
 

 

 

 

 

 

Soasel op volle kracht 

De verschillende toekomst-scenario’s 
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Inleiding 
 

Hoe zorgen we ervoor dat Saasveld ook in 2030 en ver daarna een leefbaar dorp blijft? Met die vraag ging 

een aantal mensen van de Soaseler ondernemersvereniging SOCCER ruim een jaar geleden aan de slag. Al 

snel sloten niet alleen de dorpsraad, de voetbal- en de volleybalvereniging aan om mee te denken, maar 

ook afgevaardigden van Jong Nederland, Zorg veur mekaar, de tennisvereniging, de locatiebeheerders van 

de kerk, de basisschool en muziekvereniging St. Caecilia. De gemeente is vertegenwoordigd door 

buur(t)man Marcel de Vet en inmiddels ook door Ingrid Leferink. Zij is onze projectcoördinator. Er is 

regelmatig overleg met de gemeente. 

 

Leefbaarheid volgens de inwoners van Saasveld 

Soasel op volle kracht formeerde een stuurgroep, een klankbordgroep en verschillende werkgroepen, die 

elk met een specifiek onderdeel aan de slag gingen. We wilden graag zo veel en zo breed mogelijk 

geïnformeerd worden. We organiseerden 2 keer een bustour langs dorpen in de regio die al verder in het 

proces zijn, er waren verschillende inspraakavonden, maar we hielden ook individuele gesprekken met 

belanghebbenden, gemeente en verenigingen. Uiteindelijk was de conclusie duidelijk: leefbaarheid heeft 

voor Soaselers - naast woningen voor jong en oud - te maken met goede voorzieningen op gebied van 

cultuur, onderwijs, sport, zorg en welzijn. Dat moeten we dus op zijn minst zien te behouden. 

 

Een proces als dit is behoorlijk omvangrijk en er komt veel bij kijken. Daarom schakelden we externe 

expertise in. De Eeckhof begeleidde soortgelijke processen in meerdere dorpen en is bovendien goed 

thuis in subsidiemogelijkheden.  

 

3 mogelijke toekomstscenario’s 

Op basis van het onderzoek werden 3 toekomstscenario’s ontwikkeld. Daarbij hielden we rekening met de 

volgende basisuitgangspunten: 

- Elke optie heeft zijn voor- en nadelen. Het is aan de inwoners van Saasveld en de Saasveldse 

verenigingen/ instellingen/ stichtingen/ groepen om te bepalen wat het zwaarst weegt en wat ze 

willen. Soasel op volle kracht is daarin neutraal. 
- We willen Saasveldse ondernemers niet in het vaarwater zitten. Verenigingen die bijvoorbeeld nu 

bij een horecabedrijf gehuisvest zijn, vragen we vooral daar te blijven. We willen echter wel alle 

opties openhouden door een eventuele multifunctionele accommodatie zo in te richten dat 

eventuele deelname in de toekomst mogelijk is (bijvoorbeeld ruimte voor podium, eventuele 

ruimte voor aanbouw). 

 

 

  



 

 

Behoud kerk & parochiecentrum 
(930 m² bruto vloeroppervlak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de inspraakavonden, gesprekken met verenigingen en ook tijdens de jongerenavond werd 

duidelijk dat veel Saasvelders het belangrijk vinden kerk en kerkeiland te behouden vanwege de unieke, 

dorpsbepalende uitstraling. Bij het vormen van scenario’s is er aandachtig naar gekeken en zijn er 

meerdere ideeën geweest voor de kerk en het parochiecentrum. Wijzigingen mogen wel, maar met de 

grootste zorg worden aangebracht. De combinatie met sport dan wel school op deze plek is bijna 

onmogelijk. Daarom zijn kerk en kerkeiland separaat beschouwd naast de overige scenario’s.  

 

Toekomstige onderzoeksrichtingen: 

Er is gebrainstormd over een invulling die leidt tot een 

evident financieel toekomstbestendig gebruik. 

Mogelijke invulling zou kunnen zijn familieruimten 

(waar familieleden en naasten in alle rust en ruimte 

afscheid kunt nemen van hun dierbare die overleden is) 

en vergaderruimten in de kerk, op een zodanige wijze 

dat de kerk het komende decennium (decennia) 

behouden blijft voor avondwakes en dergelijke. 

In het parochiecentrum zouden eventueel 

(zorg)appartementen kunnen worden gemaakt. Deze 

ideeën zijn overgedragen aan de locatiebeheerders. De 

locatiebeheerders zijn zelf ook bezig met het uitwerken 

van een toekomstvisie.  

 

Nader (financieel en ruimtelijk) onderzoek moet de haalbaarheid van de plannen uitwijzen. 

Energiegebruik en duurzaamheid 2030/2050 dient binnen dit kader te worden meegewogen. 

 



 

 

 

 

Scenario 1:  

Huidige panden behouden 
 

 

 

Scenario 2:  

Centreren van sport, cultuur en gezondheid  
 

 

 

Scenario 3:  

Eén gezamenlijke multifunctionele 

accommodatie (MFA)  

  



 

Scenario 1: Huidige panden behouden 
Totaal 5.559 m² bruto vloeroppervlak  

 

Binnen dit scenario zouden alle panden met hun functies behouden blijven. Hierbinnen zou nog kunnen 

worden bezien waar organisaties of verenigingen elkaar kunnen ondersteunen, voorthelpen, of eventueel 

samen een (onderhouds- of vrijwilligers-)stichting kunnen oprichten. 

 

 

 

Toekomstige onderzoekrichtingen: 
Het in stand houden van alle locaties vergt onderzoek naar een organisatie en financiële toetsing en 

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

onderzocht. 

 

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 

Voordelen: 
- Lage initiële investering 

- Behoud identiteit makkelijker 

- Eigen beslissingsbevoegdheid, “baas in eigen keuken” 

- Geen rekening te hoeven houden met anderen (bijvoorbeeld bij ruimtegebruik) 



 

Scenario 2: centreren sport, cultuur en gezondheid 
4.410 m² bruto vloeroppervlak (exclusief kerkeiland) 

 

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.  

 

Vrijkomend locaties: 
- Vrijkomende locaties onderzoeken op inzet voor woningbouw, woningen voor starters en 

woningen voor senioren of panden als bedrijfsmatige voorzieningen. (bedrijfsverzamelgebouwen, 

voorbeeld Tilligte?). 

 

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 

Nadelen: 
- School moet uiteindelijk kleiner 

- School staat voor een verduurzamingsopgave 

- Samengebruik functies bijvoorbeeld school (overdag) en sport (‘s avonds) is niet te realiseren 

 
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, beheer en beheerskosten 

- Minder vrijwilligers en bestuursleden 

 

  

Kinder-

opvang 

610 m² 

 

 

 

School 

1.698 m² 

 



 

Scenario 3: Eén gezamenlijke MFA 
totaal 3.815 m2 bruto vloeroppervlak (exclusief kerkeiland) 

 

School, kinderopvang, cultuurvoorzieningen, muziek, tennis, toneel, gym, volleybal, voetbal,  

overige sport, welzijnsvoorzieningen, gezondheidsvoorzieningen samen gecentreerd in één gebouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijkomende 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 

Nadelen: 

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

- Vergt grotere initiële investering 

Voordelen: 

- Door dubbelgebruik minder totaaloppervlak: ruimtes  

zijn uitwisselbaar tussen verenigingen/gebruikers  

- Meer functies mogelijk door dubbelgebruik 

- 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 

Sport, gezondheid, 

onderwijs, gymzaal met 3 

velden, zaalvoetbal 

/handbal 


