


OP HET PROGRAMMA

• Terugblik / basisuitgangspunten
• Organisatievorm
• Uitleg scenario’s
• Pauze
• Peiling
• Afsluiting



BASIS-
UITGANGSPUNTEN

• Als Soasel op volle kracht zijn we neutraal

• Niemand in het vaarwater zitten

• Bij financiële uitgangspunten is de exploitatie
van het geheel één van de belangrijkste
thema’s.



AANPAK

1. 0-meting: in beeld brengen van de huidige situatie

2. In kaart brengen gewenste (toekomstige) functies

3. Bepalen ruimtelijke randvoorwaarden
4. Gewenste functies en ruimtelijke randvoorwaarden vertalen naar logische 

scenario’s
5. Met heel Saasveld meest gewenste scenario(‘s) kiezen

6. Voorkeursscenario(‘s) ruimtelijk en financieel uitwerken

7. Met heel Saasveld definitieve keuze maken
8. Realisatie



STRUCTUUR

Stuurgroep

Werkgroep 
Vastgoed

Werkgroep 
Financiën

Werkgroep 
Organisatie

Werkgroep 
Communicatie

Klankbordgroep



STUURGROEP
Eeke Olijve Voorzitter
Christel Hesselink Secretaris
Harry Kuipers Volleybalvereniging Saasveldia
Harrie Scholten Voetbalvereniging Saasveldia
Bart Harink Muziekvereniging St. Caecilia
Jan Scholten Jong Nederland Saasveld
Henry Schutte Tennisvereniging Saasveld
Hennie Oude Hesselink Locatiebeheerders kerk
Marlijn Meinders Bernardusschool
Gerard Oosterik Dorpsraad / veur mekaar
Marcel de Vet Buurtman gemeente Dinkelland
Tom Jannink /Monique Veelers De Eeckhof
Eddy Paus
Walter Haarman
Hanneke Nijland



TERUGBLIK

• Oktober ’18 aftrapavond bij Bruins

• November ‘18 eerste bustour langs voorbeelddorpen

• November ‘18 vorming organisatiestructuur 
• Maart ‘19 bezoek b&w aan ons dorp

• Mei ‘19 inspraakavond inwoners Saasveld
• September ‘19 jongerenavond

• November ‘19 tweede bustour, voor verenigingen

• November ‘19 gesprekken met besturen stuurgroep-
verenigingen en andere belanghebbenden

En verder maandelijkse stuurgroepvergaderingen, werkgroepoverleg, 
klankbordgesprekken, werkbezoeken, overleg gemeente en andere kennispartijen, 
uitgifte nieuwsbrieven, etc.



TERUGBLIK
INFORMATIVOND

TERUGBLIK
J0NGERENAVOND

TERUGBLIK
BUSTOUR 1 EN 2

OVERLEG DORPSRAAD / B&W

TERUGBLIK
KLANKBORDAVOND



Beheersorganisatie (discussievoorstel)

Huurders/Gebruikers

Verhuurder/Beheerder

Toezicht

Bevolking

Dorpsraad

Beheersorganisatie

Verenigingen Inwoners Commerciële 
partijen



Beheersorganisatie (discussievoorstel)

Huurders

Verhuurder/Beheerder

Toezicht

Bevolking

Dorpsraad

Beheersorganisatie

Verenigingen Inwoners Commerciële 
partijen



BEHOUD KERK EN PAROCHIECENTRUM
(930 m² bruto vloeroppervlak)

• Kerk en kerkeiland behouden vanwege de unieke, dorpsbepalende uitstraling. 

• De combinatie met sport dan wel school op deze plek is bijna onmogelijk. 

• Kerk en kerkeiland separaat beschouwd naast de overige scenario’s. 



KERKGEBOUW



SCENARIO 1



VASTGOED IN SAASVELD



SCENARIO 1
HUIDIGE PANDEN BEHOUDEN
(totaal 5.559 m² bruto vloeroppervlak)



SCENARIO 1
HUIDIGE PANDEN BEHOUDEN

Toekomstige onderzoekrichtingen:

• Vergt onderzoek naar een organisatie en financiële toetsing en oplossingen. 

• Energiegebruik en duurzaamheid 2030/2050 dient binnen dit kader ook te worden 
onderzocht.





SCENARIO 1: HUIDIGE PANDEN BEHOUDEN

Voordelen:
- Lage initiële investering
- Behoud identiteit makkelijker
- Eigen beslissingsbevoegdheid, “baas in eigen keuken”
- Geen rekening te hoeven houden met anderen (bijvoorbeeld bij ruimtegebruik)



SCENARIO 1: HUIDIGE PANDEN BEHOUDEN
Nadelen:

- Gebouwen passen niet meer bij de toekomstige (invulling van) functies

- Er kunnen functies wegvallen (bijvoorbeeld gymzaal)
- Hoge (toekomstige) exploitatielasten

- Zware verduurzamingsopgave
- Meer vrijwilligers nodig dan bij andere scenario’s

- Meer bestuursleden nodig dan bij andere scenario’s

- School moet uiteindelijk kleiner
- Ook school staat voor een verduurzaming opgave

- Inefficiënt gebruik: er is nu veel leegstand op bepaalde uren van de dag
- Nadelig effect financieringsstromen

- Vastgoed kan financiële last worden

- Participatie en integratie oud en jong is er nu niet/ nagenoeg niet mogelijk



VERDUURZAMINGSOPGAVE

Bestaand en nieuw vastgoed tussen 2020 - 2025 - 2030 en 2050

• DBO verduurzamen, vanaf 1 juli 2019 verplicht. Bij onderhoud is lijst verduurzamingsmaatregelen verplicht. 
(LED-verlichting, regelingen op koeling en verwarming, zuinigere installaties, ed ) Op dit moment geldt de 
verplichting alleen voor de school, naar verwachting gaat deze regel rond 2025 gelden voor maatschappelijk 
vastgoed. De kosten voor de school zullen meer dan € 1 mln gaan bedragen.

• CO2 neutraal en van gas af is verplicht uiterlijk 2050 voor alle bestaande gebouwen. Gemeente is verplicht 
een warmtetransitieplan op te stellen. Voor elk gebouw moeten isolatie, warmtepompen en andere 
energieopwekking worden aangebracht. Er wordt onderzocht waar collectieve energieopwekking kan 
plaatsvinden; dan kan men ‘verplicht’ daarop worden aangesloten. Naar verwachting zullen de kosten tussen 
€ 0,25 mln en € 1,7 mln bedragen voor de verschillende gebouwen. (Zie concept wijkaanpak warmtetransitie 
gemeente Dinkelland op de website).

• Nieuwbouw geen energielasten, dit betekent nu al van het gas af. Installaties en isolatie worden 
afgestemd op dit principe. De energielasten zullen dan € 0 bedragen. Er zijn nu nog subsidies te verkrijgen voor 
energie-opwekinstallaties. Kansen zijn hierin daarnaast nog bekijken of een collectieve energie-

opwekinstallatie voordelen en extra subsidie heeft. 



SCENARIO 2



SCENARIO 2: CENTREREN SPORT, CULTUUR, GEZONDHEID
(totaal 4.410 m² bruto vloeroppervlak)

Schoolgebouw & gebouw kinderopvang (Kulturhus) handhaven. 
Eén accommodatie realiseren voor sport, cultuur, welzijn en gezondheid. 

Functies:
Voetbal, tennis, volleybal, gymzaal school, overige sportactiviteiten, muziek, toneel, 
fysio/beweging, gezondheid, spreekuur zorg, vergaderen, activiteiten m.b.t. zorg en 
welzijn, kantine. 



SCENARIO 2: CENTREREN SPORT, CULTUUR, GEZONDHEID

Vrijkomend locaties:
Onderzoeken op inzet voor woningbouw, woningen voor starters en woningen voor 
senioren of panden als bedrijfsmatige voorzieningen. 

Toekomstige onderzoeksrichtingen:
• Bestaand voetbalgebouw of nieuw voetbalgebouw, gecombineerd met nieuwe gymzaal 

en uitbreiding kantine, deelgebruik kleedkamers

• Gezondheidsvoorzieningen (spreekuren zorgpartijen, fysiotherapie, prikpost, etc.) 
toevoegen aan  sportaccommodatie

• Fasering in de tijd is mogelijk
• Mogelijkheden bekijken cultuur, muziek, toneel

• Uitwerken samenwerking en organisatie:
• binnensport - gemeente
• verenigingen, stichtingen en overige gebruikers 



SCENARIO 2: CENTREREN SPORT, CULTUUR, GEZONDHEID

Voordelen:

• Het Kulturhus, waar nu kinderopvang gevestigd is,  is al een redelijk duurzaam gebouw. 
Het hoeft niet ingrijpend vernieuwd te worden.

• Gezamenlijk gebruik van sportfaciliteit, sanitair/kleedkamers

• Gezamenlijke exploitatie sportcluster, beheer en beheerskosten
• Minder vrijwilligers en bestuursleden



SCENARIO 2: CENTREREN SPORT, CULTUUR, GEZONDHEID

Nadelen:

• School moet uiteindelijk kleiner

• School staat voor een verduurzamingsopgave
• Samengebruik functies bijvoorbeeld school (overdag) en sport (‘s avonds) is niet te 

realiseren
• Geen complementair Integraal Kindcentrum (IKC) realiseerbaar



SCENARIO 3



SCENARIO 3: ÉÉN GEZAMENLIJKE MULTIFUNCTIONELE
ACCOMMODATIE (MFA)
(totaal 3.815 m² bruto vloeroppervlak)

School, kinderopvang, cultuurvoorzieningen, muziek, tennis, toneel, gym, volleybal, 
voetbal, overige sport, welzijnsvoorzieningen, gezondheidsvoorzieningen samen 
gecentreerd in één gebouw. 

Functies:
Onderwijs, kinderopvang, voetbal, tennis, volleybal, gymzaal school, overige 
sportactiviteiten, muziek, toneel, fysio/beweging, gezondheid, spreekuur zorg, 
vergaderen, activiteiten m.b.t. zorg en welzijn, kantine. 



SCENARIO 3: ÉÉN GEZAMENLIJKE MFA

Vrijkomend locaties:
Onderzoeken op inzet voor woningbouw, woningen voor starters en woningen voor 
senioren of panden als bedrijfsmatige voorzieningen (bedrijfsverzamelgebouwen/ 
voorbeeld Tilligte?). Bestaande beeldbepalende panden (o.a. school) handhaven en 
herbestemmen.

Toekomstige onderzoeksrichtingen:
• Een enkele NOC NSF gymzaal (betekent: volleybal competitie 1e en 2e klasse in eigen 

huis), een dubbele NOC NSF gymzaal (= 2 zaaldelen), of een sporthal (= 3 zaaldelen: 
zaalvoetbal/handbal) 

• Gezondheidsvoorzieningen toevoegen aan combi-gebouw? 
• Fasering in tijd mogelijk, bijvoorbeeld voor school/kinderopvang 
• Uitwerken samenwerking en organisatie:

• School, bso en binnensport - gemeente
• Kinderopvang, verenigingen, stichtingen en overige gebruikers 



SCENARIO 3: ÉÉN GEZAMENLIJKE MFA

Voordelen:
• Door dubbelgebruik minder totaaloppervlak: ruimtes zijn uitwisselbaar tussen 

verenigingen/gebruikers 
• Meer functies in gebouw mogelijk. Er zijn verschillende typen ruimten en deze zijn aan 

elkaar te koppelen
• Toekomstgericht  
• Lagere toekomstige exploitatiekosten, duurzaam gebouw 
• Gezamenlijk gebruik van sportfaciliteit, sanitair en kleedkamers 
• Gezamenlijke exploitatie, beheer en beheerskosten 
• Minder vrijwilligers 

• Eén echt integraal ontmoetingscentrum voor het dorp, van jong tot oud 



SCENARIO 3: ÉÉN GEZAMENLIJKE MFA

Nadelen:

• Voor het meekrijgen van school zal er een politieke/bestuurlijke wil moeten zijn bij de 
gemeente 

• Vergt grotere initiële investering 





PEILING
Wat vinden jullie ervan?



SCENARIO 1
HUIDIGE PANDEN BEHOUDEN



SCENARIO 2: CENTREREN SPORT, CULTUUR, GEZONDHEID

Schoolgebouw & gebouw kinderopvang (Kulturhus) handhaven. 
Eén accommodatie realiseren voor sport eventueel met cultuur, welzijn en/of gezondheid. 
Kerkgebouw/parochiecentrum handhaven met onderdelen van cultuur, welzijn en/of gezondheid.
Exacte toekenning van functies en toevoegen van nieuwe functies, voor zowel kerk/parochiecentrum 
als andere gebouwen wordt nader onderzocht zodat alle vier gebouwen exploitabel zijn.
Functies voor alle gebouwen:
Voetbal, tennis, volleybal, gymzaal school, overige sportactiviteiten, muziek, toneel, fysio/beweging, 
gezondheid, spreekuur zorg, vergaderen, activiteiten m.b.t. zorg en welzijn, kantine. 



SCENARIO 3: ÉÉN GEZAMENLIJKE MULTIFUNCTIONELE
ACCOMMODATIE (MFA)

School, kinderopvang, (deel van) cultuurvoorzieningen, muziek, tennis, toneel, gym, volleybal, voetbal, 
overige sport, (deel van) welzijnsvoorzieningen, (deel van )gezondheidsvoorzieningen samen gecentreerd in 
één gebouw. 
Kerkgebouw/parochiecentrum handhaven met onderdelen van cultuur, welzijn en/of gezondheid.
Exacte toekenning van functies en toevoegen van nieuwe functies, voor zowel kerk/parochiecentrum als 
MFA wordt nader onderzocht zodat alle twee gebouwen exploitabel zijn.
Functies voor alle gebouwen:
Onderwijs, kinderopvang, voetbal, tennis, volleybal, gymzaal school, overige sportactiviteiten, muziek, toneel, 
fysio/beweging, gezondheid, spreekuur zorg, vergaderen, activiteiten m.b.t. zorg en welzijn, kantine. 











HOE GAAN WE VERDER

1. 0-meting: in beeld brengen van de huidige situatie

2. In kaart brengen gewenste (toekomstige) functies

3. Bepalen ruimtelijke randvoorwaarden
4. Gewenste functies en ruimtelijke randvoorwaarden vertalen naar logische 

scenario’s
5. Met heel Saasveld meest gewenste scenario(‘s) kiezen

6. Voorkeursscenario(‘s) ruimtelijk en financieel uitwerken

7. Met heel Saasveld definitieve keuze maken
8. Realisatie



VRAGEN OF OPMERKINGEN?
info@soaselopvollekracht.nl



BEDANKT VOOR JULLIE 
INBRENG!


