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Dorpsplan voor Rectum en  
   

 
 

 - Het dorpsplan 
voor Rectum en Ypelo is bijna 

 Op het moment wordt  
laatste hand gelegd aan het vierde 
ommetje. Wanneer de bewegwij-
zering eenmaal in de  staat, 
kan er een  door het een aan-

 jaren geleden in gang gezette 
dorpsplan. 
Penningmeester  Heuvink 

 Plaatselijk Belang 
 is zeer in zijn nop-

jes met de voortgang van het pro
ject.   als een trein", 
zegt hij.  het Akkerhus 
loopt sinds de afronding medio 
vorig jaar uitstekend. Jongeren en 
ouderen uit de omgeving vinden 
er echt een  Zo zijn er 

 avonden voor jongeren in 
het jeugdhonk van het kulturhus. 
Waar ze een film kunnen bekij-
ken of waar  gedraaid 
wordt.  is een aantal 

ouderen ook bezig  een biljart-
 op te zetten die de wedstrij-

den vanzelfsprekend in het Akker
hus kan houden." 
Vorig jaar bestond tevens de wens 
om na de drie afgeronde 
tjes (de Ypeloroute,  
en het rondje Kloosterhoek) een 
vierde wandelroute aan het aan-
bod toe te voegen. „Er  wordt druk 
gewerkt aan de afronding van dat 
vierde ommetje. De route gaat 
rond Rectum en Ypelo. Het is een 
kwestie van wegwijzers en bor-
den plaatsen. Dan is het dorps
plan eigenlijk volledig afgerond." 

 jongeren als 
ouderen weten het 
Akkerhus goed te vinden 
Joop Heuvink 

Zo zijn er  ontwikkelingen 
in de buurtschappen.  
werd begonnen met de sloop en 
asbestsanering van een schuren-
complex aan de Ypeloweg 23.  
dat eenmaal klaar is, wordt de 
grond ingezaaid. Eventueel kan er 
dan op gebouwd worden",  
Heuvink uit.  zijn er nog geen 

  
  er starterswoningen in 

te plaatsen wooneenheden,  
dat is nog niet zeker." 

Plaatselijk Belang gaat maandag 3 
februari met buurtbewoners in ge-
sprek tijdens de jaarvergadering. 
Ook onder meer de aanleg van 
glasvezel in het gebied en de Groe-
ne Metropool staan op de agenda. 

 zijn op die da
tum vanaf 20.00 uur welkom in 
kulturhus 'Het Akkerhus' aan de 
Ypeloschoolweg 2B. 


