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D O R P S V I S I E 2020 - 2025
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H A N D VAT
Stuurgroep Dorpsagenda Bathmen
m . m . v. S t i c h t i n g S t i m u l a n d
mede mogelijk gemaakt door
provincie Overijssel

Deze dorpsvisie is een product van de
inwoners van Bathmen zelf. Het is in 2020
tot stand gekomen in samenwerking met
stichting Stimuland. Het beschrijft de
visie van de inwoners van Bathmen op
verschillende thema’s die voor Bathmen van
belang zijn om zowel nu als in de toekomst
een vitaal en jong dorp te blijven. Eén breed
gedragen visie over onze eigen woon - en
leefomgeving, waarin je alle levensfasen
op prettige wijze kunt doorlopen en dorpse
waarden belangrijk zijn. Een dorp waar
ook bezoekers meer dan welkom zijn om
ervan te genieten en de lokale economie te
stimuleren.
Bathmen is uitgegroeid van een dorp, dat in
dienst stond van voornamelijk de agrarische
gemeenschap, naar een forensendorp dat
te maken heeft met alle gevolgen van deze
combinatie. We zijn op veel vlakken een
zelfredzaam dorp en koesteren dat, waarbij
we ons er tegelijk bewust van zijn dat we
deel uit maken van een groter geheel. Het
is belangrijk om verbindingen, zowel binnen
Bathmen als die met het grotere geheel,
actief te onderhouden en aansluiting te
blijven zoeken. We willen – en kunnen – in
de nabije toekomst weer een zelfstandige
gemeenschap zijn met invloed om een
prettige samenleving te creëren. Deze
nieuwe dorpsvisie is dan ook hét handvat
voor iedere Bathmenaar die op één of ander
wijze de belangen van Bathmen behartigt
naar bijvoorbeeld de overheid. En voor
dezelfde overheid een document waarin
ze de antwoorden kan vinden op nieuwe
vragen, waarvan ze mening van de bewoners
wil weten.

Een sterk veranderende wereld met zijn
snelle technologische ontwikkelingen,
klimaatverandering, onverwachte
gebeurtenissen als de coronacrisis (meer
thuiswerken etc.) zal ertoe leiden dat
nieuwe inzichten ontstaan, die de visie op
de inrichting van de eigen woonomgeving
kunnen veranderen. Het is dan zaak deze
visie eenmaal per 2 à 3 jaar te updaten op
verschillende thema’s.
De totstandkoming is een zorgvuldig proces
geweest. Van een aantal thema’s, waar
werkgroepen en belangenbehartigers in
Bathmen al mee bezig zijn, is hun visie
opgenomen. Dit zijn kortweg de thema’s:
wonen, sport, bereikbaarheid en mobiliteit,
inrichting omgeving, zorg, duurzaamheid
en klimaatadaptatie. Overige thema’s
komen ook aan bod in deze visie. Tijdens
verschillende bewonersbijeenkomsten,
georganiseerd door de werkgroepen,
zijn veel ideeën ingebracht. Door deze
vervolgens te toetsen bij bewoners en
vertegenwoordigde verenigingen zijn deze
bijgesteld en fijngeslepen.
Veel leesplezier,
Stuurgroep Dorpsagenda Bathmen

S a m e n v at t i n g
DO RPSVI SI E B ATH MEN 2 0 2 0 - 2 0 2 5
Voor u ligt de samenvatting van de dorpsvisie, met de belangrijkste zaken uitgelicht. De
totstandkoming van deze visie is een zorgvuldig proces geweest. Van een aantal thema’s
die spelen in het dorp, waar werkgroepen en belangenbehartigers in Bathmen al mee
bezig zijn, is hun visie opgenomen. Deze visie is tot stand gekomen tijdens verschillende
bewonersbijeenkomsten die door de werkgroepen georganiseerd zijn en waar ideeën
van Bathmenaren ingebracht werden. Door deze vervolgens te toetsen bij bewoners en
vertegenwoordigde verenigingen zijn deze bijgesteld en fijngeslepen. Dit betreft kortweg de
thema’s: wonen, sport, bereikbaarheid en mobiliteit, inrichting omgeving, zorg, duurzaamheid en
klimaatadaptatie. Overige thema’s komen ook aan bod in deze visie.

DORP
IN
BEWEGING

De dorpsvisie Bathmen beschrijft de visie van Bathmenaren op verschillende thema’s die
voor Bathmen van belang zijn om zowel nu als in de toekomst een vitaal dorp te blijven. Deze
dorpsvisie is hèt handvat voor iedere Bathmenaar die op één of andere wijze de belangen van
Bathmen behartigt naar bijvoorbeeld de overheid. En voor diezelfde overheid is dit een document
waarin ze al antwoorden kan vinden op nieuwe vragen.

H O O F DTH EMA’S

1.

Visie

Beoogde realisatie

Wonen voor iedereen - realisatie van passende woningbouw, groei

Binnen 15 jaar;

naar 7.500 inwoners;

“Van zelfstandig dorp gericht op de agrarische
gemeenschap, via forensendorp, doorontwikkelen naar
een zelfstandige gemeenschap met invloed om een
prettige samenleving te creëren.”

2.

Sport: realisatie nieuwe sportaccommodatie;

2024;

3.

Bereikbaarheid: (her-)opening station/ mobiliteitspunt Bathmen;

Zo snel mogelijk;

4.

Inrichting omgeving: realisatie plan Brink (centrum Bathmen);

2024;

5.

Leven en zorg voor iedereen: een inclusieve samenleving en noaber-

Zo snel mogelijk;

schap, met extra aandacht voor dementie;
6.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie: Bathmen energieneutraal.

2030.

O O K AANDAC H T VO O R. . .

Trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de leefbaarheid, wensen en behoeften
van Bathmen. Daarom wordt deze visie . Het is juist belangrijk om eens in de 2 à
3 jaar geactualiseerd.

•
•
•
•
•
•

Bedrijvigheid en ondernemers: bedrijvenerf Bathmen;
Zorg en oog voor elkaar: behoud actief noaberschap;
Verenigingen en activiteitenaanbod: koesteren actieve cultuur van inwoners, inzet op behoud;
Thema evenementen: coördinatie evenementen in Bathmen en krachten bundelen;
Groene leefomgeving: aaneengesloten groen lint door het dorp vormen;
Overheidsparticipatie en burgerkracht: actieve rol bewoners én gemeente.
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AANLEIDING

& DOEL

A A NLE I DI NG VOOR D E Z E V ISIE
De tendens met de nadruk op
krimp, in de vorige dorpsvisie
[1] en het besef dat bewoners
inwoners echt invloed kunnen
uitoefenen op de inrichting
van hun eigen woonomgeving
- in het kader van met name
wat men noemt (de derde
generatie) burgerparticipatie
[2] - is reden geweest om na
te denken over een nieuwe
visie.

Tegelijkertijd is het voor
de overheid van groot
belang dat ideeën, plannen
en initiatieven vanuit de
bewoners draagvlak hebben.
Initiatieven, plannen
en ideeën, zowel vanuit
bewoners als de overheid
die passen binnen een breed
gedragen dorpsvisie worden
sneller en doelmatiger
gerealiseerd.

Eind 2019 is door de
werkgroep Bathmen 2035 –
voornamelijk bestaande uit
jongeren – veel input onder
de inwoners opgehaald
over de gewenste toekomst
van het dorp. Daaruit bleek
dat veel Bathmenaren
zich helemaal niet konden
vinden in de bestaande visie
waarin het dorp rekening
diende te houden met een
krimp. De inwoners zijn juist
voorstander van nieuwe
plannen om het dorp jong en
vitaal te houden.

In januari 2020 heeft
een aantal Bathmenaren
onder aanvoering van de
Belangenvereniging Bathmen
het initiatief genomen om
de dorpsvisie van Bathmen
opnieuw op papier te zetten,
in samenspraak met inwoners
van Bathmen. Uitkomst
daarvan is voorliggend
document.

[1] Dorpsvisie bathmen, februari 2016
[ 2 ] u i t : h t t p s : / / w w w . g e m e e n t e p e i l e r. n l / w a t - i s - b u r g e r p a r t i c i p a t i e

Bathmen 2035 tijdens de
W i n t e r f a i r. H i e r w e r d e n d e
eerste meningen van de
Bathmenaren opgehaald.

Pagina

7

- 01 Aanleiding & Doel
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AANLEIDING

& DOEL

D O E L VA N
D E VISIE
Bathmen wil met deze dorpsvisie de volgende punten bereiken:
• De dorpsvisie dient als basis voor het opstellen en de
uitvoering van de gemeentelijke beleidsprogramma’s;
• Toekomstig beleid houdt rekening met het
onderscheidende karakter van het dorp;
• Gemeentelijk beleid komt in samenwerking met het dorp
tot stand;

10

Op 31 januari 2020 heeft
de werkgroep Bathmen
2035 een debatavond
georganiseerd om de
meningen van de inwoners
van Bathmen op te halen.
Op de avond gingen
verschillende doelgroepen
het debat aan over de
toekomst van Bathmen.
Verschillende thema’s
en stellingen werden
behandeld met elke
stelling eindigend met
een discussie in de zaal.
Met name het thema
Wonen was een belangrijk
discussiepunt die avond.

De succesvolle avond stond
onder leiding van Anja
Wormeester. Daarnaast
was Wethouder Liesbeth
Grijsen aanwezig om
naar de inwoners van
Bathmen te luisteren en de
uitkomsten mee te nemen
naar Deventer.
De avond werd live
uitgezonden en is gefilmd.
Het volledig debat kan
men terug vinden op
de facebookpagina van
Bathmen 2035.

• Bewoners van Bathmen herkennen hun (algehele) visie
over Bathmen in de dorpsvisie.
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O R G A N I S AT I E
BU N D E LE N TOT É É N V ISIE

WI E I S W I E?

In het voorjaar van 2020 is
gestart met het bundelen van
de projecten en visies van de
verschillende werkgroepen
die zich inzetten in het kader
van de Dorpsagenda.

later naar een forensendorp.
Ook wordt gekeken naar de
huidige situatie in Bathmen.
Delen van deze ruimtelijke
analyse zijn verwerkt in
voorliggende dorpsvisie.

Sommige onderwerpen die
benoemd worden in deze
visie hebben ook effect op de
omliggende buurschappen:
Loo, Zuidloo, Dortherhoek en
Oxe.

Daarnaast is in 2020 een
planologisch (afstudeer-)
onderzoek uitgevoerd naar
Bathmen. Uitkomst van het
onderzoek is een ruimtelijke
analyse van Bathmen die
dient als onderlegger van
deze dorpsvisie en is te
vinden via www.bathmen.
nl. In het onderzoek wordt
teruggeblikt op het ontstaan
van Bathmen, de groei naar
een agrarische buurtschap en

Deze dorpsvisie richt zich op
de inwoners in het gebied
dat omschreven staat bij de
gemeente Deventer als het
‘dorp Bathmen’[3].

Zo zou bijvoorbeeld een
station in Bathmen de
mobiliteit voor omliggende
gebieden vergroten en
worden de Bathmense
scholen ook goed bezocht
door bewoners van buiten
Bathmen.

Vanuit de gemeentelijke
dorpsvisie (2016) is de
Stuurgroep Dorpsagenda
opgericht. Aanvankelijk
was dit een tijdelijke
projectgroep. Hierin worden
ontwikkelpunten besproken
van waaruit verschillende
werkgroepen zijn gevormd.
De werkgroepen houden
zich met specifieke thema’s
bezig. De Belangen Vereniging
Bathmen (BVB) heeft zitting
in de Stuurgroep, evenals
de Verenigde Bathmense
Ondernemers (VBO), Stichting

Bathmen promotie en het
Dorpsplatform (onderdeel
van WijDeventer). Vanuit
elke werkgroep is een
afgevaardigde betrokken bij
de Stuurgroep.
In de Stuurgroep komen de
vertegenwoordigers van
de werkgroepen circa drie
keer per jaar samen. Daar
bespreken zij lopende zaken
en houden zij elkaar op de
hoogte van processen.

Werkgroepen

Belangenvereniging
Bathmen (BVB)

Noaber Energie
Ve re n i gd e B at h m e n s e
Ondernemers

Station Bathmen
[ 3 ] w w w . s t a a t v a n d e v e n t e r. n l

Deze vorm is bedoeld om
effectief en snel de mensen
in het dorp te kunnen
informeren, mobiliseren en
peilen.

Plan Brink Bathmen
Milieuvriendelijkste
Bathmen

Stuurgroep
Dorpsagenda

Stichting Bathmen
Promotie

Woningbouw
Bathmen 2035
Sportvoorzieningen
De schipbeek in Bathmen

Dorpsplatform
(onderdeel van WijDeventer)
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B AT H M E N

BAT H M E N IN BE E LD
Bathmen is een dorp van
aanpakkers; waar mensen
bereid zijn om mee te
denken en mee te helpen.
Het dorp kenmerkt zich door
de bereidheid van mensen
om samen te werken aan de
leefbaarheid. Bathmenaren
kennen elkaar en kijken
naar elkaar om. Er is sprake
van grote onderlinge
betrokkenheid. Dat blijkt wel
uit de vele werkgroepen,
verenigingen en clubs in het
dorp. De cultuur van Bathmen
is erg zelfstandig.
Per 1 januari 2005 is de
gemeente Bathmen geen
zelfstandige gemeente
meer, maar opgegaan in
de gemeente Deventer.
Bathmenaren zijn blij dat
een stad als Deventer
dichtbij gesitueerd is en
benutten graag de positieve
mogelijkheden daarvan.

Echter, vinden Bathmenaren
het belangrijk om het dorpse
karakter te behouden en
streven er naar om een
opzichzelfstaand, autonoom
dorp te worden. “We zijn
immers geen buitenwijk van
de stad, maar een dorp op het
platteland.”

Op de kaart is te zien dat de
A1 - de blauwe lijn - en het
spoor - de zwarte lijn - het
gebied Bathmen doorkruizen.
Twee belangrijke aspecten
voor de toegankelijkheid van
Bathmen en het ontstaan van
de forensengemeenschap.

Pieriksmars
Oude Molen
Apenhuizen
Loo
Dorpskern

De kaart op deze
pagina, afkomstig van
staatvandeventer.nl, brengt
de gemeente Deventer in
beeld. Het gebied Bathmen
omvat het dorp Bathmen,
Loo, Zuidloo, Dortherhoek,
Apenhuizen, Pieriksmars
en Oxe. De intensiteit van
de kleur geeft het verschil
in aantal inwoners weer
(bevolkingsdichtheid). Hoe
donkerder de kleur, hoe
meer inwoners in een gebied
(hoogste waarde).

O n d e r s t a a n d e fo t o ’s z i j n v a n d e w e b s i t e b a t h m e n . n e t ;
een website om een overzicht te geven van Bathmen en
o m g e v i n g d . m . v. a n s i c h t k a a r t e n .

A1

A1
Oxe

Dortherhoek

Zuidloo

O NTSTAAN
De oorsprong van het dorp
Bathmen begint honderden
jaren geleden. Bathmen is
ontstaan uit verschillende
agrarische buurtschappen.
Deze buurtschappen
ontstonden op hoger gelegen
gronden waar boeren
zich vestigden. Bathmen

ontwikkelde zich als centraal
gelegen kerkdorp. Tot na
de Tweede Wereldoorlog
bestond Bathmen
voornamelijk uit boerderijen
verspreid rondom de kerk.
Deze boerderijen hadden vaak
ook een kruidenierswinkel of
waren café.
In de jaren zestig ontstond
een groot woningtekort en
breidde Bathmen uit. Zo werd
de Noorderenk gebouwd,

OUDE FOTO’S

vormden 240 woningen de
Oranjebuurt en werden later
de voormalige sportvelden
aan de Vegerinkskamp
bebouwd. Binnen vijftig jaar
groeide Bathmen van een
agrarische gemeenschap uit
tot een forensendorp.
De laatste uitbreiding vond
plaats in 2009 met de
bouw van de tweede fase
Bathmense Enk. Fase 3 gaat in
2020 van start.

MEER O VER GESC H I EDENI S B AT H M E N
Tegenwoordig houdt de Oudheidkundige Kring Bathmen, een
vereniging met meer dan 800 leden, zich bezig met het vergaren
en verspreiden van kennis over Bathmen en de bijbehorende
buurtschappen. Meer weten over de geschiedenis van
Bathmen? Neem contact met de vereniging op. Meer informatie
is te vinden via www.okbbathmen.nl.

Foto van de oude zuivelfabriek.
P h o t o t y p i e v a n P. N i e u w s t a d ,
Koog a.d. Zaan, 1902

Foto van de kerk uit circa 1934.
Fotograaf onbekend

Foto van de Brink.
P h o t o t y p i e v a n P. N i e u w s t a d ,
Koog a.d. Zaan, 1902
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H O O F DT H E M A’ S
OV E R KO E P ELE N D
In 2020 is geanalyseerd waar
de verschillende werkgroepen
zich mee bezig houden, wat
hun hoofddoel is en wat
zij verder als belangrijke
thema’s opgehaald
hebben in verschillende
bewonersbijeenkomsten de
afgelopen jaren. Uit deze
analyse is voorliggende
dorpsvisie opgebouwd.
Er zijn vijf duidelijke wensen
vanuit Bathmen, waar
werkgroepen zich (voor een
deel) al mee bezig houden.
Daarnaast zijn er thema’s
naar voren gekomen die
belangrijk zijn voor het dorp.
De verschillende thema’s
worden hier beschreven, met
een korte toelichting.
Uitgebreide informatie
over de werkgroepen is in
de bijlage van deze visie te
vinden.
De thema’s zijn belangrijk
voor het vitaal en leefbaar
houden van het dorp
Bathmen en hangen nauw
met elkaar samen. Omdat de
thema’s veelomvattend zijn,
is het belangrijk om ze in deze
visie te beschrijven.
Daarmee heeft het dorp
Bathmen de stip op de
horizon scherp gesteld. De
trajecten binnen sommige
thema’s zijn in een priller
stadium dan andere. Het
vergt vaak processen van de
lange adem, lobbykracht en
doorzettingsvermogen om tot
een realisatie te komen.

Luchtfoto van Bathmen
Foto: Coen de Jong
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S P O RT
Door het inzetten op de
hier verder op genoemde
ambities kunnen sporters
beter gefaciliteerd worden.
Daarnaast kunnen vrijwilligers
efficiënter worden ingezet.
Plannen om te komen tot
deze sportaccommodatie zijn
in een vergevorderd stadium.

De wens is om in
Bathmen een sportpark te
realiseren: een binnen- en
buitensportaccommodatie,
waar plaats is voor de reeds
beoefende sporten, maar
ook toekomstbestendig voor
individuele en teamsporters.

Ambitie
Bathmenaren willen een multifunctionele,
toekomstbestendige en duurzame binnen- en
buitensportaccommodatie in het dorp. Het
vernieuwen van de sporthal is een eerste aanzet
om op de lange termijn sportvoorzieningen te
concentreren in een multifunctioneel centrum
en sportpark.

De werkgroep
Sportvoorzieningen Bathmen
heeft in februari 2020 een
adviesrapport gepubliceerd
en overhandigd aan de
gemeente Deventer. Daarop
heeft de gemeente een
projectleider aangewezen om
e.e.a. verder uit te werken en
de bouw is op de begroting
van de gemeente geplaatst.
Meer informatie over de
werkgroep is in de bijlage te
vinden, pagina 48.

Ve rs c h e i d e n e s p o r te n
die in Bathmen
onder andere worden
beoefend.

Plannen voor een nieuwe opzet van de sportaccommodatie zijn al in
een gevorderd stadium. Hierboven staan afbeeldingen van een mogelijk
ontwerp voor de accommodatie waarin meerdere sporten samen komen.
Afbeeldingen zijn gemaakt door Architectenbureau Palazzo

Pagina 19 - Thema Sport
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WONEN
Om Bathmen zelfstandig
en leefbaar te houden nu
– en in de toekomst – is
het essentieel om genoeg
en passende woonruimte
voor allerlei leeftijds- en
doelgroepen te hebben in
het dorp. Door het relatief
eenzijdig woningaanbod
van vrijstaande en duurdere
woningen in Bathmen is
er onvoldoende geschikt
woningaanbod voor starters
en ouderen.
Jongeren en ouderen zijn
veelal op zoek naar kleinere
of eenvoudigere woonruimte.
Om vergrijzing en krimp tegen
te gaan is het belangrijk om
een goede doorstroming op
de woningmarkt in het dorp
te kunnen bewerkstelligen.
Met doorstroming op de
woningmarkt wordt bedoeld
dat huishoudens verhuizen
van de ene woning naar
de andere, waarmee de
verlaten woning beschikbaar
komt voor anderen. Hierbij
is het van belang dat het
dorpse karakter behouden
wordt. Zo passen grote
appartementsgebouwen niet
bij het beeld van een mooi en
oud dorp.

Versnelling van de groei
is de komende jaren in
Bathmen essentieel, juist
om een bruisend dorp te
blijven. Door een groei in
huishoudens zal er ook in
de toekomst voldoende
draagvlak blijven voor het
behouden en versterken
van de voorzieningen, de
verenigingen en het levendige
centrum.
Onder andere tijdens een
bijeenkomst in januari 2020,
georganiseerd door de
werkgroep Bathmen 2035
met een grote opkomst, bleek
dat veel inwoners open staan
voor groei van het dorp. Om
Bathmen te doen groeien
in aantal inwoners, zullen
ook mensen van buiten het
dorp nodig zijn. Wel is het de
wens van Bathmenaren om
kansen op de woningmarkt in
eerste instantie in het dorp
te behouden voor mensen
die momenteel in Bathmen
wonen of die een sociale
binding met Bathmen hebben.
Veel van deze wensen en
behoeften zijn meegenomen
in het stuk ‘Ambitie wonen
in de gemeente Deventer’,
waarmee de gemeente
Deventer de ambitie voor het
woningbouwprogramma van
de komende jaren vast wil
leggen.

Luchtfoto van Bathmen
Foto: Coen de Jong

Pagina 21 - Thema Wonen
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WONEN

Een voorstel voor de locatie
van de uitbreiding in
woningen wordt gedaan in de
ruimtelijke analyse die een
afstudeerder in 2020 voor
Bathmen gemaakt heeft. Het
advies daarin luidt om de
langgerektheid van het dorp
niet nog meer op te rekken,
om een autonoom dorp (los
van de stad Deventer) te
kunnen blijven.

24

Een uitbreiding zou kunnen
op de Bathmense Landen; dat
geeft Bathmen een andere
vorm (heft het langgerekte
op) en is bovendien op
loopafstand van de Brink
(centrum Bathmen). In
onderstaande afbeelding –
afkomstig uit de ruimtelijke
analyse – is dit weergegeven.
De werkgroep Woningbouw
houdt zich bezig met het
thema wonen. Informatie over
deze werkgroep is te vinden
in de bijlage (pagina 45). De
werkgroep Woningbouw is
in het leven geroepen omdat
het thema wonen, zoals
eerder beschreven, een erg
belangrijk thema is voor het
dorp Bathmen.

Ambitie
Het is de wens om in de (nabije) toekomst
circa 500 nieuwe woningen bij te bouwen om
te komen tot een inwoneraantal van 7.500
(met een gemiddelde woningbezetting van
2,39). Er is vooral behoefte aan starters- en
seniorenwoningen, zowel koop- als huur, om de
doorstroming te bevorderen.
Bovendien moet in de toekomst gebouwd
worden naar (lokale) behoefte. Er is dus een
duidelijke groeiambitie in Bathmen die Bathmen
bij voorkeur binnen 15 jaar gerealiseerd wil zien.

Voorstel voor locatie om
Bathmen uit te breiden.
Gemaakt door Silla Koops
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BEREIKBAARHEID
& MOBILITEIT

Bereikbaarheid en mobiliteit
zijn cruciaal voor een vitaal
en leefbaar dorp. Met de
geplande groei van Bathmen,
door de uitbreiding van het
aantal woningen en mogelijk
een ondernemerserf en
bedrijventerrein, wordt een
goede bereikbaarheid nóg
belangrijker.

Door de ligging aan de
verbrede A1 en de N344
(de Holterweg) is Bathmen
voor de automobilist goed
voorbereid op de toekomst.

De veelgebruikte autoroutes zijn in kaart
gebracht voor de ruimtelijke analyse van
Bathmen.
Gemaakt door Silla Koops
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Het is belangrijk voor nietautomobilisten dat andere
vormen van mobiliteit - en
de bijhorende infrastructuur
- ook voldoende aandacht
krijgen; het op peil houden
of uitbreiden van de
busverbinding DeventerHolten, aandacht voor
de e-bike, vormen van
deelvervoer en heropening
van het treinstation. De
gemeente Deventer heeft
in Bathmen een zogenoemd
‘mobipunt’ voorzien en is
daarvoor op zoek naar een
geschikte locatie.
In het dorp zelf vindt men
het belangrijk dat er een
goed evenwicht komt in
de bereikbaarheid van het
centrum en voorzieningen
voor iedere gebruiker
(voetganger, automobilist,
(fietser). Er wordt gestreefd
naar een goede balans
in hoofdroutes, voor
in- en uitvalswegen voor
doorgaand verkeer, en
bestemmingsverkeer
en bijpassende
parkeervoorzieningen.
Daarom wordt ernaar
gestreefd om zoveel mogelijk
doorgaand verkeer buiten
het centrum van Bathmen
te houden. Hiervoor moeten
sommige verkeerssituaties
gewijzigd worden waardoor
het niet meer aantrekkelijk
zal zijn om door het centrum
te rijden. Hier is nog een
aanvullende actie nodig.
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BEREIKBAARHEID
& MOBILITEIT
Met aandacht voor
bereikbaarheid en mobiliteit
wordt een goede basis gelegd
voor een vitaal en leefbaar
dorp waarin het aantrekkelijk
is om te (gaan) wonen of te
recreëren.
De werkgroep Station
Bathmen zet zich in voor
de heropening van het
treinstation. Tijdens de
debatavond van 31 januari
2020 werd het station
genoemd als belangrijkste
ontbrekende voorziening.
Meer informatie over deze
werkgroep en de stappen
die zij tot nu toe hebben
genomen, is in de bijlage te
vinden op pagina 49.

Ambitie
De bereikbaarheid en de algehele
mobiliteit van het dorp worden vergroot
door het heropenen van het station.
Het realiseren van een treinstation is
een belangrijke ambitie voor Bathmen.
Deze ambitie is opgenomen in het
‘Bestuursakkoord 2018-2022’ van het
college van B&W van de gemeente
Deventer. Daarbij wordt het station als
een uitstekende plek gezien voor een
‘mobipunt’, een fysieke plaats waar
verschillende mobiliteitsfuncties elkaar
ontmoeten. Een hub voor mensen en
pakketten die (mogelijk toekomstig on)
bemand elektrisch vervoerd worden in
Bathmen. Een mooi CleanTech project voor
de gemeente Deventer.

28

Op de foto hiernaast is
de uitslag te zien van
de Mentimeter op de
debatavond van 31 januari
2020. De vraag bij deze
uitslag was: “Selecteer
de 3 voorzieningen die
noodzakelijk zijn om
B a t h m e n j o n g t e h o u d e n ”.
Waarbij op de eerste
plaats het (trein)station is
geëindigd.

Het oude treinstation
van Bathmen aan de
Stationstraat.

Een afbeelding dat is gebruikt door ProRail als impressie van het
nieuwe station van Deventer Colmschate. Dit zou als inspiratie
gebruikt kunnen worden voor een nieuw station in Bathmen.
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INRICHTING
OMGEVING
De dorpsranden zijn
belangrijk om het dorpse
karakter van Bathmen te
behouden. Het is de overgang
tussen het landschap en het
dorp. Deze dorpsranden zijn
opgebouwd uit bebouwing en
beplanting.
Het dorp Bathmen biedt
een gastvrije omgeving voor
Bathmenaren en bezoekers
van Bathmen. Het is een

aantrekkelijk dorp voor
toerisme en recreatie door de
mooie ligging en het lokale
horeca aanbod. De Brink
is het kloppende hart van
Bathmen, het centrum van
het dorp.
Om ook in de toekomst een
plek te zijn waar alle (nieuwe)
bewoners van Bathmen zich
thuis voelen, zet Stichting
Plan Brink Bathmen zich in om

de Brink toekomstbestendig
in te richten. Bij die
nieuwe inrichting zijn de
wensen en behoeften van
bewoners uit het dorp
meegenomen. Deze zijn
opgehaald tijdens meerdere
bewonersbijeenkomsten: er
is volop ruimte voor jaarlijkse
evenementen, het is gezellig,
levendig en toegankelijk voor
jong en oud.
Meer informatie over
Stichting Plan Brink Bathmen
is te vinden op pagina 46.

Ambitie
Het dorp Bathmen biedt een gastvrije
omgeving voor Bathmenaren en
bezoekers van Bathmen.
Specifiek aandacht voor:
•
•
•

dorpsranden;
Brink en bijbehorende horeca;
wensen inwoners.

Conceptversie van de nieuwe Brink gepresenteerd
door Stichting Plan Brink Bathmen. Ga naar
planbrinkbathmen.nl voor de volledige presentatie.
Afbeelding wordt vervolgd op de volgende pagina.
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VO O R ZIE N IN G E N
Om een dorp leefbaar en
bruisend te houden is er
behoefte aan geschikte
voorzieningen. Deze krijgen
onder andere vorm in het
centrum van Bathmen (de
Brink) en de nieuw te bouwen
sportaccommodatie.
Daarnaast zijn Bathmenaren
blij met de basisscholen en
het winkelaanbod. Dit moet in
de toekomst behouden blijven
en wellicht in de toekomst
uitgebreid worden, om te
voorzien in behoeften van de
inwoners.
Afstemming wordt
nagestreefd tussen alle
locaties van maatschappelijk
vastgoed, zowel op gebied van
sport als cultuur.

De schipbeek is een van de
mooiere plekken om langs te
fietsen of te wandelen.

Pagina 29 - Thema Inrichting omgeving
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L E V E N & Z O RG
VO O R I E D E R E E N
In een dorp als Bathmen
past een visie op het leven,
welzijn en zorgen voor én met
elkaar. Onderdeel hiervan is
de wens om Bathmen een
dementievriendelijk dorp te
maken, zodat ook mensen
met dementie zich thuis en
veilig voelen in het dorp.
Bewustwording en begrip
voor dementie wil de
werkgroep Bathmen
Dementie Vriendelijk onder
andere bereiken door het

verzorgen van activiteiten
en projecten, waaronder het
verzorgen van lezingen en
trainingen aan mantelzorgers,
ondernemers, verenigingen
en scholen.
Bathmen krijgt een
‘dementheek’ waar zowel de
mensen die zelf dementie
hebben als mensen die met
dementie te maken hebben
in hun omgeving, terecht
kunnen voor een luisterend
oor en advies en voor het

uitlenen van attributen.
Naar de toekomst toe wordt
Bathmen steeds meer een
dorp dat sociaal en fysiek
dementievriendelijk is.

Ambitie
Bathmen een
dementievriendelijk
dorp te maken, zodat
ook mensen met
dementie zich thuis
voelen in het dorp.
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Verder zoekt de werkgroep
Bathmen Dementie
Vriendelijk de samenwerking
met de Stichting Plan Brink
Bathmen, waardoor er ook
aandacht is voor het zorgen
met en voor elkaar binnen
dit project. ‘t Dijkhuis staat
aan de vooravond van een
omvangrijke renovatie en
nieuwbouwtraject, waarbij
er een nieuw restaurant met
terras aan de Kerkdijk komt.
Daarbij wordt de verbinding
met de Brink nog belangrijker.
Meer informatie over
de werkgroep Bathmen
Dementie Vriendelijk is te
vinden in de bijlage, pagina
47.

Een drietal bewoners van Dijkhuis genieten in de tuin.
Foto: fotograaf onbekend, gepubliceerd op hetdijkhuis.nl.
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DUURZAAMHEID &
K L I M A ATA DA P TAT I E

Bathmen is een
vooruitstrevend dorp met een
visie gericht op de toekomst.
Als dorp heeft het zichzelf
het doel gesteld om volledig
energie neutraal te worden.
Bathmen neem hierin haar
verantwoordelijkheid om
klimaatbewust en duurzaam
te zijn. De coöperatie NoaberEnergie ondersteunt daarbij
initiatieven om tot realisatie
te komen en gebruikt
de slogan ‘verander de
wereld, begin bij jezelf’ om
Bathmenaren te activeren.
De samenwerking tussen
boeren en de inwoners van
Bathmen, die in de coöperatie
plaatsvindt, biedt extra
mogelijkheden tot versnelling
van de energietransitie.

Onderwerpen als
zonnepanelen en biogas
worden met open armen
ontvangen. Het plaatsen van
bijvoorbeeld windmolens
willen de Bathmenaren
absoluut niet. Het mooie
landschap mag immers niet
teloorgaan, helemaal niet
wanneer er oplossingen zijn
die beter bij het dorp passen.
Noaber-Energie heeft op
het moment van schrijven
van voorliggende dorpsvisie
drie boerendaken vol liggen
met ruim 600 zonnepanelen
gekocht door burgers. Ook
zijn er op dat moment twee
extra daken in ontwikkeling.

Pagina 33 - Duurzaamheid & klimaatadaptatie

Op de Bathmense Landen
wordt een zonnepark met
40.000 panelen ontwikkeld.
Daarnaast loopt een project
met vijf boeren om bijna 1
miljoen kubieke meter biogas
te gaan leveren aan industrie
in Deventer.
Op gebied van verduurzaming
van woningen is een pilot
project gestart om samen met
gemeente en bewoners van
de Noorderenk te kijken welke
concrete stappen bewoners,
al dan niet gezamenlijk,
kunnen zetten om financieel
aantrekkelijk hun energie
verbruik te verminderen.
Dit alles leidt tot concrete
stappen om in 2030 Bathmen
energie neutraal te krijgen.

Noaber-Energie ondersteunt
initiatieven en helpt in de
samenwerking tussen boeren
en de Bathmense bevolking.
Meer informatie over de
werkgroep is te vinden in de
bijlage, pagina 51.

Zonneweide
Bathmenselanden

“Verander de wereld, begin bij jezelf”
Ambitie
•

Panelen kunnen in een
zonneweide geplaatst
worden, maar worden
ook al op de grote
daken van de Bathmense
boerderijen geplaatst.

•
•

In 2022 komt het gehele elektriciteitsverbruik in
Bathmen van zonnepanelen in Bathmen;
In 2030 komt al het gas dat in Bathmen verbruikt
wordt uit biovergisters bij Bathmense boeren;
Hiermee is Bathmen in 2030 energie neutraal.
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OV E R I G E

T H E M A’ S

Naast de vijf belangrijkste
thema’s, zijn er nog overige
thema’s aan de orde gekomen
tijdens de verschillende
bewonersbijeenkomsten die
door de werkgroepen zijn
georganiseerd de afgelopen
jaren. Voor deze thema’s is
vaak nog geen werkgroep
gestart. Wel zijn het thema’s
waar Bathmenaren in de
toekomst graag mee aan de
slag willen.

H e t To p p u n t b i j d e
Brink

P a g i n a 3 5 - 0 5 O v e r i g e T h e m a ’s
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BEDRIJVIGH EID EN
ONDERNEMERS
Bathmen heeft de vereniging
Verenigde Bathmense
Ondernemers, voor
ondernemers uit Bathmen
en omgeving. Tijdens een
bijeenkomst op 31 januari
2020, georganiseerd door de
werkgroep Bathmen 2035,
gaven bewoners aan dat
een nieuw bedrijventerrein
een positieve impuls aan
Bathmen kan geven. De goede
bereikbaarheid van Bathmen,
via de A1, kan daarbij benut
worden.
Het huidige ‘bedrijventerrein’
van Bathmen bevindt zich
aan de Looweg, grenzend aan
het spoor. Hier worden de
functies wonen en werken
gecombineerd. Enkele kavels
daar zijn nog niet verkocht.
Het geeft aan dat de markt
verandert; ondernemers
hoeven niet meer bij hun
bedrijfshal te wonen. Wat
bereikbaarheid betreft ligt
het huidige bedrijventerrein
ongunstig. Vrachtwagens voor
bevoorrading moeten dwars
door het dorp om er te komen
en er is weinig ruimte voor
het laden en lossen of om te
keren met vrachtwagens.

Naar aanleiding van deze
reactie heeft de afstudeerder
in haar ruimtelijke analyse het
idee voor een bedrijvenerf in
Bathmen verder uitgewerkt.
In de eindrapportage
wordt aangegeven dat veel
Bathmense ondernemers
in 2020 een werkplek
elders hebben, omdat er in
Bathmen de mogelijkheid
niet is. Een bedrijventerrein
zou daar verandering in
kunnen brengen. Geen
groot bedrijventerrein met
‘grijze dozen’, maar een wat
kleinschaliger bedrijvenerf,
waar plek wordt geboden
aan lokale ondernemers.
Op de afbeelding hieronder
is een impressie van een
bedrijvenerf weergegeven.

Door bijvoorbeeld een
werkplaats voor de aannemer
te bieden, opslagruimte
voor een kledingwebshop,
een showroom voor de
meubelmaker of een gedeeld
kantoor waar mensen van
verschillende organisaties
samen kunnen werken.
Uitgangspunten voor een
bedrijvenerf zijn dat de
inrichting ingepast wordt
in het landschap en dat het
aansluit bij het dorp, op zo’n
manier dat het vrachtverkeer
niet door het dorp hoeft te
komen, maar de bedrijven
die op het erf gevestigd zijn
wel op fietsafstand van het
dorp liggen. Dit zou al met al
een goed vestigingsklimaat
voortbrengen.

Een voorstel voor de locatie
voor een nieuw bedrijvenerf
zou langs de A1 zijn. Dan
hoeft er minder vrachtverkeer
door het dorp te rijden en is
het voor lokale ondernemers
dichtbij en gemakkelijk
bereikbaar. De locatie langs
de A1 zou wel ver weg genoeg
zijn om er vanuit het dorp
geen (direct) zicht op te
hebben.

Er zijn voor- en tegenstanders
te vinden in Bathmen
wanneer het gaat over
deze mogelijkheid om
een bedrijventerrein aan
de Marsdijk te plaatsen.
Voorstanders vinden dat
in een dorp als Bathmen
een lokaal bedrijventerrein
aan de Marsdijk niet mag
ontbreken. Dat zou voor meer
werkgelegenheid zorgen.

Daarnaast blijken bedrijven
in het dorp vaak belangrijke
sponsoren voor verenigingen
en evenementen in Bathmen
te zijn. Bovendien kunnen
bepaalde bedrijven bezoekers
trekken uit de regio die ook
de horeca en winkeliers in het
dorp kunnen versterken. De
ligging aan de A1 is voor hen
een logistiek aantrekkelijke
locatie. Bijkomend voordeel
kan zijn dat de daken
voorzien worden van
zonnepanelen en de nieuwe
gebouwen zelf zorgen voor
een extra geluidsbarrière.
Tegenstanders vinden juist
een locatie in het dorp
geschikter, waarbij een
bedrijvenerf passend is.
Het is belangrijk dat voor- en
tegenstanders met elkaar
in gesprek gaan hierover.
Daarmee kan duidelijk worden
wat de mogelijkheden zijn om
zoveel mogelijk aan de vooren tegenstanders tegemoet te
komen.

Een greep uit de vele
ondernemingen van
Bathmen

Er zijn genoeg ondernemers in
Bathmen die een werkplaats,
kantoorruimte of showroom
kunnen gebruiken, volgens de
aanwezigen op 31 januari.

P a g i n a 3 7 - 0 5 O v e r i g e T h e m a ’s
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GROENE LEEFOMGEVING
Bathmen ligt in het groene
Sallandse landschap. Tussen
de weilanden en bossen,
grenzend aan de Schipbeek.
Door het groene karakter
van het dorp is het prettig
wonen en leven. Een groene
leefomgeving is van invloed
op gezondheid en welzijn en
belangrijk voor biodiversiteit.
Op verschillende plekken in
het dorp dringt de groene
omgeving door, maar
groene plekken worden ook
onderbroken of afgebroken.
De groene linten in Bathmen
kunnen worden versterkt en
het landschap ten noorden
van het dorp kan verbonden
worden met de Schipbeek. De
beek vormt een horizontaal
groen lint langs het dorp, veel
bewoners maken hier graag
een ommetje.

In de huidige situatie kan een
groen lint herkend worden
vanaf de voormalige pastorie
via de kerk en de Brink
naar ’t Dijkhuis en langs de
Gorsselseweg richting de
Schipbeek. Het lint wordt
momenteel onderbroken,
maar heeft de potentie om
aaneengesloten groen lint
door het dorp te vormen.
Dit krijgt onder andere een
plek binnen de ontwerpen
vanuit de werkgroep Plan
Brink Bathmen, maar het
groene lint bestaat uit
meer dan alleen de Brink.
De groene vlakken worden
met elkaar verbonden door
bijvoorbeeld de Gorsselseweg
te vergroenen.

Een aanpassing in het
wegprofiel zorgt er ook
voor dat het voor auto’s
minder aantrekkelijk wordt
het dorpscentrum in te
rijden. Door het groene lint
dementievriendelijk in te
richten wordt aangesloten
bij de visie van een
dementievriendelijk Bathmen.
Meer hierover is terug te
vinden in de ruimtelijke
analyse van de afstudeerder
via www.bathmen.nl.

40

VEREN IG IN G EN , A A N BO D VAN
AC T IVIT EIT EN & N OA BERSC HAP
Bathmen is een dorp met
sterke sociale cohesie.
Mensen kijken naar elkaar
om en zorgen voor elkaar.
Bathmen kent actief
noaberschap, één van de
redenen waarom het een
fijne, leefbare plek is om te
wonen. Als je elkaar kent,
groeit de zorg voor elkaar. Er
is veel te doen onder andere
door de vele verenigingen en
het ruime activiteitenaanbod.

Dit is mogelijk door de vele
vrijwilligers die zich inzetten
voor deze verenigingen en
activiteiten. Bathmenaren
zetten zich in om hun dorp
leefbaar te houden.

Deze actieve cultuur van
inwoners in Bathmen wordt
gekoesterd en gezien als
een groot goed om te
behouden. Een sociaal sterke
samenleving ontstaat door
pluriformiteit in combinatie
met voldoende geschikte
ontmoetingsmogelijkheden.
Daarom heeft dit thema een
nauwe samenhang met de
thema’s sport, inrichting
omgeving en plan Brink, maar
ook met het thema wonen.

EVENEMENTEN

Ve rs c h i l l e n d e eve n e m e nte n
die in en rondom Bathmen
worden georganiseerd.

Stichting Bathmen Promotie
heeft verschillende
werkgroepen die
evenementen organiseren.
Daarnaast beheert de
stichting de website www.
bathmen.nl.

Op deze website
is onder ander de
evenementenkalender
(agenda) te vinden. Hier
kan iedereen zijn of haar
evenement zelf online
plaatsen.

Tijdens het schrijven van
deze visie gebeurde dat
nog te weinig, wellicht door
onbekendheid.

EVENEMENTEN

Sur v iv a lru n Ba t h men

B athmense Kermis

Bathm en spant de kroon

Bathm en k n a l t d o o r !

Foto: fotograaf onbekend,
gepubliceerd op de Facebookpagina
van Schipbeeksurvivalrun Bathmen.

Foto: Nextlevelfotografie,
gepubliceerd op de Facebookpagina
van EnjoyBoode.

F o t o : To m M e n s i n k ,
gepubliceerd op de Facebookpagina
van Bathmen spant de kroon.

Foto: fotograaf onbekend,
gepubliceerd op de Facebookpagina
van Bathmen knalt door!
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OVERHEIDSPARTICIPATIE &
BURGERKRACHT
Tot slot zijn Bathmenaren
blij dat zij een actieve rol
als bewoners hebben. Er
is veelal sprake van goede
communicatie met de
gemeente Deventer en
wederzijds respect, dit willen
we graag in de toekomst
versterken en verbeteren.
Samenwerken en vertrouwen
tussen overheid en inwoners
moet het uitgangspunt
zijn, in partnerschap. Dat
houdt in dat er goede
afspraken over rolverdeling
en verantwoordelijkheden
moeten worden gemaakt.
Bathmen staat hier graag
voor open. De manier
waarop burger- en
overheidsparticipatie
plaatsvindt moet helder
worden afgesproken
tussen gemeente en dorp.
Momenteel is de structuur om
zoiets aan te pakken als volgt:
de gemeente zorgt dat ‘zaken
waar iets van gevonden moet
worden’ bij de Stuurgroep
Dorpsagenda terecht komt.
De Stuurgroep bepaalt
vervolgens in gezamenlijkheid
welke werkgroep of
bewonersvertegenwoordiging
het oppakt. Anderzijds
kunnen Bathmenaren met
vragen en opmerkingen
terecht bij de Stuurgroep.
Daar wordt betreffende
vraag dan uitgezet naar de
betrokken werkgroep.

Verschillende organisaties in
Bathmen hebben dorpsbrede
taken. Betrokken organisaties
vinden het slim om hierover
met elkaar om tafel te gaan:
helderheid over ieders rol en
de onderlinge communicatie
werkt immers het prettigst.
Daarnaast behoeft de
uitvoering van deze dorpsvisie
een dorpsondersteuner; bij
voorkeur een Bathmenaar
met een breed netwerk
die weet wat er speelt,
zowel in het dorp als op het
gemeentehuis. Het contact
met de gemeente wordt
uitgebreider en specifieker
door een dorpsondersteuner
uit het dorp in te zetten.
Een spin in het web die de
wegen weet te bewandelen
en Bathmenaren onderling
en de gemeente verbindt.
Dit zou een vrijwilliger
kunnen zijn, maar er zitten
uiteraard grenzen aan
vrijwilligerswerk. Een functie
die voor een deel betaald
wordt is daarom realistischer.
De dorpsondersteuner zou
nauw contact en afstemming
hebben met de wijkmanager,
maar werkt vanuit een
andere invalshoek. De
wijkmanager is echt vanuit
de gemeente aangesteld, de
dorpsondersteuner is een
dorpsgenoot.

De Kerk vanuit de
Schoolstraat
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MONITORING &
BORGING
Bathmen is een dorp in
beweging. Daarnaast heeft
Bathmen te maken met trends
en ontwikkelingen
die van invloed zijn op de
leefbaarheid, wensen en
behoeftes. Daarom is deze
dorpsvisie een dynamisch
document, het is belangrijk
om eens in de 2 à 3 jaar een
moment te organiseren voor
bewoners. Om een vinger
aan de pols te houden en de
thema’s weer te bespreken.
Daar waar nodig kan de
dorpsvisie dan geactualiseerd
worden. Daarnaast zijn er
nog een aantal thema’s – zie
hoofdstuk andere overige
thema’s – en onderwerpen,
die nadere uitwerking
behoeven. Denk hierbij
o.a. aan de thema’s milieu,
toerisme en recreatie. Het
is aan de Bathmenaren zelf
wanneer zij deze uitwerking
oppakken.

Het is voor te stellen dat
bepaalde thema’s meer
urgentie hebben dan andere.
De Stuurgroep Dorpsagenda
zal deze thema’s te zijner tijd
agenderen om te bespreken
met de verschillende
werkgroepen. De eerste
stappen richting de toekomst
zijn en worden al gezet
binnen de verschillende
werkgroepen. Alle aspecten
uit deze visie wil Bathmen
in de komende periode
uitvoeren in samenwerking
met overheid en andere
partijen. Er komt een
interactieve pagina op de
site van Bathmen over de
dorpsvisie. Daarin worden
bewoners uitgenodigd mee te
kijken en kunnen suggesties
achter gelaten worden.
Hierdoor kunnen de bewoners
actief betrokken blijven bij de
ontwikkelingen in Bathmen.
Bathmen is en blijft een
verenigd en actief dorp.
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WE R KG R O E P E N
W O N E N - WE RKGROE P WON ING BOUW

VO O RZ I ENI NGEN – STI C H TI NG PL AN B RI NK B ATH MEN

Doel: ondersteunen van de gewenste groei naar 7.500 inwoners.

Doel: een toekomstbestendige Brink ontwikkelen, om de leefbaarheid, (fysieke) ontmoeting en welzijn in
het dorp te behouden en te bevorderen.

De werkgroep Bathmen 2035
vervult sinds de zomer van
2020 geen actieve rol meer.
De werkgroep Bathmen
2035 wilde een vernieuwde
visie ontwikkelen voor de
toekomst van Bathmen
gebaseerd op groei en dat is
gelukt. In november 2019,
tijdens de Winterfair, peilde
de werkgroep de mening
van bewoners in het dorp.
Tijdens deze peiling was
de woningmarkt veruit het
hoofdonderwerp van de
gesprekken.
Daarop werd door de
werkgroep een debatavond
georganiseerd in januari
2020, waar diverse stellingen
werden behandeld op
het gebied van wonen en
voorzieningen. Via een
digitale methode (www.
mentimeter.com) kon het
publiek zijn reactie op de
stellingen doorgeven. De
resultaten werden direct
verwerkt in live grafieken.
Circa 180 inwoners stemden
mee. Wat opviel was de
hoeveelheid jongeren die
meedeed; 41 procent van de
stemmers was jonger dan 25
jaar.
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Dit lijkt in grote mate
overeen te komen met de
woningsituatie waarnaar
gevraagd werd tijdens de
avond: 37% van de stemmers
gaf aan nog inwonend te zijn.
De informatie die op deze
avond verzameld is, is input
geweest voor voorliggende
dorpsvisie en zal ook door
de werkgroep Woningbouw
gebruikt worden. Ook de
gemeente Deventer was
tijdens de debatavond
vertegenwoordigd. Zij
gaven aan veel met de
geleverde informatie te
kunnen. Wethouder Liesbeth
Grijsen sprak zelfs van “een
cadeautje”.
Naar aanleiding van de
resultaten en duidelijke wens
om Bathmen te voorzien
van nieuwe en de juiste
type woningen is de nieuwe
werkgroep ‘Woningbouw’
ontstaan. De doelstelling van
de werkgroep Woningbouw
is om de gewenste groei van
het inwonersaantal naar
7.500 te ondersteunen met
plannen die aansluiten bij
de woonwensen van huidige
en toekomstige inwoners
van Bathmen. Het dorpse
karakter, dat Bathmen wil
behouden, speelt hierbij ook
een grote rol. De werkgroep
is het aanspreekpunt voor
Bathmenaren en voor de
gemeente Deventer in zake
woningbouw.

Alleen door de groei van
het aantal inwoners kan
het voorzieningenniveau in
Bathmen op peil gehouden
worden en economische
activiteiten in het dorp
behouden blijven. Daarom zal
de werkgroep Woningbouw
ook oog houden voor de mate
van variatie in de komende
nieuwbouw, waardoor het
dorp aantrekkelijk blijft voor
nieuwe inwoners.
De uitslagen van de
verschillende presentaties
en discussieavonden zullen
de leidraad vormen voor de
werkgroep. De werkgroep
kijkt verder dan alleen de
wensen van de huidige
inwoners, opdat de groei
in aantal huishoudens
gerealiseerd wordt.

Midden in de kern van
Bathmen bevindt zich
de Bathmense Brink
waaromheen enkele
horecagelegenheden, winkels
en woningen zijn gesitueerd.
De Brink kenmerkt zich door
de omringende bomen, de
vele parkeerplaatsen en het
grasveld. Doordat er veel
evenementen plaatsvinden
op de Brink voldoet een groot
deel van de voor de inrichting
gebruikte materialen als
gras en verhardingen niet
(meer) aan de normen die het
huidige, veelvuldige gebruik
hieraan stelt.
Door toename van, en
veranderen in, activiteiten,
evenementen, recreatief
verkeer en toerisme is de
Bathmense Brink volgens
bewoners niet meer
toekomstbestendig.
De Bathmense Brink is
essentieel om thema’s als
leefbaarheid, ontmoeten
en welzijn te behouden en
te bevorderen in het dorp.
Door meer evenementen
te organiseren en te laten
plaatsvinden (activiteiten,
evenementen, markten) en
ook de wekelijkse markt hier
te laten plaatsvinden in plaats
van bij de bibliotheek, gaat
het plein meer bruisen.

Daarvan zullen de
horecagelegenheden
en aanliggende winkels
profijt hebben. Verder
zal het plein ook tijdens
periodes wanneer er geen
evenementen plaatsvinden
gebruiksvriendelijker
worden en meer als
ontmoetingsplek gebruikt
kunnen worden, waarbij meer
parkeermogelijkheden net
buiten de Brink gerealiseerd
worden.
Inmiddels zijn er
vele bewoners en
belanghebbenden (onder
andere de (horeca-)
ondernemers en het woonen zorgcentrum) die groot
voorstander zijn het plan
van herinrichting van de
Brink en aanpalend gebied.
De werkgroep Plan Brink
Bathmen is hiermee aan de
slag gegaan en wil een goed
doordacht inrichtingsplan
voor een toekomstbestendige
Brink opzetten.

De werkgroep Plan
Brink Bathmen zoekt
de samenwerking
met de werkgroep
Dementievriendelijk Bathmen.
De Brink moet immers voor
eenieder toegankelijk zijn.
Daarnaast grenst het woonzorgcentrum ‘t Dijkhuis aan
de Brink. Er is aandacht voor
het zorgen met en voor elkaar,
door de samenwerking te
zoeken met ’t Dijkhuis.
Werkgroep Plan Brink
heeft in de loop der jaren
meerdere bijeenkomsten
georganiseerd, waarbij de
aanwezigen verschillende
mogelijke invullingen aan
de Brink geven. Zo is water
een terugkerend onderwerp,
denk hierbij aan fonteinen
en waterpartijen. Ook
wil men de waterpomp
behouden. Daarnaast is
een openlucht podium, in
welke vorm dan ook, een
terugkerend onderwerp dat
als aantrekkelijk object gezien
wordt. Het vormen van een
beweegtuin voor jong en oud,
terrassen in de zon, op en/
of langs de Brink zorgen voor
een levendig plein; allemaal
ideeën en wensen vanuit
bewoners. Daarnaast wordt
de wens vaak uitgesproken
om de verbinding met de kerk
en het plein de Brink en ’t
Dijkhuis terug te zien in het
plan.
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WE R KG R O E P E N
Z O RG – W ERKGROE P BATHME N DEM ENTI E VRI ENDELI J K

SPO RT – W ERKGRO EP S PO RT VO O RZ I ENI NGEN B ATH M E N

Doel: Bathmen een dementievriendelijk dorp maken.

Doel: een multifunctionele, toekomstbestendige en duurzame binnen- en buitensportaccommodatie realiseren in het dorp door een advies op te stellen.

De werkgroep werkt vanuit de volgende doelen:
•
•
•
•

Inzicht biedt uitzicht: door lezingen en trainingen te verzorgen aan mantelzorgers,
ondernemers, verenigingen en scholen.
Door dialogen aan te gaan en ondersteuning te bieden ontstaat begrip en bewustwording
waarmee taboes kunnen worden doorbroken.
Iedereen is welkom: dit doel heeft betrekking op de hindernissen en onnodige gevaren
waarmee mensen met dementie te maken krijgen in het dagelijks leven.
Veilig thuis: dit gaat om het voorkomen van onveilige situaties in en om het huis en de directe
omgeving, voor mensen met dementie.

De werkgroep Bathmen
Dementie Vriendelijk
neemt het voortouw
om van Bathmen een
consumentvriendelijke
samenleving te maken; een
dementievriendelijk dorp,
zowel fysiek als sociaal.
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De werkgroep is tevens
betrokken bij het opzetten
van het Plan Brink,
waarbij looproutes en
herkenningspunten een
aandachtspunt is. Ook maakt
de werkgroep onderdeel
uit van de Dorpsagenda
Bathmen. De werkgroep sluit
zich daarnaast aan bij andere
initiatieven zoals Deventer
Dementievriendelijk en
Alzheimer Nederland.

Aanleiding om deze
werkgroep op te starten, zijn
de demografische cijfers en
voorspellingen die tijdens
het proces om tot een
Dorpsagenda te komen in
2018 aan bod kwamen.

De werkgroep
Sportvoorzieningen Bathmen
heeft een adviesrapport
opgesteld en overgedragen
aan de gemeente
Deventer. De werkgroep
wil een multifunctionele,
toekomstbestendige en
duurzame binnen- en
buitensportaccommodatie
realiseren in het dorp. De
huidige sportvoorzieningen
in het Bathmen zijn veelal
verouderd met een te hoge
bezettingsgraad en voldoen
niet aan de hygiëne- en arbo
eisen.
Vervanging van de huidige
sporthal is noodzakelijk en bij
de individuele sporttakken in
Bathmen al langer een wens,
maar nooit eerder compleet
in kaart gebracht. Daar heeft
de werkgroep nu verandering
in gebracht met het opstellen
van het adviesrapport.

Het noodzakelijke vernieuwen
van de sporthal op korte
termijn biedt kansen
op de lange termijn
om sportvoorzieningen
te concentreren in
een multifunctionele
accommodatie. Hierdoor
kunnen sporters beter
gefaciliteerd worden.
Daarnaast kunnen vrijwilligers
efficiënter worden ingezet.
Door fysiotherapeuten en
lokale kinderopvangcentra
is aangegeven dat zij
geïnteresseerd zijn in
uitbreiding van hun
activiteiten naar het
sportpark.

Plannen om te komen tot
deze sportaccommodatie zijn
in een vergevorderd stadium.
Er bestaan mogelijkheden om
het verouderde gymzaaltje bij
de Dorpsschool af te stoten
en op de lange termijn zijn
er ook mogelijkheden voor
verplaatsing van de Tennisclub
Bathmen.
Vanuit de gemeente is een
projectleider aangewezen
om een en ander verder uit
te werken en kosten voor de
bouw zijn op de begroting van
de gemeente geplaatst.

dorpsvisie bathmen - pagina 46

06 Werkgroepen - Pagina

48

WE R KG R O E P E N
W E R KG ROE P STATION BATHMEN
Doel: heropening van het treinstation Bathmen.
De werkgroep Station Bathmen zet zich sinds 2017 in voor de heropening van Station Bathmen.
Voor duurzame vitaliteit en leefbaarheid van Bathmen is de aanwezigheid van een treinstation
van groot belang. In willekeurige volgorde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treinen die alleen maar langs denderen en niet stoppen in een zichzelf respecterend dorp als
Bathmen is niet meer van deze tijd;
Korter en sneller openbaar vervoer voor bijvoorbeeld studenten die dagelijks naar
opleidingscentra reizen of studenten die een praktijkstage in Bathmen volgen;
Vervanger van de grotendeels verdwenen buslijn naar Holten;
Elektrisch treinvervoer is een duurzaam transportmiddel, waarvoor de infrastructuur al
aanwezig is;
Vergroting van de leefbaarheid van het platteland is een ambitie van de overheid. De
heropening van het station is opgenomen in het Bestuursakkoord 2018-2022 van de gemeente
Deventer;
Bathmen is een ‘grijze vlek’ op lijn Deventer-Almelo;
Vergroting dagelijkse bereikbaarheid en incidentele bereikbaarheid (evenementen, toerisme);
Vervoerswaarde is voldoende groot voor verantwoorde exploitatie. Hiervoor is de toekomstige
groei met 25% inwoners niet meegenomen;
Een station is ruimtelijk goed inpasbaar en te combineren met bestaande en nieuwe
mobiliteitsfuncties zoals een transferium en een mobipunt.

De realisatie van het Station
in Bathmen is een kwestie
van een lange adem. Dit
blijkt onder meer uit de
gesprekken die de werkgroep
heeft gehad met de gemeente
Deventer, de NS en de
Provincie Overijssel. De NS
heeft de werkgroep inzicht
gegeven in de uitkomsten
van het onderzoek (de
zgn. ‘ Quickscan’ ) naar de
heropening van het station,
waarvoor zij in december
2017 opdracht had gekregen
van de Provincie onder
de noemer “Herijking OVtactiek”, als mogelijke
vervanging van buslijnen naar
Holten en Deventer.
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‘De conclusie van de
Quickscan is- in lijn met
eerdere bevindingen van het
onderzoek van Goudapple
Coffeng uit 2009 - dat
de bediening van Station
Bathmen niet past in
(toekomstige) dienstregeling
en uitsluitend opgenomen
kan worden met omvangrijke
infrastructurele maatregelen,
bovenop omvangrijke
investeringen voor de aanleg
van een nieuw treinstation en
concessies voor goederen- en/
of reizigerstreinen in termen
van extra reistijd en verbreken
aansluitingen’.

De werkgroep stelt duidelijke
vraagtekens bij de houding
van de woordvoerder van
de NS, die met geen woord
repte over de belangen van
Bathmen en vooral druk was
met een snellere verbinding
met Berlijn. De werkgroep
heeft op uitdrukkelijk verzoek
het gehele eindrapport
QuickScan ontvangen.

De werkgroep zal met de nieuwe dorpsvisie in de hand de heropening van het station Bathmen
blijven agenderen bij de overheden en de vervoersorganisaties, omdat ze hebben gezien en erin
geloven dat dit mogelijk is. Veranderende omstandigheden zullen leiden tot nieuwe inzichten en
kansen, zoals bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Snellere kortere treinen, die zorgen voor meer dynamiek;
Nieuwe visies op vervoer van mensen en goederen;
De nieuwe dorpsvisie gericht op een groei van Bathmen met 25% naar 7.500 inwoners;
Andere vervoersmaatschappijen die toekomstig de gebiedsconcessie krijgen voor dit spoor en
het regionale openbaar vervoer willen verbeteren.

Op de agenda voor 2021
staan vervolggesprekken met
ProRail, Provincie, Gemeente
en NS. De werkgroep voelt
zich hierbij gesterkt door de
drukbezochte bewonersavond
van de werkgroep Bathmen
2035 op 31 januari 2021, waar
het Station genoemd werd
als belangrijkste ontbrekende
voorziening in Bathmen
(zie de foto rechts op deze
pagina).
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WE R KG R O E P E N
DU U R ZAAMHE ID – WE RKGROEP NOA BER-ENERG I E

VERENI GDE B ATH MENAREN

Doel: Bathmen energieneutraal en klimaatadaptief.

Naast de verschillende werkgroepen die zich bezighouden met de uitvoering van o.a. de
dorpsagenda, zijn er nog veel meer verenigingen en clubs in Bathmen waarin de bevolking
verenigd is. De volgende organisaties maken onderdeel uit van de overleggroep ‘Stuurgroep
Dorpsagenda’.

Noaber-Energie is ontstaan
vanuit een werkgroep,
maar inmiddels heeft het
de officiële vorm van een
energiecoöperatie. NoaberEnergie zet zich in voor een
duurzaam en klimaatneutraal
dorp. Noaber-Energie is
aangesloten bij de Stuurgroep
Dorpsagenda.
Noaber-Energie heeft op
het moment van schrijven
van voorliggende dorpsvisie
drie boerendaken vol liggen
met ruim 600 zonnepanelen
gekocht door burgers. Ook
zijn er op dat moment twee
extra daken in ontwikkeling.
Op de Bathmense Landen
wordt een zonnepark met
40.000 panelen ontwikkeld.
Daarnaast loopt een project
met vijf boeren om bijna 1
miljoen kubieke meter biogas
te gaan leveren aan industrie
in Deventer.
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Op gebied van verduurzaming
van woningen is een pilot
project gestart om samen met
gemeente en bewoners van
de Noorderenk te kijken welke
concrete stappen bewoners,
al dan niet gezamenlijk,
kunnen zetten om financieel
aantrekkelijk hun energie
verbruik te verminderen.
Dit alles leidt tot concrete
stappen om in 2030 Bathmen
energie neutraal te krijgen.
Onder de coöperatie
Noaber-Energie, met een
bestuur en leden (boeren en
burgers), hangt een aantal
subbesturen: het Noaber
Energie Fonds, Zonnepark
Brilman, werkgroepen en
Oxe Geeft Gas. Ook denkt
Nobaer-Energie mee over
duurzame woningen, waar
een nuttig haakje ligt naar
de groeiambitie van het dorp
Bathmen.

De missie is dat het mooie
dorp Bathmen haar eigen
verantwoordelijkheid neemt
en klimaatneutraal en
duurzaam wil zijn. Tevens
wil Bathmen een voorbeeld
zijn waaruit blijkt dat de
transitie daadwerkelijk
mogelijk is. Noabers nemen
de verantwoordelijkheid
voor elkaar en de volgende
generaties. Noaber Energie
pakt de uitdaging op en
ondersteunt initiatieven pro
actief om tot realisatie te
komen. De samenwerking
tussen boeren en de
Bathmense bevolking biedt
daarbij extra mogelijkheden
tot versnelling van de
transitie. Verander de wereld,
begin bij jezelf.

De Stichting Bathmen
Promotie

De Verenigde Bathmense
Ondernemers (VBO)

Deze stichting bestaat uit
een aantal werkgroepen die
evenementen in en rondom
Bathmen organiseren.
Naast het organiseren
en ondersteunen van
evenementen onderhoudt
Stichting Bathmen Promotie
ook de algemene website
www.bathmen.nl en zorgt
de groep - via het Infopunt voor de verkoop van routes,
kaarten en verstrekt het
toeristische informatie.

De VBO maakt onderdeel
uit van de Stuurgroep. De
VBO werkt samen met de
Stichting Bathmen Promotie
in het organiseren van
activiteiten voor het dorp. De
website www.bathmen.nl is
een product van de VBO en
Stichting Bathmen Promotie.

Het Dorpsplatform
Het Dorpsplatform
maakt onderdeel uit van
WIJDeventer en met een soort
‘voelsprieten in de Bathmense
samenleving’, onderdeel uit
van de Stuurgroep.

De Belangen Vereniging
Bathmen (BVB)
De BVB bestaat uit een
bestuur dat zich met een
aantal lopende dossiers
bezighoudt, zoals de
geluidswerende maatregelen
langs de A1, het spoor,
vliegveld Lelystad, de

omgevingsvisie en de
dorpsvisie uit 2016. Verder is
de BVB nauw betrokken bij de
energietransitie. De BVB heeft
ruim 700 leden.
De doelstelling van de BvB
volgens haar statuten is: het
bevorderen van het welzijn
in de (voormalige) gemeente
Bathmen; het zijn van een
klankbord van en naar het
gemeentebestuur naar
aanleiding van vragen en
suggesties uit de bevolking;
de BVB streeft geen politieke
doelen na en is niet gebonden
aan een politieke partij; de
BVB streeft ernaar te allen
tijde haar onafhankelijk
karakter te behouden, in die
zin dat zij op geen enkele
wijze afhankelijk wenst te
zijn van de lokale overheden
danwel van een donateur.
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