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‘Goed voor elkaar’

Een stad met een dorpskarakter
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V O O RW O O R D

M

et trots presenteren wij de Toekomstvisie Gramsbergen 2018-2028 met
als titel ‘Goed voor elkaar’. Een titel die recht doet aan het gedeelde gevoel dat is opgetekend uit de gesprekken die wij hebben gevoerd. Kort
samengevat: de inwoners zijn trots op Gramsbergen, van mening dat we
het hier goed voor elkaar hebben en als het nodig is er voor elkaar zijn.

De projectgroep heeft in de afgelopen periode met veel plezier en enthousiasme
gewerkt aan deze visie, hierbij op een deskundige manier ondersteund door De
Stuw. De inhoud is tot stand gekomen op basis van veel gesprekken met inwoners,
verenigingen/organisaties en professionals. Deze gesprekken, met als centrale vragen ‘waar is Gramsbergen trots op en wat moet behouden blijven’ en ‘wat verdient
aandacht of kan beter’ hebben een goed beeld gegeven van Gramsbergen nu en de
wensen voor de toekomst.

Foto: Dianne de Goeijen

De uitkomsten van alle gesprekken hebben wij in deze visie onderverdeeld in een
aantal thema’s waarbij de term Verbinding centraal staat. De aanbevelingen worden hierbij – waar mogelijk en aan de orde - steeds geformuleerd voor de korte
termijn (1 jaar), de middellange termijn (2-5 jaar) en de lange termijn (6-10 jaar).
Daarbij geldt overigens dat deze visie een dynamisch document is en maatschappelijke en economische ontwikkelingen alsmede veranderende inzichten invloed
zullen hebben op de uiteindelijke ontwikkelingsrichting. Bij de uitvoering zal hier
rekening mee moeten worden gehouden.
Zoals aangegeven staat één ding als een paal boven water: de inwoners van Gramsbergen zijn trots op hun stadje, we hebben het ‘Goed voor elkaar’. En dat gevoel
willen wij natuurlijk richting de toekomst behouden. Deze visie beoogt hieraan
een bijdrage te leveren. Niet door uitgebreide theoretische kaders te schetsen, maar
door met concrete aanbevelingen te komen die de leefbaarheid de komende jaren
nog verder kunnen verbeteren. En dat met als doel dat alle inwoners van Gramsbergen trots kunnen zijn en blijven op ons vitale stadje.
Het opleveren van deze visie aan onze opdrachtgever
opdrachtg
Stadsbelang markeert het
eindpunt van de projectgroep, maar voor Gramsbergen is het ‘slechts’ een startpunt. Het is nu zaak om met elkaar aan de slag te gaan met de plannen en onze
dromen waar te maken. Dat kan niet zonder u, maar ook niet zonder de steun van
andere partijen, zoals de gemeente Hardenberg.
Wij zien de toekomst van ons Gramsbergen rooskleurig
r
in!
De projectgroep wil iedereen die heeft meegewerkt
meeg
aan het tot
stand komen van deze toekomstvisie heel hartelijk
har
bedanken.
Niels Breukelman
Jeanet Westerman
Rudi Reinders
Guus Meesters
Aad Westdijk
Jacob Seinen

Andy de Vos
Jenneke Tegelaar (namens Stadsbelang)
Klaas Bouwman (De Stuw)
Renate Beverdam (De Stuw)
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A A N L E I D I N G

B

egin 2017 verstrekte Stadsbelang aan de projectgroep de opdracht om op
een activerende wijze in samenspraak met de gemeenschap tot een toekomstvisie te komen die een ontwikkelingsrichting voor de kern Gramsbergen aangeeft voor de komende tien jaar. Een toekomstvisie die – waar
mogelijk – gecombineerd wordt met concrete uitvoeringsplannen.

Zeker in de huidige tijd wordt steeds meer verwacht dat inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving. Het is daarom van groot belang om
als Gramsbergen de koers te bepalen: wat speelt er, welke ontwikkelingen zijn van
belang en welke richting willen we op? Als de koers duidelijk is kan Gramsbergen
ook pro-actiever vorm geven aan haar eigen toekomst! Want:

“De mooiste manier om de toekomst te voorspellen
is deze samen vorm te geven”
Met dit in het achterhoofd is de projectgroep aan de slag gegaan.

Wat is een Toekomstvisie?
‘Waar gaan we voor?’ is de centrale vraag in een visie. In een dorpsvisie of toekomstvisie is het belangrijk dat het antwoord daarop breed gedragen is. Dan pas
verbinden inwoners en organisaties zich aan deze visie en komt de gewenste beweging op gang. Want uiteindelijk moet een visie uitmonden in concreet uitvoerbare
plannen voor de korte en lange termijn.
Onze toekomstvisie moet dan ook voldoen aan de volgende kenmerken:
✔ de toekomstvisie geeft een perspectief over tien jaar, waar mogelijk aangevuld
met concrete plannen voor de korte-, middellange- en lange termijn. Het is
duidelijk op welke zaken Stadsbelang zich kan richten om de leefbaarheid in
Gramsbergen te versterken.
✔ zo veel mogelijk mensen denken en doen mee bij het tot stand komen van de
visie, maar zeker ook in de uitvoering. Het moet een plan zijn van en voor
Gramsbergers.
✔ door een toekomstvisie sta je sterker; je weet waar je het over hebt en wat je wilt.
Het gaat erom gebruik te maken van aanwezige kracht, nieuwe behoeften te
signaleren en draagvlak te creëren voor het nemen en realiseren van initiatieven.
We zijn proactief! Met een goede visie heeft het uitvoeren van ideeën en wensen
bovendien meer kans van slagen bij de gemeente en andere organisaties,
omdat er draagvlak voor bestaat.
Gelet hierop is de keuze gemaakt voor een dorpsbrede activerende werkwijze. Met
andere woorden, met elkaar kijken naar wat we willen en kunnen en dit vertalen
naar concrete plannen. Deze plannen maken we met elkaar; de gemeente en andere partijen kunnen meedenken, maar Grambergen stelt de toekomstvisie vast.
Bij de uitvoering werken we natuurlijk graag samen met andere partijen om onze
plannen tot werkelijkheid te maken.
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W E R K W I J Z E

Z

oals eerder aangegeven heeft Stadsbelang begin 2017 een projectgroep
Toekomstvisie gevormd die een afspiegeling is van de Gramsberger samenleving. Zij hebben het project vorm gegeven en uitgevoerd, De Stuw heeft
het traject begeleid. De projectgroep heeft zich met haar werkwijze gericht
op de kern Gramsbergen.

In een korte periode is een werkwijze ontwikkeld, zijn thema’s vastgesteld en
groepsgesprekken georganiseerd. Daarnaast zijn inwoners uitgenodigd schriftelijk
te reageren. De uitkomsten van de gesprekken en vragenlijsten zijn geanalyseerd en
geconcretiseerd. Daarna heeft de projectgroep op 23 november 2017 alle inwoners
uitgenodigd om te reageren op de eerste uitkomsten en plannen. Op basis van hun
reacties is de Toekomstvisie aangescherpt, vastgesteld en overhandigd aan de opdrachtgever.
In totaal zijn er 14 groepsgesprekken geweest met jong en oud en hebben ruim
honderd inwoners (ook via de mail en flyer) actief meegedacht over de vraag waar
Gramsbergen trots op kan zijn en wat aandacht nodig heeft. De uitkomsten hiervan hebben een goed beeld gegeven van Gramsbergen en vormden dan ook de basis
voor de Toekomstvisie. In november zijn alle inwoners uitgenodigd mee te praten
over de uitkomsten en gekozen actiepunten. De input van deze avond is verwerkt in
deze visie en vervolgens gepresenteerd aan onze opdrachtgever Stadsbelang.
De gesprekken hebben niet alleen veel informatie opgeleverd, minstens zo belangrijk is dat inwoners met elkaar in gesprek kwamen. Dat leverde weer nieuwe inzichten op. De uitkomsten zijn door de projectgroep besproken, geanalyseerd en
hebben vervolgens - verdeeld over verschillende thema’s – een plaats gekregen in de
Toekomstvisie, al dan niet voorzien van een concrete aanbeveling.

Hoe nu verder?
Zoals gezegd, het vaststellen van de toekomstvisie is voor de projectgroep een eindpunt, maar voor Gramsbergen niet meer dan een startpunt. Het echte werk moet
nu gaan beginnen. Het is aan Stadsbelang om aan de grote mate van enthousiasme
en betrokkenheid van veel inwoners een vervolg te geven in de uitvoeringsfase. Wij
twijfelen er niet aan dat dit gaat lukken. Samen aan de slag om ons mooie stadje
nog mooier te maken zit ons in de genen!
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G O O G L E E A RT H
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VERBINDING STAAT CENTRAAL

A

lles staat met elkaar in verbinding in een veranderende wereld waarin we
vorm moeten geven aan een duurzame en inclusieve samenleving waarin
iedereen meetelt. Iedereen moet mee kunnen doen aan onze samenleving
ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking. Het gaat om meer
dan de sociale omgeving: ook wonen, werk en inkomen, vervoer, communicatie en ruimtelijke ontwikkeling is hiervan onderdeel. Dat beleid maken en
evalueren doe je samen met de mensen om wie het gaat.
Zeker in de huidige tijd leggen we op allerlei wijze verbinding met anderen: in het
dorp, met groepen en organisaties, buiten het dorp, met het openbaar vervoer, op
de fiets, digitaal, noem maar op.
Uit de gesprekken met de inwoners van Gramsbergen kwam naar voren dat (de
aard van) de verbanden wel aan het veranderen zijn. Het is bijvoorbeeld niet meer
zo vanzelfsprekendheid om achterom binnen te lopen bij de ander; digitaal staan
we echter weer veel meer met elkaar in contact. Kortom, verbanden/verbindingen
veranderen en daar kun en moet je zelfs op anticiperen. Want Gramsbergen is een
hecht en vertrouwd dorp, en dat willen we zo houden. Dat betekent dat wij moeten
blijven werken aan een samenleving zonder drempels; geen fysieke drempels en
geen sociale drempels. Wij willen een Gramsberger samenleving waarin iedereen
contact kan maken, zich kan verplaatsen en vanzelfsprekend kan participeren.
Het is om deze reden dat wij in de Toekomstvisie deze verbinding centraal stellen
en uitwerken in de volgende thema’s:
✔ Verbindende identiteit
✔ Verbinding tussen mensen
✔ Verbinding tussen verenigingen en organisaties
✔ Zichtbare dynamiek en fysieke verbinding in het dorp

Foto: Dianne de Goeijen

✔ Verbinding met de omgeving
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GRAMSBERGEN, EEN KORTE SCHETS

G

ramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling
in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen
ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog
echt bestaat.

Het wonen en leven is er goed. De voorzieningen zijn op peil. Een kleine greep uit
het aanbod: openlucht zwembad, 2 basisscholen, een multifunctioneel centrum,
sporthal, sportpark met combibaan, treinstation, een bostheater en jachthaven.
Ook op cultureel gebied is er veel te beleven. Er zijn verschillende terugkerende evenementen die bezoekers uit de hele regio trekken. Kortom, Gramsbergen kan met
recht de parel van de gemeente Hardenberg genoemd worden!

Historie
Gramsbergen en de buurtschappen kenden al een vroege bewoning. In het Cultuur
Historisch Informatie Centrum Vechtdal , gevestigd in het centrum van Gramsbergen, is een aantal archeologische vondsten geëtaleerd. De vondsten duidden op een
bewoning van 10.000 jaar geleden.
Algemeen wordt aangenomen dat het ‘stedeke’ Gramsbergen in de 13e eeuw al bestond. In de geschiedschrijving van de periode daarvoor komt de naam Gramsbergen ook al voor. Wanneer Gramsbergen stadsrechten verkreeg, is niet bekend. Aan
Gramsbergen waren al rond de 11e eeuw belangrijke en exclusieve stedelijke voorrechten verleend. Pas in 1442 wordt over het ‘stedeke’ Gramsbergen gesproken.
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Gramsbergen in cijfers
Leeftijd in jaren
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45
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15
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20

10

205

Holthone

15

15

10

10

25

10

0

0

70

Holtheme

35

35

15
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40

25

10

10

190

Loozen

40

15

10

30

35

25

25

5

195

Gemeente Hardenberg
Gramsbergen

Bron: CBS. Door afronding in de dorpen ontstaan verschillen in de totalen.
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V E R B I N D E N D E I D E N T I T E I T
Gramsbergen, een hechte stad
met unieke dorpscultuur

G

ramsbergen onderscheidt zich van andere dorpen, maar waarin? Waar zijn
we trots op en waarmee durven we onze kop boven het maaiveld uit te steken? Wat willen we uitstralen en hoe zorgen we dat Gramsbergen aantrekkelijk blijft?

Trots

Trots zijn we in Gramsbergen op onze volksaard: gezellig, gemoedelijk, gastvrij, betrokken en voor elkaar klaarstaan als dat nodig is.
Trots zijn we ook op onze voorzieningen en evenementen: o.a. de Binder, het zwembad, het verenigingsleven, de scholen, het station, de zorgfaciliteiten en de feestweek.
Trots zijn we tenslotte op onze prachtige omgeving in verbinding met de Vecht.
Zo bestaat de Gramsberger identiteit van oudsher uit een aantal krachtige elementen. Zaken waar we trots op mogen zijn, maar tegelijk ook aandacht voor moeten
hebben als we deze unieke identiteit willen behouden. Want niet alles is vanzelfsprekend en blijft zoals het altijd was. Of, zoals wij vanuit een aantal gesprekken
hebben opgetekend: Gramsbergen moet blijven ontwikkelen, plannen maken, durven te veranderen en de blik verbreden!

Ruimte en groen
Gramsbergen is niet helemaal volgebouwd. De landschappelijke omgeving versterkt
de rust die er wordt ervaren. Van belang hierbij is dat de groene omgeving is doorgetrokken in de kern. We hebben niet de ambitie om enorm te groeien, zolang er
maar ruimte is voor onze kinderen. Nu en later; nu ruimte om te spelen en later
om te wonen en te werken.

Meedoen is belangrijk
Door het vele vrijwilligerswerk houden we veel moois in stand. We vinden het vanzelfsprekend dat iedereen mee moet doen. Voor nieuwkomers is dat de manier om
er tussen te komen. Echter, tegelijk constateren de inwoners dat er een verandering
gaande is: de vanzelfsprekendheid is er op onderdelen
vanaf. Niet iedereen doet meer mee, er is een
toenemende druk op het vrijwilligerswerk,
netwerken veranderen en er vallen
mensen buiten de boot.
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Gramsbergen heeft het...

Foto: Dianne de Goeijen

Gramsbergen heeft veel te bieden, voor toeristen/gasten
maar zeker ook voor de eigen inwoners. Toch blijkt in de praktijk dat niet
alle inwoners op de hoogte zijn van alles wat Gramsbergen te bieden heeft.
De gesprekken met inwoners en de opbrengst van de bewonersavond hebben
duidelijk gemaakt dat er behoefte is om dit aanbod meer te ontsluiten.
Een folder c.q. gids met een overzicht
van alles wat Gramsbergen te bieden
heeft en een open dag van bedrijven
zijn voorbeelden die in dit verband
zijn genoemd.

Bourgondisch
We houden van gezelligheid.
De feestweek is daar wellicht het meest exemplarisch voor,
maar ook daar buiten houden we van een feestje.
We weten dat daar ongezonde kanten aan zitten zoals
overmatig alcohol- en drugsgebruik.

Historisch
Gramsbergen heeft een rijke geschiedenis en een prachtige historische kern. Daar
zijn we trots op, het zit ook in onze genen. Tegelijk lijkt het alsof we hierin wat blijven
hangen; we lopen niet voorop in veranderingen en ‘anders’ vinden we niet gewoon.

Conclusie
Gramsbergers zijn trots op hun dorp en de voorzieningen, ze hebben hun zaken
door veel eigen inzet goed voor elkaar. Dat geeft een sterke verbondenheid die veel
goeds brengt, men let in positieve zin op elkaar. Maar er is een keerzijde: nieuwkomers komen er lastig tussen, vrijwilligerswerk komt meer onder druk te staan en
alcohol- en drugsgebruik is eigenlijk wel een probleem in Gramsbergen.

Actiepunten in termijnen kort (1), middel (2-5) en lang (6-10)

Foto: Dianne de Goeijen

Kort:

1. Organiseer jaarlijks een nieuwe inwonersavond in een laagdrempelige vorm en richt de inhoud, naast praktische informatie over
voorzieningen en verenigingen in Gramsbergen, vooral op de verbinding met interesses van de nieuwkomers.

Middel: 1. Maak alcohol- en drugsgebruik in Gramsbergen bespreekbaar en
denk in het belang van een gezonde en vitale toekomst na over een
effectieve aanpak. Geadviseerd wordt om een pilot te starten met als
basis het zgn. IJslands model; een combinatie van wetgeving, maatschappelijk bewust zijn en het bieden van alternatieven.
2. Maak voor de inwoners inzichtelijk wat Gramsbergen te bieden
heeft op het vlak van verenigingen, (belangen)organisaties,
ontspanning/vrijetijdsbesteding, evenementen en bedrijven.
Lang:

1. –
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VERBINDING TUSSEN MENSEN
Een sterke onderlinge verbinding
heeft ook onderhoud nodig

G

Gramsbergen is een hechte gemeenschap. Er zijn veel initiatieven waar mensen
elkaar ontmoeten en er zijn sterke vriendengroepen. Dit zorgt er voor dat er
op elkaar wordt gelet als het goed of slecht gaat. In hoeverre is er nog noaberschap en lukt het om ons te verbinden aan mensen die het moeilijk hebben of
anders zijn. Kunnen en willen we dat, hoe moeilijk dat ook is. En wat hebben
wee daar voor nodig?

Trots
Uit de gesprekken
esprekken komt naar voren dat er in Gramsbergen een sterke onderlinge
verbondenheid
erbondenheid is. Vanaf de basisschool ontstaan vriendengroepen die levenslang
meegaan. Die verbondenheid wordt niet als knellend ervaren, eerder als een stevige
basis voor
oor je eigen leven. Een netwerk dat ook naar je omkijkt als het moeilijk gaat.

Nieuwkomers
Voor nieuwkomers is het moeilijk om er tussen te komen. Door mee te doen aan
het verenigingsleven kan men betrokken raken bij de netwerken. Ook de basisschool is een goede ingang om contacten op te bouwen. Men ziet het opbouwen
van de sociale netwerken als een eigen verantwoordelijkheid van nieuwkomers.

Buiten de boot

Foto: Dianne de Goeijen

Aangegeven
ven is dat de sociale verbanden aan het veranderen zijn: meer afgeschermd,
individueler en individualistischer (‘Mensen zijn meer op zichzelf’). Er vallen meer
mensen buiten bestaande sociale netwerken, hetgeen soms – ook in Gramsbergen!
- leidt tott eenzaamheid onder jonge en oudere inwoners. We vinden het moeilijk
om mensen aan te spreken als het moeilijk gaat. Dat vraagt om opnieuw te kijken
hoe we met elkaar voor elkaar zorg kunnen dragen, ook voor mensen die geen netwerk
k hebben of dat zelfstandig kunnen opbouwen.
Het verdient
erdient aanbeveling om te bezien welke functie, c.q. rol, de kerken in Gramsbergen
en hierbij kunnen vervullen.

Gramsbergen,
amsbergen, een inclusieve samenleving
Ons doel is om iedereen in Gramsbergen binnenboord te houden. Toch gebeurt het
nog regelmatig
elmatig dat inwoners onbedoeld worden uitgesloten of benadeeld omdat zij
een beperking hebben. Je kunt bijvoorbeeld een bijeenkomst niet volgen omdat je
doof bent of je kunt met je rollator een evenement niet bezoeken.
In een inclusieve samenleving zijn voorzieningen toegankelijk voor mensen met
een beperking en kunnen zij aan de samenleving deelnemen. Dat is wat wij willen
in Gramsbergen, nu en in de toekomst.

Conclusie
Gramsbergen kent nog sterke sociale verbanden. Wel is duidelijk dat er veranderingen zijn in de sociale netwerken. Dat vraagt om opnieuw te kijken wat er mogelijk is
om ook anderen toegang te geven tot meer netwerken en zo uitsluiting en eenzaamheid te voorkomen.
oorkomen. Dit overigens zonder de bestaande netwerken te verzwakken,
want deze zijn van grote waarde voor Gramsbergen.
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Actiepunten in termijnen kort (1), middel (2-5) en lang (6-10)
Kort:

1. Ontwikkel een organisatiestructuur voor vraag en aanbod.
Denk hierbij aan vervoer naar het ziekenhuis, boodschappen doen
of snoeiwerk in de tuin. Maak bij de ontwikkeling gebruik van
bestaande praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld het project Krimse Kracht
en Blablacar.
2. Stimuleer het gebruik van de buurtapp.

Middel: 1. Kom met inwoners, professionals en de gemeente tot een aanvalsplan ‘Weg met eenzaamheid’. Het advies is niet te denken in termen
van beleid, maar te komen tot een set van praktische tips waarmee
alle inwoners hun steentje kunnen bijdragen.
2. Inventariseer de toegankelijkheid van alle Gramsberger voorzieningen/evenementen en stel op basis daarvan een verbeterplan op.
1. Voer het verbeterplan ‘Gramsbergen inclusief’ uit.

Foto: Dianne de Goeijen

Lang:
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VERBINDINGEN TUSSEN
VERENIGINGEN EN ORGANISATIES

G

ramsbergen heeft een uitgebreid verenigingsleven, voor elk wat wils. In hoeverre werken verenigingen en organisaties samen aan het algemeen belang of
staat het eigen belang voorop? Is er behoefte om samen te werken en hoe ziet
dat er uit?

Trots
We zijn trots op wat er bereikt is met elkaar in Gramsbergen. O.a. sportaccommodaties zijn geprivatiseerd, het zwembad wordt gedraaid door vrijwilligers, er is een
combibaan, bostheater en het MFC de Binder. Gramsbergen kent een breed aanbod
van activiteiten die voor een groot deel worden georganiseerd door en voor bewoners
zelf. Bijna elke buurt in Gramsbergen heeft een buurtvereniging. En natuurlijk hebben we één keer per jaar onze feestweek georganiseerd door de Oranjevereniging.

Van jong tot oud
Voor elke doelgroep is er wat wils. Mocht je ouder dan 55 jaar zijn kun je je aansluiten bij de 55+ vereniging die voor een gevarieerd aanbod zorgt. Wel plaatsen veel
inwoners de kanttekening dat er een meer gevarieerd aanbod voor de jeugd tot 18
jaar moet komen.

Vrijwilligers
jwilligers
Omdat er een groot beroep wordt gedaan op vrijwilligers
ers bij verenigingen en activiteiten zijn er ook zorgen.
en. Voor de kortdurende en gezellige klus lukt het
aardig om vrijwilligers te vinden. Als de hulpvraag
complexer is c.q. de gevraagde bijdrage langer gaat
duren wordt het al moeilijker. De constatering is
dat er veelal in dezelfde ‘vrijwilligersvijver’ wordt
gevist.
vist.

Samenwerking tussen verenigingen
Veel gehoord
ord is de opvatting dat in Gramsbergen meer moet
worden samengewerkt
werkt tussen de verenigingen. Deze verbinding zou
in een aantal opzichten kunnen
k
bijdragen aan de duurzaamheid van het verenigingsleven, bijvoorbeeld rond het financieel beheer, de inzet van vrijwilligers, vernieuwing van het
he activiteitenaanbod, etc.

Besturen
Alle organisaties en (sport) verenigingen hebben besturen nodig
met veelal stevige verantwoorverantw
delijkheden. Het is belangrijk
belang
om regelmatig nieuwe (en
jonge) bestuursleden binnen
de besturen te krijgen.

14

De Binder
Uit de gesprekken komt naar voren dat inwoners
i
trots zijn op de Binder, een mooie
voorziening met een goede uitstraling. Iedereen beaamt dat de Binder van en voor het
dorp is, maar de vraag kan worden gesteld of dat in praktijk altijd wel even zichtbaar is.
Voor de toekomst liggen er diverse vraagstukken zoals hoe vorm te geven aan de samenwerking of integratie met de sporthal, het zwembad en andere gebruikers van
het gebouw? En wat zijn de consequenties als andere gebruikers het pand verlaten?
Hier kan op termijn een vorm van kwetsbaarheid in zitten. Kortom, het is van het
grootste belang dat over de duurzame toekomst van de Binder wordt nagedacht.
nag

Scholen
Is er in de toekomst nog bestaansrecht voor 2 scholen? Een vraag die
diverse keren indringend op tafel is gelegd. De algemene indruk is dat
meer en meer inwoners identiteit minder belangrijk vinden dan kwaliteit.

Conclusie
Het aanbod wat betreft verenigingen en activiteiten is groot en wordt grotendeels
g
door vrijwilligers georganiseerd. Er zijn zorgen of dit voor de toekomst nog houdbaar is. Als het gaat om de duurzame toekomst van verenigingen in het algemeen
en een aantal voorzieningen in het bijzonder (De Binder, de basisscholen), dan
lijkt een diepgaande analyse en discussie hierover gewenst.

Actiepunten in termijnen
Kort:

kort (1), middel (2-5) en lang (6-10)

1. Zet zgn. gildes op voor vrijwilligerswerk en koppel hier een
platform aan.
2. Maak een passend lokaal activiteitenaanbod met en voor jongeren in de leeftijd tot 18 jaar. Betrokkenheid van ouders en andere
inwoners is daarbij voorwaarde.

Middel: 1. Zet een platform/koepelorganisatie voor verenigingen op om de
kwetsbaarheid op onderdelen te reduceren, bijvoorbeeld in relatie
tot financiën en inzet vrijwilligers.
2. Initieer een discussie over de samenwerking c.q. het samengaan
van de beide basisscholen.
3. Onderzoek hoe de Binder (ook overdag) in toenemende mate de
ontmoetingsplek van Gramsbergen kan zijn.
Lang:

1. –
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ZICHTBARE DYNAMIEKEN FYSIEKE
VERBINDING IN HET DORP

I

n de loop van de jaren is Gramsbergen gegroeid qua woningvoorraad. Deze groei
heeft echter geen gelijke tred gehouden met het winkelbestand (terugloop en
versnippering). Het centrum van Gramsbergen en de aanblik van de openbare
ruimte zijn zorgpunten die in veel gesprekken terug komen. Welke keuzes maken
wij voor ons centrum? Hoe zorgen wij er voor dat Gramsbergen aantrekkelijker
wordt voor bezoekers? Hoe zorgen we voor voldoende beweging zodat Gramsbergen
geen slaapdorp wordt?

Trots
Gramsbergers zijn trots op hun stadje. Tevreden met alle voorzieningen die er nu
zijn, blij met het nog aanwezige winkelaanbod, trots op het historische karakter van
het centrum en een goed gevoel bij het groene en kleinschalige karakter (‘het kan
hier nog stil zijn’). Maar tegelijk zijn de inwoners zich ook bewust van het feit dat,
ondanks een aantal mooie ontwikkelingen (bijvoorbeeld De Zomp en de Mommeriete), behoud van voorzieningen niet vanzelfsprekend is en er de komende jaren
stappen gezet moeten worden om trots te kunnen blijven. Met andere woorden: er
ligt een goed fundament, maar er moet verder gebouwd worden.

Het centrum
De algemene constatering is dat het teruglopend winkelbestand en de daarmee
gepaard gaande leegstand het centrum een desolate en treurige uitstraling geven.
Er moet, ook in toeristisch opzicht en met behoud van het historisch karakter,
veel verbeterd worden aan de uitstraling van het centrum. Een centrale ontmoetingsplek in de nabijheid van de kerk wordt daarbij gemist. Maar
er worden ook mogelijkheden gezien en creatieve ideeën op tafel
gelegd. Het is nu de kunst om deze op integrale wijze met elkaar te
verbinden en hiermee het centrum de uitstraling en daarbij passende reuring terug te geven.

Entree Gramsbergen
Voor veel inwoners is de huidige staat c.q. uitstraling van het Weerdje/Welgelegen een doorn in het oog. Een voorziening die er gedateerd uitziet of als gedateerd wordt bestempeld en in combinatie met
de aankleding van de omgeving/tuinen niet bijdraagt, ook niet in
toeristisch opzicht, aan de uitstraling van Gramsbergen. Deze entree
van ons stadje vraagt om vernieuwing/upgrading.

Openbare ruimte en verkeersveiligheid
Veel inwoners menen dat een aantal zaken in de openbare ruimte voor verbetering
vatbaar zijn. In hoofdzaak gaat het daarbij om:
✔ beter c.q. planmatiger onderhoud van wegen en stoepen (losliggende tegels en
onkruid)
✔ beter c.q. planmatiger onderhoud aan openbare verlichting
✔ parkeerbeleid, o.a. bij sportaccommodaties en in het centrum
Ook de verkeersveiligheid blijft een punt van aandacht; te hard rijden en het vele
vrachtverkeer door de kern van Gramsbergen vormen voor veel inwoners een bron
van ergernis.
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Foto: Geert Westerhof

Reuring
Veel gehoord tijdens de gesprekken was de opmerking dat er veel georganiseerd
wordt in Gramsbergen. Er is een mooi aanbod op zowel cultureel als sportief gebied. In principe is er voor elke leeftijd wat wils en regelmatig worden vernieuwende activiteiten opgezet.
Wel is het van belang dat er specifieke aandacht
voor de jeugd blijft. Voor de continuïteit van het
dorp en voor de ontwikkeling van jongeren is
het belangrijk dat er voor hun genoeg te doen
is. Bij voldoende aandacht, betrokkenheid en
uitdaging kunnen jongeren beter opgroeien. Ze
hebben ruimte nodig, maar ook een betrokken
omgeving. Met een fijne jeugd is de kans groter
dat jongeren blijven of terugkeren. Zie in dit kader de geformuleerde actie bij het thema ‘Verbinding tussen verenigingen en organisaties’.
Tot slot wordt het belang van een goed gevulde
evenementenkalender benoemd, die ook samenloop van activiteiten/evenementen op hetzelfde
moment moet voorkomen.

Wonen

Foto: Dianne de Goeijen

Wonen blijft de gemoederen bezig houden en
dient wat de inwoners betreft hoog op de (leefbaarheid)agenda te blijven staan. Stadsbelang is al geruime
tijd met de gemeente Hardenberg in overleg over de woningbouwprogrammering voor de komende jaren. De intentie bestaat om op korte termijn als resultante van dit
overleg een convenant af te sluiten. Het visietraject heeft
duidelijk gemaakt dat de volgende onderdelen niet mogen
ontbreken in dit convenant:
✔ de plancapaciteit na 2021
✔ de bijdrage van de gemeente aan het ontwikkelen van
het plan van aanpak herinrichting centrum
✔ de aanpak van de stagnerende doorstroom van senioren
op de woningmarkt in Gramsbergen als gevolg van het
ontbreken van passende huisvestingsmogelijkheden
✔ het realiseren van voldoende (betaalbare) jongerenhuisvesting

De zondag
Tijdens de gesprekken heeft de projectgroep regelmatig de ruimte geproefd om meer
activiteiten op zondag te organiseren. Wel zijn daarbij de aard van de activiteiten
en de te stellen randvoorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van het geluidsniveau)
>>
een punt van discussie.
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Conclusie
Gramsbergen heeft potentie, echter deze wordt nog niet volledig benut! Gramsbergers zijn in het algemeen tevreden over de fysieke uitstraling van hun stadje
en de vele activiteiten die voor jong en oud worden georganiseerd. De entree van
Gramsbergen in de vorm van het Welgelegen en de conditie van wegen en stoepen vragen de komende jaren nadrukkelijk om planmatige aandacht en actie!
Met het historische centrum, het uitgebreide culturele en sportieve aanbod en
diverse bedrijvigheid heeft men goud in handen. Maar het is nu nodig om bedreigingen (zoals leegstaande panden in het centrum, beperkte openstelling horeca) om te buigen in kansen voor zowel toerisme als eigen inwoners. Belangrijk
is dat de nieuwe dynamiek ook de jeugd bedient/betrekt; een jeugdig elan in een
historisch jasje.

Actiepunten in termijnen
Kort:

kort (1), middel (2-5) en lang (6-10)

1. Met de gemeente om tafel om afspraken te maken over het plan
matig onderhoud van wegen en stoepen.
2. Een start maken met het opstellen van een integraal plan van aanpak voor de herinrichting van het centrum. Hiertoe een projectgroep
samenstellen waarin naast de gemeente (planoloog/stedebouwkundige) en Stadsbelang, ook (horeca) ondernemers, omwonenden, jongeren en een architect vertegenwoordigd zijn.
Als belangrijke elementen voor dit plan van aanpak worden meegegeven:
• maak een duidelijke keuze ➙ scheiden wonen en winkelen of
huidige situatie handhaven en lege panden omvormen tot wonen
(voor jongeren/starters).
• verbindt het centrum met de omgeving zoals De Vecht (haventje
met promenade) en zorg zo voor meer op elkaar afgestemde beleving.
• experimenteer: geef een nieuwe (tijdelijke) functie aan leegstaande
panden, bijvoorbeeld atelier, zomerwinkel of werkplaats.
Combineer dit met jeugdactiviteiten en/of cultuur.
• maak gebruik van externe expertise en geslaagde voorbeelden uit
binnen- en buitenland.
3. Laat Stadsbelang zich informeren over de toekomst(plannen)
van het Welgelegen en communiceer dit richting de inwoners van
Gramsbergen. Draag op basis van deze informatie actief bij aan de
mogelijke toekomst van ons zorgcentrum.
4. Borg de voor Gramsbergen essentiële woningbouwthema’s in het
met de gemeente af te sluiten convenant. Bewaak als Stadsbelang
daarnaast de voortgang van planvorming en -realisatie en overleg
daartoe minimaal 1x per jaar met de gemeente en overig betrokken
partners, zoals bijvoorbeeld de woningbouwvereniging.

Middel: 1. Afronden plan van aanpak centrum en starten met de uitvoering.
2. Met de gemeente om tafel om het parkeerbeleid te evalueren en
bij te stellen.
3. Initieer het gesprek over de invulling van ‘Gramsbergen op zondag’.
Lang:
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1. –
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VERBINDING MET DE OMGEVING

G

ramsbergen kan en wil zich niet afzonderen. We staan niet alleen. Welke verbindingen liggen er, moeten er komen of moeten worden opgeknapt? Dit geldt
zowel op fysiek terrein (wegen, fietspaden, openbaar vervoer, internet) als
organisatorisch (zoals gemeente, provincie, andere dorpen).

Bereikbaarheid
Ondanks dat Gramsbergen aan de rand van Nederland ligt is het goed bereikbaar, met
de auto en het openbaar vervoer. Dat Gramsbergen een station heeft is belangrijk,
omdat het op deze wijze aantrekkelijk blijft voor toeristen en jongeren/studenten in
Gramsbergen kunnen blijven wonen. Wel dient er een continue alertheid te blijven op
dit punt; de trein moet in Gramsbergen blijven stoppen en als het kan vaker.

Buitengebied
Gramsbergen en het buitengebied staan niet los van elkaar. De verbinding tussen
beiden zou de komende jaren versterkt kunnen worden op terreinen als onderwijs,
zorg, duurzame energie, infrastructuur en landschap.

Groene omgeving
Gramsbergen en de omgeving versterken elkaar en zijn niet los van elkaar te zien.
De Vecht en het Gat van Joosten bieden kansen voor vrijetijdsbesteding en recreatie in verbinding met het centrum. Deze moeten de komende jaren benut worden!
Daarnaast moet de toeristisch/recreatieve informatievoorziening aan kracht winnen. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van een kaart/folder met
daarop de verschillende bezienswaardigheden alsmede fiets- en wandelroutes.

Gemeente
De verbinding met de gemeente Hardenberg is niet optimaal. Er leeft een gevoel
dat er met twee maten wordt gemeten ten opzichte van de kern Hardenberg. Betere
afstemming en communicatie zou irritatie kunnen verhelpen en betrokkenheid
versterken. Een goede relatie met de gemeente is van belang om ontwikkelingen
(ook uit deze toekomstvisie) te versterken; we verwachten een constructieve medewerking en dynamische samenwerking. Meer aansluiten bij initiatieven en wensen
uit het dorp en dit faciliteren.

Zichtbare organisaties
Een aantal organisaties hebben zich de laatste jaren teruggetrokken uit Gramsbergen en zijn daardoor minder zichtbaar. Meest opvallend hierbij is de weinig
zichtbare rol van de politie. Meer zichtbaarheid van de politie in het algemeen en
de wijkagent in het bijzonder is een grote wens van veel inwoners. De mogelijkheid
van regulier contact, bijvoorbeeld in de vorm van een spreekuur in de Binder, is
daarbij wenselijk.
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Duurzaamheid
De samenleving heeft hoge ambities geformuleerd t.a.v. duurzaamheid. De regering heeft ingezet op het gasloos maken van alle woningen binnen enkele decennia.
De gemeente wil van 5 naar 30% duurzaam opgewekte energie in 2030.
Gramsbergers kijken soms graag de kat uit de boom als het gaat om duurzame
aanpassingen bij hun eigen woning. Tegelijkertijd is er sterk verantwoordelijkheidsbesef om de wereld netjes achter te laten voor volgende generaties.
Onze regio staat aan de top in Nederland als het gaat om gebruik van zonnepanelen. Er is veel innovatiekracht bij bedrijven. Zo gaat de sportaccommodatie van de
SV Gramsbergen al gasloos in 2020, de eerste van Nederland. Om dit proces nog
verder te versterken zien we mogelijkheden om te komen tot een ‘met elkaar’ aanpak bij de verduurzaming van gebouwen. Ook in relatie met buitengebieden. Niet
alleen in de vorm van kennisuitwisseling maar ook in de vorm van een energiecoöperatie.

Werkgelegenheid jongeren
We moeten onze jongeren koesteren is een veel gehoorde opmerking. De praktijk
is echter dat een deel van hen Gramsbergen na hun studie verlaat door het ontbreken van geschikte woonruimte en/of werkgelegenheid. Samen met het bedrijfsleven
dienen initiatieven ontplooid te worden om hen de kans te geven hier te kunnen
blijven wonen en werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het regelmatig houden van
open dagen, het creëren van stageplaatsen, traineeships, voortgezette scholing, een
plaats in het leerlingenstelsel, enz. In de ontwikkeling van plannen herstructurering
centrum moet rekening worden gehouden met de (woon)wensen van deze groep.

Rol Stadsbelang
Veel inwoners vragen zich af wat nu precies de rol van Stadsbelang is. Gelet op de
inhoud van de voorliggende visie en het vervolg hierop, dient Stadsbelang zich te
beraden over haar rol en positie richting Gramsbergen en haar omgeving. >>

Conclusie

Foto: Geert Westerhof

Door goede verbindingen met de omgeving heeft Gramsbergen geen geïsoleerde
positie. Dat is geen vaststaand gegeven, maar heeft onderhoud nodig om het te
behouden.
De verbinding met organisaties buiten Gramsbergen kan beter. Met name de relatie met gemeente Hardenberg kan versterkt worden. We willen graag dat initiatieven beter en sneller worden gefaciliteerd en dat er betere afstemming op basis
van gelijkwaardigheid is. Met name van de politie wordt verwacht meer zichtbaar
aanwezig te zijn in Gramsbergen.
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Actiepunten in termijnen
Kort:

kort (1), middel (2-5) en lang (6-10)

1. Relatie met de gemeente versterken door bijvoorbeeld zichtbare
contactpersonen in het dorp te benoemen (Stadsbelang), ondersteunende rol van de gemeente te vragen bij ontwerpen van plannen,
afstemming met dorp als gemeente initiatieven neemt.
2. Overleg met organisaties rondom zichtbaarheid; bespreken wat
mogelijkheden zijn, en betrekken bij opstellen plannen.
Politie behoeft hierbij specifieke aandacht.
3. Stadsbelang dient zich te (her)beraden over haar rol en positie
richting de inwoners van Gramsbergen en de omgeving (o.a. de
gemeente).

Middel: 1. In plannen die gemaakt worden in het kader van deze visie de verbinding met de omgeving duidelijk tot uiting te laten komen.
Bijvoorbeeld bij versterking recreatieve aantrekkelijkheid ook de verbinding met het buitengebied meenemen.
2. Initieer een werkgroep die zich bezighoudt met kennisuitwisseling
op gebied van duurzaamheid en het onderzoeken/opzetten van
een energiecoöperatie op basis van de postcoderoos regeling.
3. Maak werk van werkgelegenheid voor jongeren en betrek daarbij
de ideeën die in het visietraject door de inwoners en ondernemers
zijn benoemd. Denk hierbij o.a.:
• de ontwikkeling van een technisch educatief laboratorium met
steun van bedrijven en vrijwilligers. Als ondersteuning voor start ups,
met een educatief karakter, gericht op middelbare scholieren.
• vraag ondernemers om in samenwerking met elkaar ‘open dagen’
en/of (maatschappelijke) stages en traineeships te organiseren,
zodat in de regio beter bekend is welke talenten en vaardigheden
er nodig zijn in het dorp.
Lang:
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1. -

Aan het bestuur van Stadsbelang Gramsbergen
Betreft: toekomstvisie Gramsbergen
Geacht bestuur,

I

n het traject om tot een toekomstvisie te komen hebben vele inwoners van
Gramsbergen meegedacht en meegepraat. Ook bij de inwonersavond van 23
november 2017 hebben we gemerkt dat er een grote betrokkenheid is als het
over de toekomst van Gramsbergen gaat. De projectgroep rond met dit document haar opdracht af, maar geeft ook graag een aantal aanbevelingen om de
toekomstvisie tot concrete resultaten te brengen. Want we zijn ons er van bewust
dat er voor het realiseren van de plannen de nodige inzet nodig is. En we zijn er van
overtuigd dat brede betrokkenheid een voorwaarde is voor succesvolle plannen.
We geven Stadsbelang de volgende aanbevelingen mee:
✔ Behoud of breid de brede betrokkenheid uit. Dat kan door inwoners te betrekken bij de uitwerking van de verschillende onderdelen. Stadsbelang houdt in dat
geval wel overzicht, maar inwoners kunnen aan de slag met concrete plannen.
✔ Zorg voor zichtbare resultaten. Kleine (deel)resultaten laten zien dat de toekomstvisie concreet wordt.
✔ Maak een uitvoeringsagenda met duidelijke prioritering. Welke plannen zijn
direct uitvoerbaar en welke zijn van de lange adem. Maak ook inzichtelijk waar
het dorp zelf uitvoering aan kan geven, waar hulp van anderen voor nodig is
en welk plannen vooral bij andere partijen liggen. Hiermee kan voorkomen worden dat de verwachtingen te hoog liggen en betrokkenen gefrustreerd raken.
✔ Maak gebruik van hulpbronnen, maar blijf zelf aan het stuur. Er is veel kennis
in het dorp en voor sommige plannen is ook externe deskundigheid nodig. Zij
kunnen helpen de mogelijke richtingen aan te geven, maar de keuze blijft aan
het dorp.
✔ Maak gebruik van procesondersteuning. De Stuw kan ook in het vervolgtraject
ondersteuning bieden, maar ook hiervoor geldt dat Gramsbergen aan het stuur
blijft.
✔ In de visie staan ook plannen die pas op lange termijn spelen of resultaten opleveren. Het past waarschijnlijk beter bij Stadsbelang om hier langdurig de aandacht aan te kunnen geven.
✔ Maak behapbare stappen, dat houdt de energie hoog. Ook al is het einddoel
groot, met kleine stappen kom je er ook (en dan kun je onderweg ook successen
vieren). Bij kleine stappen is er meer ruimte voor experimenteren en mislukkingen zijn niet zo erg.

Foto: Geert Westerhof

Daarnaast is het van belang om op korte termijn Gramsbergen te informeren over
de vervolgstappen.
Tot slot wensen we Stadsbelang veel succes.
Projectgroep Toekomstvisie Gramsbergen
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Grambargn
Doar woar ze met de kop knikt as ze groet
woar ze over oew proat aj gekke dinge doet
woar ze de auto eempies uut doet
voor een begrafenisstoet
Woar ze de auto loat loop’n
As ze geld uut de mure haalt
Woar aj dinge kunt koop’n
En ze later een keer betaald
Doar woar buren soms vriend’n bent
Woar ze elkaar allemoal kent
Woar ze in augustus in een tent
Uut hun dak goat bij een goede band
Doar leef ik graag mien leem
En doe ik wat ik doe
Want doar vuul ik mej goed
en hoal ik van oe
Gert Mink
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