken	maken	met	de	grondeigenaren.

Planning:
•	 Korte	termijn	(2011-2012)

Mogelijk kansrijke subsidieregelingen:
Subsidie	boerenlandpaden,	Leader,	Kern	met	Pit,	Subsidie	landelijk	gebied,	Gemeente	
Wierden 
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2. Ruiterroute

Doel: 
Mogelijk maken van het maken van buitenritten met paarden vanuit de maneges in het 
gebied over speciale ruiterpaden

Omschrijving:
Er zijn meerdere maneges in het gebied. Door verschillende ruiters is aangegeven dat een 
goede en veilige manier van het maken van buitenritten wordt gemist. Een ruiterroute langs 
de Regge en Eksosche Aa wordt gezien als een aantrekkelijke voorziening voor het maken van 
buitenritten.

Bij het ontwerpen van de route moet rekening gehouden worden met en eventueel 
aangesloten worden op bestaande routes en relevante planvormingsprocessen in het gebied.

Projecttrekker:
Vrijwilligers die zich hiervoor hebben aangemeld.

Betrokken partijen: 
Gemeente Wierden, Waterschap Regge en Dinkel, grondeigenaren en beheerders van gron-
den, SPOW

Te doorlopen stappen:
•	 Bepalen	van	de	locaties	die	de	ruiterroute	moet	aandoen.
•	 Bepalen	van	het	tracé	van	de	route.
•	 Benaderen	van	de	grondeigenaren	over	wiens	terrein	de	route	loopt	en	
 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op de betreffende gronden.
•	 Financieringsmogelijkheden	zoeken	voor	de	uitvoering.
•	 Planologische	en	juridische	procedures	volgen.
•	 Aanleggen.

Planning:
•	 Korte	termijn	(2011-2012)

Mogelijk kansrijke subsidieregelingen:
Kern	met	Pit
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3. Recreatiemogelijkheden De Doorbraak en Dakhorst

Doel: 
Het optimaliseren van de recreatieve mogelijkheden bij de Doorbraak en Dakhorst

Omschrijving:
In het gebied zijn twee interessante gebieden voor recreatief medegebruik, namelijk Dakhorst 
en De Doorbraak. In beide gebieden worden ruimtelijke maatregelen genomen, waaraan rec-
reatief medegebruik te koppelen is. Dakhorst wordt ontwikkeld door Vitens. De Doorbraak (in 
Ypelo al klaar) is ontwikkeld door het waterschap. Het onderhoud is in handen van Landschap 
Overijssel. Met deze partijen kan de wens voor (een optimalisatie van) recreatief medegebruik 
besproken worden.  Als voorbeeld hiervan is genoemd het verbinden van het fietspad bij de 
Doorbraak met het geplande fietspad bij de Dakhorst. 

Projecttrekker:
Vrijwilligers die zich hiervoor hebben aangemeld.

Betrokken partijen: 
Gemeente Wierden, Waterschap Regge en Dinkel, Landschap Overijssel, Vitens, SPOW

Te doorlopen stappen:
•	 Inventariseren	van	de	recreatieve	wensen	van	de	inwoners	voor	De	Doorbraak	en	
 Dakhorst.
•	 Overleggen	met	planontwikkelaars,	beheerders	en	gemeente	over	de	
 mogelijkheden om recreatief medegebruik te optimaliseren.

Planning:
•	 Korte	termijn	(2011-2012)

Mogelijk kansrijke subsidieregelingen:
ILG,	Leader,	Kern	met	Pit	
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Verzoek om verbetering verkeersveiligheid en beheer

Doel: 
De gemeente verzoeken om de verkeersveiligheid in Rectum Ypelo op een aantal locaties te 
verbeteren.

Omschrijving:
De wensenlijst, zoals aangegeven op de kaart, die op de voorgaande pagina is weergegeven 
en beschreven en via foto’s geïllustreerd in bijlage 1, wordt besproken met de gemeente 
Wierden.

Projecttrekker:
Plaatselijk Belang 

Betrokken partijen: 
Gemeente Wierden, provincie Overijssel

Te doorlopen stappen:
•	 In	het	regulier	overleg	met	de	gemeente	Wierden,	bespreekt	Plaatselijk	Belang	haar	
 wensen ten aanzien van verkeersveiligheid en worden oplossingen gezocht.
•	 Plaatselijke	Belang	participeert		bij	het		opstellen	van	het	gemeentelijk	
 Mobiliteitsplan. Genoemde projecten komen hier aan de orde. 
•	 De	gemeente	stemt	de	genoemde	onderwerpen,	indien	nodig,	af	met	de	provincie	
 Overijssel.

Planning:
Middellange (2011-2015) tot lange termijn (>2015).

Mogelijk kansrijke subsidieregelingen:
Het betreft hier een overheidstaak. De overheid (gemeente, provincie, Rijk) is ook 
verantwoordelijk voor de financiering hiervan 

Doel: 
De gemeente verzoeken om de bermen in Rectum Ypelo beter te onderhouden

Omschrijving:
De wensenlijst, zoals in bijlage 1 is aangegeven, wordt besproken met de gemeente Wierden.

Projecttrekker:
Plaatselijk Belang 

Betrokken partijen: 
Gemeente Wierden, provincie Overijssel

Te doorlopen stappen:
•	 In	het	regulier	overleg	met	de	gemeente	Wierden,	bespreekt	Plaatselijk	Belang	haar	
 wensen ten aanzien van het onderhoud van de bermen en worden oplossingen 
 gezocht.
•	 De	gemeente	stemt	de	genoemde	onderwerpen,	indien	nodig,	af	met	de	provincie	
 Overijssel.

Planning:
Middellange (2011-2015) tot lange termijn (>2015).

Mogelijk kansrijke subsidieregelingen:
Het betreft hier een overheidstaak. De overheid (gemeente, provincie, Rijk) is ook verant-
woordelijk voor de financiering hiervan 

 1. Verzoek om de verkeersveiligheid te verbeteren 2. Verzoek voor beter onderhoud van de bermen



Legenda
 Voorrangssituatie verduidelijken en losliggende �etspaden realiseren
 Slechte wegen - onderhoud nodig (hoge prioriteit)
 Slechte wegen - onderhoud nodig (lage prioriteit)
 Gevaarlijke bocht
 Wens voor lantaarnpaal
 Verharden Kippershoekweg
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Bijlage1: Wensenlijst verkeersveiligheid en beheer

Verbetering verkeersveiligheid
Op het gebied van verkeersveiligheid zijn er problemen in Rectum Ypelo. 
Hieronder volgt een opsomming van deze problemen.

•	 Verlichting
 Het platteland staat voor duisternis. Het is een verschijnsel dat bij 
 buurtschap als Rectum Ypelo hoort. Hieraan moet volgens de inwoners 
 in principe niets veranderen. Echter, het mag niet ten koste gaan van de 
 veiligheid. Er zijn een aantal locaties waar verlichting de 
 verkeersveiligheid (beter overzicht, minder snelheid) kan verbeteren. 
 
 Locaties waar verlichting gewenst is of verbeterd moet worden, zijn:
 - Sluizendijk richting Rijssensestraat
	 -	 Kloosterhoeksweg
 - Enterweg

•	 Gevaarlijke	bochten
 Op enkele locaties in het gebied zijn scherpe en daarmee gevaarlijke 
 bochten. Als voorbeeld zijn genoemd de bocht op de Ypeloweg, waar 
 een boom in de bocht de verkeersveiligheid negatief beïnvloed, en de 
 bocht op de Ypeloschoolweg, waar een verbreding van 
 de weg een oplossing zou kunnen zijn. 

•	 Onduidelijke	voorrangssituatie	op	de	Ypeloweg	en	Enterweg
 Op beide wegen is het per kruispunt verschillend of je voorrang hebt 
 of niet. Dit zorgt voor verwarring en daarmee onveilige situaties. Er zou  
 voor gekozen kunnen worden om beide wegen voorrangswegen te 
 maken, maar dit zou er wellicht voor zorgen dat er harder gereden wordt 
 op deze wegen. Een andere oplossing is om alle wegen van rechts 
 voorrang te geven.

•	 Sommige	bomen	op	privéterrein	worden	slecht	gesnoeid	en	hangen
 over de weg heen. Dit is onveilig, vooral voor grote voertuigen. Het 
 aanspreken van deze mensen op het snoeien van de bomen heeft geen 
 effect gehad tot nu toe.
•	 De	Kippershoekweg	zou	verhard	moeten	worden.

Verbetering beheer en onderhoud
Op het gebied van beheer en onderhoud, worden de volgende verbeterin-
gen aangegeven:

•	 Slechte	bermen
 De bermen worden in het hele gebied kapot gereden, doordat de 
 wegen smal zijn. Bij tegemoetkomend verkeer is er geen andere optie 
 als te rijden door de bermen. Hierdoor zijn de bermen op veel plaatsen 
 in het gebied slecht. De bermen moeten aangepakt worden, waarbij 
 deze aflopen gemaakt worden, waardoor het regenwater vanaf de weg 
 beter kan weglopen. Tevens dienen de bermen versterkt te worden met  
 grasbetontegels. 

 Een ander probleem ten aanzien van de bermen is het feit dat deze niet 
 vaak genoeg gemaaid worden, met als gevolg veel onkruid. Vaker 
 maaien en het maaisel vervolgens oprapen zou er op termijn voor 
 zorgen dat het onkruid afneemt.
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Slecht	onderhoud	bermen	Ypeloschoolweg	 	 				Slechte	staat	Kloosterhoekweg	 	 	 	 							Smalle	weg	(Ypeloschoolweg)

Smalle wegen rondom school        Slecht onderhoud fietspad           Onduidelijke voorrangssituaties (Enterweg)
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•	 Verschillende	wegen	in	het	gebied	zijn	verkeersonveilig	door	slecht
  onderhoud:
	 -	 Kloosterhoeksweg:	gaten	in	de	weg,	deze	weg	is	sinds	de	jaren	
  60 niet meer aangepakt. De bermen dienen ook aangepakt te 
  worden. De verwachting is dat door een minder goede ontsluiting  
	 	 via	de	N350	het	verkeer	richting	Enter	over	de	Kloosterhoeksweg	zal	
  toenemen.
 - Ypeloschoolweg: slechte weg met hele slechte delen.
 - Broeseweg: slechte weg
 - Sluizendijk: slechte weg
 - Van bovenstaande wegen is het opknappen van de 
	 	 Ypeloschoolweg,	Sluizendijk	en	Kloosterhoeksweg	het	belangrijkste,	
  omdat dit verbindingswegen zijn voor de inwoners.
 
 Het is wel raadzaam te wachten met het opknappen van de wegen, 
 omdat de komende jaren veel vrachtverkeer wordt verwacht bij aanleg 
 van natuurgebied Dakhorst. Gekeken kan worden of het budget voor 
 groot onderhoud van de Ypeloweg en Enterweg verschoven kan worden 
 naar onderhoud van de kleinere wegen in het gebied.

•	 Het	fietspad	langs	de	Regge	moet	beter	onderhouden	worden.	Het
 groen groeit over het pad heen.
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Bijlage2: Overige wensen
Naast de in het dorpsplan genoemde projectideeën, zijn gedurende het 
proces	ook	andere	ideeën/wensen	en	verzoeken	boven	tafel	gekomen.	Het	
betreft:
•	 Ontwikkelen	van	een	website	met	informatie	over	het	gebied,	voor	
 zowel de eigen bewoner als de bezoeker
•	 Betere	bebording	naar	de	toeristisch-recreatieve	ondernemers
•	 Prikpost	in	de	school
•	 Een	goede	ontsluiting	richting	Rijssen	(in	verband	met	minder	goede	
 ontsluiting via de N350)
•	 Betere	mogelijkheden	voor	het	beleven	van	de	Regge
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Bijlage 3: Mogelijk kansrijke subsidieregelingen

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
Omschrijving:
De gemeente Wierden kan via het gebiedsprogramma Zuidwest Twente 
prestatieafspraken maken met de provincie Overijssel over het inzetten 
van het Investeringsbudget Landelijk gebied. De afspraken zijn daarbij 
onderverdeeld onder de volgende programmalijnen:
•	 Perspectiefvolle	landbouw.
•	 Behoud	en	versterking	kwaliteit	natuur	en	(cultuur)landschap;
•	 Economische	vitaliteit.
•	 Sociale	vitaliteit	en	leefbaarheid.
•	 Veerkrachtig	watersysteem.
•	 Proces.

Stand van zaken november 2010: Het is op dit moment onduidelijk hoeveel 
ruimte hierin nog beschikbaar is.

Meer informatie:
http://www.overijssel.nl/thema’s/nieuws/inrichting-landelijk/ilg-pmjp-dlg/

Leader
Omschrijving:
Een projectidee van een particuliere initiatiefnemer kan in aanmerking 
komen voor Leader-subsidie als het projectidee past binnen de 
doelstellingen van LEADER West Twente (Twenterand, Wierden, Hellendoorn 
en Rijssen-Holten). Deze doelstellingen zijn:
•	 Versterking	natuurlijke	en	cultuur	en/of	historische	identiteit.	
•	 Verweving	van	natuur,	cultuurhistorie	en	agrarisch	gebied	met		 	
 toeristisch-recreatieve waarde voor zowel de toerist als de recreant uit  
 de regio.
•	 Versterking	van	de	relatie	met	de	stad	op	basis	van	evenwichtigheid		
 tussen de gebieden. 
•	 Versterking	van	overdracht	van	kennisinstellingen	naar
 plattelandsondernemingen.
•	 Samenwerking	buiten	de	regio.	

Daarnaast moet het projectidee gericht zijn op:
•	 Samenwerking.
•	 Vernieuwing/experimenteel.
•	 Een	veranderingsproces/ontwikkelproces	op	gang	brengen.
•	 Duurzaamheid.	
•	 Gelijke	kansen.	
•	 Overdraagbaarheid.	
•	 Kleinschaligheid	&	integraliteit.

Meer informatie:
http://www.overijssel.nl/thema’s/economie/europaloket/pop-2007-2013/
leader/

Kern met Pit
Omschrijving:
Kern	met	Pit	is	een	initiatief	van	Koninklijke	Nederlandsche	
Heide	maatschappij	(KNHM).	KNHM	heeft	als	doelstelling	‘het	leveren	van	
een bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving’. Daarbij wil zij mensen 
stimuleren	zelf	iets	te	verbeteren	in	hun	woonomgeving.	Sinds	1978	organi-
seert	KNHM	daarom	de	wedstrijd	Kern	met	Pit.	Met	de	organisatie	van	Kern	
met	Pit	wil	KNHM	de	betrokkenheid	van	bewoners	bij	hun	directe	leefom-
geving vergroten, zodat zij zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor de 
kwaliteit ervan. De wedstrijd prikkelt mensen om zelf initiatieven te ontwik-
kelen en laat zien dat men niet hoeft te wachten tot de overheid iets doet. 
Tweehonderd initiatieven kunnen meedingen in deze wedstrijd.

Meer informatie: 
http://www.kernmetpit.nl
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Budget Woonservice
Omschrijving:
Wierden heeft, net als de meeste gemeenten in Nederland, te maken met 
een groeiend aantal ouderen. De verwachting is dat het aantal 65-plussers 
in	de	gemeente	in	de	periode	2005	–	2015	toeneemt	met	zo’n	37%.	Daarom	
heeft een aantal partijen het initiatief genomen om samen te werken aan 
een goed aanbod van wonen, welzijn en zorg in de gemeente. Op die manier 
wil men inspelen op de groeiende en veranderende vraag van mensen met 
beperkingen, waarvan de ouderen de grootste groep vormen.

Meer informatie:
http://www.wierden.nl/smartsite.html?id=56856

Subsidies Landelijk Gebied gemeente Wierden (Groene Diensten/ 
Spakenplannen)
Omschrijving
In de gemeente Wierden worden subsidies verstrekt voor initiatieven in het 
landelijk gebied. Sinds een aantal jaren lopen er in de gemeente daarvoor 
de zogenaamde ‘spakenplannen’, waarbij een ‘spaak’ voor een deelgebied 
in de gemeente. In de vastgestelde deelgebieden worden in bepaalde 
periodes subsidies verstrekt voor onder meer aanleg, herstel en beheer van 
landschapselementen en het aanleggen van erfbeplantingen. Onder meer 
Landschap Overijssel voert de regeling uit en geeft adviezen. 

In 2009 zijn de subsidies uitgebreid, waardoor ook het opknappen van 
cultuurhistorische elementen en karakteristieke gebouwen en aanleg en 
beheer van wandelpaden in aanmerking komen (Spakenplan Plus).

Meer informatie:
http://www.wierden.nl/smartsite.html?ch=DEF&id=415	

Subsidie boerenlandpaden
Omschrijving:
Wandelen door boerenland is een belevenis en sterk in opkomst. Het 
ministerie van LNV heeft in 2006 de regeling Boerenlandpaden in het leven 
geroepen. Er is een bedrag voor de provincie Overijssel beschikbaar gesteld. 
De provincie Overijssel heeft dit bedrag verdubbeld. Het wandelplatform 
in Amersfoort voert deze regeling uit en doet dit in samenwerking met 
de provincie. Het doel van de regeling is het recreatieve gebruik van het 
platteland te vergroten, vooral door de toegankelijkheid ervan te verbeteren.

Meer informatie:
http://www.boerenlandpad.nl

Cultuur en Ruimte vouchers
Omschrijving:
Om gemeenten te stimuleren meer en beter gebruik te maken van de kennis 
en expertise van instellingen op het gebied van cultuurhistorie, kunsten, 
architectuur en vormgeving heeft de provincie Overijssel in het programma 
Cultuur en Ruimte speciale vouchers ontwikkeld. Deze vouchers vormen 
“waardebonnen”, waarmee gemeenten creatieve kennis en kunde kunnen 
“kopen”. Deze kennis en kunde kunnen ingezet worden bij de voorbereiding, 
opzet, invulling en uitvoering van een ruimtelijk planproces of een 
ruimtelijke opgave. Voorbeelden waar geld voor verkregen kan worden zijn 
de inzet van kunstenaars bij het ontwerpen van een plein en een cultuurhis-
torische inventarisatie en waardebepaling van objecten in hun context als 
onderdeel van ruimtelijke planvorming.

Meer informatie:
http://www.overijssel.nl/thema’s/cultuur/cultuur/cultuur-ruimte/
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Oranjefonds
Omschrijving:
Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en 
sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentor-
projecten voor jongeren en taalprogramma’s.
Naast de traditionele steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een aan-
jaagfunctie vervullen. Hier vallen onder andere:
•	 ontwikkeling	en	vernieuwing	op	het	gebied	van	sociale	cohesie	en	
	 sociale	participatie	mogelijk	maken;	
•	 uitvoerend	werk	op	gang	helpen	of	op	een	hoger	plan	brengen;	
•	 voorzien	in	tekorten	in	het	aanbod	van	activiteiten	en	organisaties.	

Meer informatie:
http://www.oranjefonds.nl
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Het dorpsplan Rectum Ypelo is tot stand gekomen in samenwerkingsverband 
tussen Plaatselijk Belang Rectum Ypelo, gemeente Wierden en Grontmij. 
Grontmij heeft opdracht gekregen van de gemeente Wierden om het proces 
voor het opstellen van het plan te begeleiden en het plan te schrijven. Het 
opstellen van het dorpsplan is mede mogelijk gemaakt door de financiering 
hiervan door de provincie Overijssel vanuit het provinciaal
Meerjarenprogramma	(pMJP)	en	de	gemeente	Wierden.	

Contactpersoon Plaatselijk Belang Rectum Ypelo
dhr.	J.H.	van	der	Kolk

Projectleider gemeente Wierden
dhr.	J.	P.	van	Vree

Projectteam Grontmij
ir. E. von Wersch (projectleider)
dr.	P.E.J.	Laan
drs. S. Zegers
mw. E. Ruiter

Foto’s
mw. Heuvink
dhr. Meier
Gemeente Wierden 
Grontmij bv

Gecontroleerd door
ir. P. Bergmans

Goedgekeurd door
ir. E. von Wersch

Arnhem, 5 januari 2011
Kenmerk	289884
Referentienummer	99057734	

Colofon
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