
 

 
 
1. Inleiding 
 
Het bestuur van Plaatselijk Belang (vanaf nu: PB) Daarle heeft besloten een dorpsplan voor 
Daarle te ontwikkelen. Dit idee leeft eigenlijk al enkele jaren binnen PB, maar kreeg een extra 
impuls door de ophanden zijnde reconstructie. Vanuit de bewoners kreeg het idee ook bijval. 
 
De voornaamste redenen  zijn: 
· PB wil weten welke wensen er bij de bewoners leven; 
· PB wil met de bewoners vaststellen wat als eerste moet worden opgepakt; 
· PB kan zo zelf meer gestructureerd werken. 
 
Daarnaast is het zo, dat (vooral het buitengebied van) Daarle valt onder de zogenaamde 
Reconstructiewet. Die kan nogal wat gevolgen hebben voor de inrichting en bedrijvigheid en 
de andere activiteiten in het gebied. Zelf een visie hebben op de ontwikkeling van het 
landelijk gebied vindt PB  daarom een goede zaak.  
 
De ontwikkeling van het dorpsplan kreeg een pilotstatus binnen het reconstructieprogramma. 
Een gedeelte van de financiering van de ontwikkelingskosten komt dan ook uit de 
(provinciale) fondsen voor de reconstructie. Voor andere gemeenten en dorpen in het 
reconstructiegebied is de werkwijze interessant met het oog op de manier waarop dorpen en 
bewoners betrokken kunnen worden bij ingrijpende maatregelen als de reconstructie. 
 
Voor de gemeente Hellendoorn is het ook een pilot om zo een werkwijze voor alle dorpen te 
ontwikkelen. De gemeente neemt in de ontwikkeling van het plan niet het voortouw, maar wil 
wel graag over de schouder meekijken en geïnformeerd worden.  
  
1.1  Werkwijze 
  
Het bestuur van PB is eerstverantwoordelijke voor het ontwikkelen van het plan.  
 
Er is een commissie voor de ontwikkeling van het dorpsplan samengesteld. Deze werkte in 
opdracht van het bestuur van PB en legde daaraan verantwoording af. De volgende personen 
hadden zitting in de dorpsplancommissie: Bertus Schutmaat, Marjan Koppelman, Wim 
Reefhuis, Jan Spin, Herbert van Lenthe, Ali van Buuren, Bennie Marsman, Gerrit Valk, Gert 
Hoff en Rien Timmerman. 
 
  
1.1.1 Inventarisatiefase 
  
Op 2 april 2003 zijn uitgangspunten en manier van werken op hoofdlijnen vastgesteld in een 
gezamenlijke vergadering van het bestuur van PB en de leden van de dorpsplancommissie. In 
deze bijeenkomst is ook besloten, dat voor het inventariseren van de wensen en ideeën van 
bewoners, gebruik gemaakt wordt van de methode “Keukentafelgesprekken”. Er werd een 
representatief deel van de bevolking benaderd om ideeën over de toekomst van Daarle te 
leveren. Aan de hand van problemen, oorzaken  en mogelijke oplossingen kwamen allerlei 
aspecten van leefbaarheid in Daarle aan de orde. 



 

 
Naast de keukentafelgesprekken is er ook een gesprek met de jeugd van Daarle geweest en 
heeft de basisschool de onderwerpen behandeld.  
 
De wensen en ideeën, die uit dit alles naar voren zijn gekomen, zijn in een verslag verwerkt. 
Dit is verspreid onder alle bewoners van Daarle en gestuurd naar de gemeente. Vervolgens 
konden de bewoners op 16 oktober 2003 vragen stellen en ideeën toevoegen. Hierna werd de 
inventarisatiefase afgesloten.  
 
Hieruit zijn de volgende thema’s naar voren gekomen 
· Reconstructie 
· Wonen en woonomgeving  
· Bedrijven en bedrijfsontwikkeling 
· Landschap 
· Historie en waardevolle elementen 
· Verkeer en verkeersveiligheid 
· Recreatie 
· Zorg 
· Sociale voorzieningen 
· Sociale veiligheid 
· Sport en activiteiten 
· Cultuur 
· Verenigingsleven en gemeenschapszin 
· Relatie met instanties 
  
1.1.2 Uitwerkingsfase/visieontwikkeling  
  
Om de ideeën verder uit te diepen, zijn er themagroepjes gevormd. Deze hebben de 
aangedragen ideeën verder bekeken, gegevens verzameld en de mogelijkheden wat verder 
uitgewerkt.  De themagroepjes hebben gewerkt van oktober 2003 tot maart 2004.  
 
Als onderdeel van de informatieverzameling is een bijeenkomst georganiseerd waarin de 
gemeente informatie gaf over ondermeer de bestemmingsplannen en de op handen zijnde 
reconstructie. Verschillende themagroepjes hebben met de gemeente en andere instanties  
overleg gehad om de ideevorming verder gestalte te geven. Dat resulteerde in het plan.  
 
1.1.3 Het plan  
 
Het dorpsplan noemt de zwakke punten van Daarle.  De concrete uitwerking van wensen en 
ideeën is veelal nog niet op haalbaarheid onderzocht. 
 
Het plan moet dan ook gezien worden als basis voor overleg met provincie, gemeente en  
organisaties in het dorp.  
 
Bij de meeste thema’s staat aangegeven wie eerstverantwoordelijke is voor de uitwerking en 
wie daar ook verder bij betrokken zijn.  
 



 

· In veel gevallen zal PB het initiatief moeten nemen: per project wordt er een  projectgroep in 
het leven geroepen . PB zal verantwoordelijk blijven voor de communicatie.  
 
· Sommige thema’s vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente; die wordt 
gevraagd aan te geven waar en hoe  actie wordt ondernomen.Zonodig wordt er door PB een 
gezamenlijke werkgroep gevormd. 
 
· Voor andere onderwerpen zijn de verenigingen verantwoordelijk.  
 
 Dit dorpsplan moet in ieder geval dienen als basis voor de verbetering van de leefbaarheid. 
 
 2. Reconstructie 
  
Tijdens de varkenspest-epidemie van 1997 bleek dat de verspreiding van die ziekte niet alleen 
veroorzaakt werd door de manier van bedrijfsvoering, maar ook door de hoge veedichtheid in 
sommige gebieden. Verder bleek dat in deze gebieden landbouw, wonen, werken, verkeer, 
recreatie en natuur en landschap elkaar te veel in de weg zitten. Hierdoor wordt de economie 
in het landelijk gebied te veel beperkt in zijn ontwikkeling.  
 
Om deze problemen aan te pakken heeft het Rijk de Reconstructiewet opgesteld. Die werd op 
1 april 2002 van kracht en gaat over een periode van 12 jaar (2004-2015).  
 
Voor Overijssel zijn Salland en Twente aangewezen als reconstructiegebieden.  
 
Voor deze gebieden is intussen een plan opgesteld en dat wordt nu besproken. Provinciale 
staten stellen het reconstructieplan vast in september 2004[1]. Daarle maakt hier deel van uit. 
 
2.1 Reconstructie (intensieve) veehouderij 
  
Met de reconstructie wil de overheid intensieve veehouderij (vooral varkenshouderij), 
recreatie, wonen, natuur en landschap uit elkaar halen. Dit gebeurt door geleidelijke 
concentratie van de intensieve veehouderij, waar mogelijk via samenwerking. Het betekent 
dat de overheid in bepaalde gebieden ontwikkelingsruimte schept, terwijl in andere kwetsbare 
gebieden, de intensieve veehouderij op de langere termijn wordt afgebouwd. Door dit 
scheiden van functies op het platteland ontstaat ontwikkelingsruimte voor de intensieve 
veehouderij, voor recreatiebedrijven en voor woningbouw. De overheid wil met de 
reconstructie tevens de economische positie van de melkveehouderij behouden en versterken. 
Dit wil zij bereiken door de aan- en verkoop van grond te bevorderen (bijvoorbeeld vrijwillige 
kavelruil) en door grond voor meerdere functies te gebruiken. Bijvoorbeeld tegelijk gebruik 
als landbouwgrond en als opvang van overvloedig water. 
 
Door deze reconstructie wordt het platteland in drie soorten ingedeeld: 
· Landbouwontwikkelingsgebied[2] 
· Verwevingsgebied 
· Extensiveringsgebied[3] 
 
  
 



 

Daarle valt onder zo’n verwevingsgebied. Hier gaan veehouderij, recreatie en woningbouw in 
harmonie samen. In de verwevingsgebieden mogen de intensieve veebedrijven onder 
voorwaarden nog wel uitbreiden of hervestigen. Bestaande andere veeteeltbedrijven kunnen 
zich blijven ontwikkelen. Nieuwe veehouderijen kunnen zich daar niet vestigen. In dit gebied 
spelen andere functies als wonen, natuur en recreatie een belangrijke rol.  
 
2.2. Leefbaarheid 
  
De provincie legt naast de reconstructie van de veehouderij het accent op breder sociaal en 
economisch beleid. Dit is nodig, omdat er sprake is van grote veranderingen, zoals: 
- Het aantal bedrijven in de landbouw loopt sterk terug, daarmee de werkgelegenheid in deze 
sector. 
- In het landelijk gebied komt het accent steeds meer te liggen op andere functies, zoals 
wonen  (o.a. in vrijkomende agrarische bebouwing), natuur, landschap, recreatie, toerisme en 
waterberging. 
- Om allerlei redenen staat het voorzieningenniveau in de kernen onder druk, zoals 
geneeskundige zorg, scholen en kinderopvang. 
- Starters kunnen maar moeilijk een huis vinden.  
 
De provincie wil een aantal maatregelen[4] treffen: 
· Meer ruimte bieden voor vestiging van bedrijven bij de dorpen;  
· Bouwen van goedkopere woningen en woningen voor starters en ouderen; 
 
Voor beide activiteiten moeten meer mogelijkheden gecreëerd worden om vrijkomende 
agrarische gebouwen in hergebruik te nemen. 
 
  
2.3 Wat de reconstructie voor Daarle betekent 
  
Het buitengebied van Daarle valt onder het “verwevingsgebied”.  
 
Het gaat om ongeveer 36 bedrijven, waarvan ongeveer 7 als intensieve veehouderijen 
aangemerkt kunnen worden. 
 
Deze bestaande bedrijven behouden dus wel uitbreidingsmogelijkheden, op voorwaarde dat 
andere functies daarbij niet gehinderd worden. De ondernemers en de gemeente zullen de 
ontwikkelingsmogelijkheden en alternatieven samen bekijken. 
 
Tegelijk komt er voor wonen en werken, recreatieontwikkeling, natuur en waterberging meer 
ruimte.  
 
Er wordt door de Provincie per gebied en met elke gemeente een structuurvisie opgesteld met 
daarin een sociale agenda. Er wordt een sociaal-economisch platform opgericht dat zich 
hiermee bezighoudt. Financiering komt uit het nog nieuw op te richten Vitaliseringfonds 
Kleine Kernen.   
 
  
 



 

Het is voor Daarle van groot belang om op tijd en gericht met goede plannen te komen, ervoor 
te zorgen dat deze op de projectenlijst van de reconstructie worden bijgeschreven om zo 
gebruik te kunnen maken van een gedeelte van de reconstructie- middelen. Overigens zijn er 
ook middelen uit bestaand beleid en fondsen. 
 
3. Uitwerking thema’s 
  
Per thema wordt bekeken: 
· Welke problemen gesignaleerd werden tijdens de inventarisatie; 
· Hoe de huidige situatie is en op welke manier de problemen omschreven kunnen worden. 
· Welke mogelijke oplossingen er zijn en hoe die te realiseren. 
· Wie waarvoor verantwoordelijk is  
· Welke voorwaarden nodig zijn om tot een goed resultaat te komen. 
 
3.1 Wonen en woonomgeving 
  
3.1.1 Buiten de bebouwde kom 
  
Gesignaleerde problemen: 
 
In het buitengebied zijn de mogelijkheden om te bouwen onvoldoende. 
 
Bedrijven en opstal worden onttrokken aan de landbouw door bedrijfsbeëindiging en worden 
voor illegale doeleinden gebruikt. 
 
Met de huidige regelgeving mag een eengezinswoning niet verbouwd worden tot een 
tweegezinswoning, zodat ouders niet kunnen blijven wonen. 
 
Huidige situatie 
Het aantal woningen in het buitengebied is de afgelopen tien jaar ongeveer gelijk gebleven. 
Nieuwbouw vindt in de bebouwde kom van Daarle plaats. Bovendien zijn in het gedeelte van 
het buitengebied dat grenst aan het defensieterrein toevoegingen of veranderingen aan 
bestaande woningen vanwege allerlei beperkingen niet of nauwelijks mogelijk gebleken. Dit 
komt doordat de Ministeries van VROM  en Defensie eerst een risicoanalyse moeten 
opstellen. Pas na de vastgestelde risicoanalyse zal het ministerie van Defensie in overweging 
nemen of het geen bezwaar aantekent voor bouwplannen rondom het defensieterrein. De 
gemeente Hellendoorn zal hierover in gesprek blijven met Defensie maar heeft aangegeven, 
dat wat haar betreft morgen mag worden gebouwd. 
 
Volgens de gemeente kan een woning ook nu al gesplitst worden in twee woongedeelten, 
indien er sprake is van sociaal-maatschappelijke of medische redenen. Voor (voormalige) 
boerderijen kan dit zonder dergelijke redenen, mits het gebouw een grotere inhoud heeft dan 
1000 m3. In het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zal gekeken worden of de 
mogelijkheden om woningen in het buitengebied te splitsen kunnen worden verruimd. 
 
 Oplossingsrichtingen 
 



 

In de praktijk zien we voorbeelden van een voormalige boerderij die, na verbouwd te zijn, 
woonruimte biedt aan meerdere gezinnen. Hierbij werd optimaal gebruik gemaakt van de 
hoeveelheid ruimte in een boerderij zonder de uiterlijke vorm aan te tasten.  
 
Met het oog hierop pleiten we voor verruiming van de mogelijkheden door aanpassing van het 
beleid en de regelgeving om van een eengezinswoning of een boerderij of ander 
bedrijfsgebouw een meergezinswoning te kunnen bouwen. 
 
Wie doet wat 
De gemeente moet hierin het voortouw nemen door wijzigingen aan te brengen in het 
“bestemmingsplan buitengebied” 
 
Voorwaarden   
· Meer variatie in bouwstijl in het buitengebied is wenselijk, maar dan wel passend in het 
landelijk gebied.  Hiervoor moeten bepalingen worden opgenomen in het bestemmingsplan en 
bouwvoorschriften.   
· Als mensen willen bouwen buiten de bebouwde kom moeten ze de consequenties accepteren 
die er zijn ten aanzien van de reeds bestaande bedrijven en het platteland; de woonfunctie mag 
geen beperkingen opleggen aan de (boeren)bedrijvigheid. Omdat het buitengebied tot het 
verwevingsgebied behoort hoort dit ook in het bestemmingsplan. 
 
3.1.2 Binnen de bebouwde kom 
  
Gesignaleerde problemen: 
 
Om in Daarle een huis naar wens te vinden is erg moeilijk.  
 
De jeugd of starters op de woningmarkt gaan hierdoor buiten Daarle een woning zoeken. Dit 
heeft directe gevolgen voor de leefbaarheid. Denk hierbij aan vergrijzing, te weinig leerlingen 
op school en een afname van het verenigingsleven. 
 
In de bebouwde kom is er onvoldoende aanbod op de woningmarkt.  
 
Met  name voor: 
· Kleine huishoudens 
· Mensen die een woning in de goedkope sector willen 
· Mensen die een woning in de vrije sector willen 
· Bejaarden 
· Gehandicapten 
 
In de hoeveelheid gerealiseerde woningen is een te groot aantal huurwoningen opgenomen 
terwijl de mensen uit Daarle in het algemeen de voorkeur geven aan een koopwoning. Het 
gevolg is ook dat de huurwoningen die er zijn vaak langere tijd leegstaan en aan mensen van 
buiten Daarle verhuurd worden.   
 
Er zit teveel tijd tussen het voorbereiden en realiseren van bestemmingsplannen voor 
woningbouw.  
 



 

Dit heeft tot gevolg dat: 
· De wachtlijst niet up to date is  
· De woninguitgifte onzeker is 
· Er te veel woningen in korte tijd worden gebouwd 
· Teveel woningbouw in korte tijd geeft een sterke wisseling in aantal leden op school, clubs 
enz. 
 
In het bestemmingsplan wordt in de bebouwde kom onvoldoende ruimte voor groen 
opgenomen, ondanks dat er grond aanwezig is.  
 
Huidige situatie 
Het dorpsgebied van Daarle telt per 1 januari 2002 1400 inwoners en 429 woningen. De 
gemiddelde woningbezetting is met 3,3 personen hoog. Dit is de hoogste bezettingsgraad van 
alle kernen van de gemeente Hellendoorn en ruim boven het landelijke gemiddelde (2,7). 
 
Het aandeel van de huursector in Daarle bedraagt 13% (gemeentelijk gemiddelde 26%).  In de 
kern Daarle ligt dit op 19%. De Woningstichting Hellendoorn heeft in Daarle in totaal 32 
woningen in eigendom, waarvan 25 eengezinswoningen en 7 seniorenwoningen. Het 
merendeel van die woningen is gebouwd in de jaren ‘70 en ’80. Daarnaast zijn er 24 
huurwoningen van particuliere verhuurders, vrijwel allemaal in het buitengebied van Daarle. 
 
Daarle heeft een jongere bevolking dan gemiddeld in de gemeente Hellendoorn. Het aantal 0-
29 jarigen bedraagt 44%. Het gemeentelijk gemiddelde is 38%. In de overige 
leeftijdscategorieën is sprake van een ondervertegenwoordiging. Circa 34% behoort tot de 
leeftijdscategorie 30-54 jaar (gemeentelijk 37 %). Dit duidt op relatief grote gezinnen, wat de 
relatief hoge woningbezetting verklaart. Het aandeel jonge ouderen ligt op het gemiddelde 
niveau (15%, gemeentelijk 16%) en het aantal ouderen is met 8% lager dan het gemeentelijk 
gemiddelde (10%). 
 
Het inwonertal nam over de jaren 1990 tot 2001 met 3% af. De bevolkingsafname was 
structureel, dat wil zeggen dat vrijwel in alle jaren sprake was van afname van het aantal 
inwoners. Vanwege dit teruglopende inwonertal is Daarle een contingent toebedeeld om te 
bouwen voor haar eigen inwoners, gericht op seniorenhuisvesting. 
 
Daarle mag volgens afspraak met de provincie in de periode 1999-2004 17 woningen 
toevoegen aan de woningvoorraad. Hieraan worden 7 woningen van Nijverdal toegevoegd, 
zodat de netto uitbreiding 24 woningen bedraagt. 
 
In de jaren 1999 tot en met 2002 is de woningvoorraad met 9 woningen uitgebreid 
(nieuwbouw minus onttrekking): ’n Tip (6woningen), Oetbrink  en E.J. Boschweg. 
 
Op basis van het streekplan mag Daarle uitsluitend een lokale huisvestingsfunctie vervullen. 
Deze zal worden opgevangen in het plan Daarle-West en de inbreidingslocatie Dalvoordeweg. 
 
Het plan Daarle-West zal deels als vrije kavels worden verkocht. De eerste kavels zijn reeds 
uitgegeven (met bindingseisen). De inbreidingslocatie  betreft een appartementen-complex 
met koopappartementen en 2 huurwoningen in de bestaande bebouwing. Aan het complex 
worden sociale voorzieningen gekoppeld (“woonzorgcomplex”). Om deze ontwikkeling 



 

mogelijk te maken heeft Daarle een extra contingent toegewezen gekregen, ten koste van het 
contingent van Nijverdal.   
 
Om de prijzen voor koopwoningen laag te houden is de Gemeente Hellendoorn in overleg met 
de Woningstichting Hellendoorn getreden, waarbij vier kavels zijn aangeboden ten behoeve 
van de goedkopere koopsector. Uitkomst van dat overleg is geweest dat de Woningstichting 
Hellendoorn in Daarle-West 4 woningen zal bouwen in de koopsector, waarvan 2 goedkoop 
en 2 betaalbaar. 
 
De strategie van de woningstichting is gericht op instandhouding van de marktpositie in 
Daarle.   
 
De grondprijs voor Daarle-west is nu (2004) voor twee-onder-één kap woningen 195 euro/m2 
en voor vrijstaande woningen 215 euro/m2. Dit is beduidend lager vergeleken met Nijverdal 
bijvoorbeeld waar de vrije sector woning 290 euro/m2 is.  
 
Beleidsmatig is er in toenemende mate, vooral ook bij de gemeente, de bereidheid om naar 
behoefte te bouwen. Vanaf 2005 komt de woningbouwcontingentering van de provincie 
waarschijnlijk te vervallen. De gemeente krijgt dan meer mogelijkheden om naar behoefte te 
bouwen. De provincie gaat dan vervolgens controleren of er voor de juiste doelgroepen en 
met voldoende kwaliteit wordt gebouwd. 
 
Na Daarle-West zal toekomstige woningbouw plaats vinden op de gronden zoals met arcering 
is weergegeven op de kaart. 
 
Oplossingsrichtingen 
Inzet voor het toekomstige woningbouwbeleid wordt, dat er gebouwd wordt naar behoefte:  
- gefaseerde bouw (2 à 3 woningen per jaar) 
- vooral betaalbare koopwoningen  
- een beperkt aantal huurwoningen 
- verruiming van woon-zorg combinaties (zie ook hoofdstuk Zorg). 
  
Als er meer koopwoningen komen zal er ook de mogelijkheid zijn om door te stromen; dit 
vergroot de kansen voor starters. Mensen met een eigen woning hebben het plan hier te 
blijven wonen en hebben belang bij een goed sociaal contact in het dorp.  
 
Een punt van aandacht in Daarle blijft de binding van jonge huishoudens aan het dorp in 
verband met de leefbaarheid. Als de leefbaarheid aantoonbaar onder druk komt te staan als 
gevolg van een boventrendmatige uitstroom van jonge huishoudens, samenhangend met een 
tekort aan koopwoningen, is er aanleiding voor gericht gemeentelijk beleid  
 
De gemeente zal worden gevraagd om deze uitgangspunten in haar woonplan vast te leggen. 
Gefaseerde bouw betekent ook dat de gemeente vroegtijdig een nieuw bestemmingsplan 
voorbereidt en de programmering ervan moet ook in het woonplan worden vastgelegd.  We 
gaan er van uit dat het ook de gemeente is en blijft die de grond aankoopt en de uitgifte regelt. 
De grond moet bij voorkeur niet aangekocht worden door projectontwikkelaars, want dan is er 
te weinig zeggenschap en inspraak bij de bouw. 
 



 

Voorwaarden 
In de bestemmingsplannen die er nog komen moet meer ruimte gereserveerd worden voor  
groen.  
 
De ontwikkeling van bestemmingsplannen voor de woningbouw in de kom moet ervan 
uitgaan dat ’n Tip het centrum is en blijft van Daarle.   
 
In het bestemmingsplan moeten voorwaarden over passende bebouwing opgenomen worden. 
Ook gaan we de Daarlese bevolking attenderen op de kenmerken van de plaatselijke 
bebouwing.  Dit voorkomt dat er te moderne architectuur tussen de bebouwing staat. 
 
Samen met de gemeente moet PB bekijken hoe de communicatie het best kan worden 
geregeld over, wonen, bestemmingsplanontwikkeling en meer in het bijzonder het bijhouden 
van de wachtlijst. Belangrijk is dat alle wensen van de Daarlese bevolking worden 
meegenomen en dat er rekening met de maatschappelijke ontwikkeling wordt gehouden. Een 
goede informatie ten aanzien van het bestemmingsplan en een toelichting op de structuurvisie 
is hierbij noodzakelijk. 
 
3.2 Bedrijven en bedrijfsontwikkeling 
 
Gesignaleerde problemen 
In het bestemmingsplan is er grond aangewezen voor bedrijvigheid, maar deze grond is in 
handen van particulieren, met als gevolg dat toewijzing, verkoop en vestiging niet bij de 
gemeente ligt. 
 
Te veel regelgeving veroorzaakt dat bedrijven zich hier niet kunnen vestigen. Bedrijven 
zeggen dat ze om die reden hun mogelijkheden buiten Daarle zoeken.  
 
Daarle valt volgens het Streekplan Provincie Overijssel 2000 + (hierna te noemen: streekplan) 
onder het begrip “kleine kern”. (minder dan 4000 inwoners).  
 
De gemeente heeft jaren lang een gedoogbeleid gevoerd met betrekking tot enkele bedrijven 
in leegstaande gebouwen in het buitengebied. Dit gebeurde tot ergernis van veel bewoners, 
omdat de aard van de werkzaamheden niet paste binnen het landelijk gebied en alles gebeurde 
zonder zich aan de regelgeving te houden. 
 
Huidige situatie 
Onderstaande tabel laat zien hoeveel bedrijven er in Daarle zijn. 
 
Bedrijfstak 
 Aantal vestigingen 
 Totaal werkzame personen 
  
Landbouw, jacht en bosbouw 
 3 
 33 
  
Industrie 



 

 7 
 34 
  
Bouwnijverheid 
 25 
 283 
  
Reparatie van consumentenartikelen en handel 
 40 
 115 
  
Horeca 
 3 
 15 
  
Vervoer, opslag en communicatie 
 7 
 21 
  
Financiële instellingen 
 1 
 1 
  
Zakelijke dienstverlening / verhuur, handel en onroerend goed 
 6 
 15 
  
Onderwijs 
 5 
 21 
  
Gezondheidszorg en welzijnszorg 
 3 
 5 
  
Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening 
 7 
 18 
  
Totaal 
 107 
 561 
  
Aantal bezette arbeidsplaatsen Daarle, april 2003. Exclusief landbouwtelling CBS. 
 
Bron: CBS (2003) 
 



 

Uit de tabel valt op te maken, dat het aantal officiële geregistreerde bedrijven bij de provincie 
107 is. Bij deze bedrijven zijn 561 mensen werkzaam (minimaal 12 uur per werk). 
 
In het buitengebied zijn ongeveer 47 landbouwbedrijven.  
 
Zoals omschreven in het streekplan is doel en taakstelling van de provincie: versterking van 
de leefbaarheid op het platteland door ruimte te geven aan woningbouw voor de eigen 
bevolking, met name aan starters en ouderen, en voor de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid.  
 
Voor de leefbaarheid van kleine kernen is het belangrijk dat er bedrijven kunnen blijven 
functioneren. Uitbreiding van bestaande bedrijven en nieuwbouw voor de uit de kern 
voortkomende bedrijvigheid zullen, mits in overeenstemming met de schaal en de 
omgevingskwaliteiten van de kern, mogelijk zijn.   
 
In de kernen kan vestiging van bestaande bedrijven uit het buitengebied of uit omliggende 
andere kleine kernen plaatsvinden. 
 
Veelal is de ruimtevraag voor bedrijvigheid bij kleine kernen beperkt zodat hiervoor geen 
bedrijventerrein nodig is. Per kern zal, aan de hand van aantoonbare behoefte, kunnen worden 
bezien of bedrijventerrein, al dan niet op voorraad ontwikkeld of uitgebreid dient te worden. 
 
Op bijgevoegde kaart is aangegeven waar toekomstig bedrijventerrein in Daarle volgens het 
bestemmingsplan is aangewezen. In artikel 14 van de voorschriften bestemmingplan 
Buitengebied 1995 is voor bedrijven rondom Daarle weergegeven dat deze aangewezen 
gronden zijn bestemd voor het gebruik ten behoeve van: 
- aan het buitengebied gebonden bedrijven; 
- plaatselijk verzorgende bedrijven; 
- niet-plaatselijk verzorgende bedrijven, die aanwezig zijn ten tijde van de eerste 
tervisielegging van dit plan. 
 
Tevens zijn in gemeld artikel de voorschriften voor het bedrijfsmatig gebruik benodigde 
bebouwing omschreven.  
 
In het buitengebied zijn helemaal geen plekken aangewezen voor bedrijvigheid. Vandaar dat 
er in het buitengebied veel gedoogsituaties zijn onder andere na de ruilverkaveling.  
 
In de toekomst zullen door de reconstructie mogelijk meerdere landbouwbedrijven vrijkomen, 
waardoor eventueel  behoefte kan ontstaan om  andere bedrijvigheid te ontwikkelen. 
 
Oplossingsrichtingen 
De wens van de bevolking is dat de gemeente meer regelend optreedt. Dat kan onder andere 
door grond voor bedrijventerreinen zelf aan te kopen. 
 
  
 



 

Daarnaast zal in de gevallen waarin leegstaande/leegkomende gebouwen in het buitengebied 
in aanmerking komen voor bedrijfsontwikkeling in regelgeving voorzien moeten worden. De 
gemeente zal zijn beleid hierop moeten aanpassen.   
 
Er moet ruimte zijn voor plaatselijke bedrijven, kleinschalige industrie en voor bedrijven in de 
ambachtelijke sector.  
 
In leegstaande bedrijfsgebouwen kunnen weer bedrijven gevestigd worden, die passen in het 
dorp of ze moeten eventueel een andere functie kunnen krijgen. In dit verband zijn voor 
gehandicapten, die zelfstandig kunnen wonen met beperkte ondersteuning, twee 
huurwoningen gepland in de voormalige slagerij. 
 
Wie doet wat 
De gemeente moet beleid opstellen voor bedrijvigheid. Verder is het aan de ondernemers zelf 
om de bedrijven te realiseren.  
 
PB en de middenstandsvereniging moeten laten blijken dat nieuwe bedrijven welkom zijn en 
bestaande bedrijven zich kunnen ontwikkelen.  
 
Aan het verwaarlozen van leegstaande gebouwen kan de gemeente, zolang dit geen direct 
gevaar oplevert, officieel niets doen. Als dit wel gevaar oplevert, zal de gemeente moeten 
optreden. De gemeente zal echter ook moeten optreden in al die situaties waarin niet wordt 
gehandeld volgens bestemmingsplan en milieu-eisen. Daarnaast heeft iedereen zijn eigen 
verantwoordelijkheden, en moeten we er elkaar hier meer op aanspreken.   
 
Voorwaarden 
· Er mag geen plaats zijn voor bedrijven met gevaarlijke stoffen.  
· Het is van belang dat startende bedrijven worden gestimuleerd, in plaats van belemmerd om 
zich in Daarle te vestigen. 
· Ontwikkeling van kleinschalige bedrijvigheid mag echter geen belemmering vormen voor  
reeds bestaande bedrijven. 
· Alvorens een bedrijf zich vestigt, zal er op toegezien moeten worden of het een reële kans 
van slagen heeft en de concurrentie eerlijk is ten aanzien van bestaande bedrijven.  
  
3.3 Landschap 
  
3.3.1 Onderhoud en beheer 
  
Gesignaleerde problemen 
In elk keukentafelgesprek waren er klachten ten aanzien van het onderhoud aan bermen, straat 
en groen. Dit geldt voor zowel het binnen- als het buitengebied. 
 
Niet alleen de gemeente wordt verantwoordelijk gehouden voor het slechte onderhoud, maar 
ook staatsbosbeheer, het wildbeheer, de provincie en het waterschap.  
 
 De grenzen zijn niet duidelijk: wat doet wie?  
 
  



 

 
De manier waarop staatsbosbeheer grond verkoopt aan particulieren roept vragen op: 
· Waarom worden wij niet benaderd? 
· Blijft het bos of krijgt de grond een andere functie? 
 
Er zijn te veel kraaien en vossen, die jagen op weidevogels en ander klein wild. Er is veel 
zwerfvuil en stalling van voertuigen op oneigenlijke plaatsen 
 
Huidige situatie 
Door de gemeente is een onderhoudsplan vastgesteld, op grond waarvan minimaal 1x per jaar 
alle bermen met de klepelmaaier worden gemaaid en de sloten 1x per 4 jaar met de maaikorf 
worden geschoond. Dit onderhoudsplan wordt volledig uitgevoerd.   
 
Er wordt tegenwoordig een meer extensief beheer ( dus niet intensief) gevoerd. Hierdoor 
ontstaat een grotere variëteit van plantensoorten en een meer natuurlijk aanzien van de 
bermen met meer dekking voor wild en gevogelte. 
 
Jaarlijks wordt door PB een wensenlijstje met betrekking tot onderhoudswerkzaamheden bij 
de gemeente ingediend.  Deze wensen worden toegelicht en soms ter plekke bekeken met  de 
ambtenaar van de gemeente. Aan de hand van deze problemen wordt een onderhoudsplan 
opgesteld en voorgelegd aan het college van B&W. Jaarlijks wordt deze wensenlijst door PB 
geëvalueerd.. De conclusie n.a.v. de keukentafelklachten is dat het plan niet deugt. 
 
Oplossingsrichtingen 
Als mogelijke oplossingen voor frequenter en beter onderhoud worden genoemd: 
Tijdig kappen, snoeien en maaien van openbaar groen.  
Groenonderhoud uitbesteden aan verenigingen die zo een extra centje kunnen bijverdienen 
voor de clubkas.  
De gemeente moet voldoende personeel inzetten.  
 
Het landschapsbeleidsplan van de gemeente Hellendoorn moet uitvoering geven aan deze 
plannen.  
 
Enkele voorbeelden hiervan zijn:  
Behoud en versterking van beplanting langs de essen  
Onderhoud van perceelsbegrensbeplanting langs de essen  
De SBNL organiseert een voorlichtingsavond waar particuliere grondbezitters worden  
geadviseerd inzake landschapsbeheer en onderhoud van bospercelen. Het Overijssels 
Landschap en het Oversticht gaan hierin participeren.  
Het jagen op vossen en kraaien zal toegestaan moeten worden, zodat de wildstand onder 
controle komt.  
We gaan uitzoeken hoe staatsbosbeheer zijn gronden verkoopt  
  
Wie doet wat 
PB bekijkt jaarlijks of de afspraken over het onderhoud van sloten en bermen door de 
gemeente zijn uitgevoerd. Als de afspraken niet nagekomen zijn, wordt de verantwoordelijke 
gemeenteambtenaar ter verantwoording geroepen.  
 



 

  
 
Inwoners moeten ook zelf bij de gemeente aan de bel trekken. Bij wie en in welke gevallen ze 
dit doen, zal door de gemeente aangegeven worden. De ondersteunende taak van PB zal zijn 
hieraan richting te geven. 
 
3.3.2 Structuur 
 
3.3.2.1 Landschapselementen 
 
Gesignaleerde problemen 
Er is te weinig samenhang in de bestaande natuur. Er zijn verschillende bedreigingen voor het 
eschlandschap en in sommige gevallen vinden al ontwikkelingen plaats die we niet willen.   
 
Door ruilverkaveling zijn oude zandwegen oude waterlopen verloren gegaan. Er zijn alleen 
nog restanten van oude kerkpaden. Oude landschapselementen zoals een kapberg en een 
waterput zijn in het landschap nauwelijks weer te vinden.  
 
Huidige situatie 
In het Landschapsbeleidsplan van de gemeente Hellendoorn, dat in 2002 in werking is 
getreden, wordt uitgegaan van handhaving en openheid van de essen, waardoor de 
cultuurhistorische betekenis daarvan goed tot uiting komt.  
 
Oplossingsrichtingen 
Het eschlandschap moet in tact worden gehouden.  Verder moeten oude bossen in tact worden 
gehouden.  
 
Om de karakteristieke openheid van de essen te waarborgen zullen de agrariërs worden 
gestimuleerd tot het telen van authentieke gewassen als granen naast het gebruik als grasland.  
Er staat nu heel veel mais wat de openheid niet bevordert. 
 
Een werkgroep gaat samen met de gemeente kijken hoe ze de agrariërs kunnen stimuleren en 
de plannen tot uitvoering zullen worden gebracht. 
 
Beplanting langs wegen over de es en perceelsgrensbeplanting op de es past niet in het open 
karakter. Om de esch te behouden, moet er geen uitbreiding van schuren naar de eschkant 
zijn. 
 
In het buitengebied worden singels en hagen aangelegd. Behalve in de buurt van de Es. 
 
Door aankoop van en gedeeltelijke uitruil van gronden is het mogelijk voormalige 
zandwegen, waterlopen en andere landschapselementen weer terug te brengen in de 
oorspronkelijke staat.   
 
Een voorstel om bewoners ook zelf bewust te maken en een bijdrage te laten leveren aan de 
verfraaiing van het dorp, is het instellen van een jaarlijkse prijs. 
 
  



 

 
Deze projecten kunnen liggen op het vlak van: 
· aanleggen van erf(rand) beplanting; 
· handhaven van de “oude stijl" bij nieuwbouw en/of verbouwing c.q. het terugbrengen in 
oorspronkelijke staat van authentieke bebouwing. 
· het aanleggen of terugbrengen in de oorspronkelijke staat van een tuin; 
· aanleg en/of herstel van landschapselementen, welke passen in de doelstellingen van het  
Landschapsbeleidsplan van de gemeente Hellendoorn. 
 
Voorgesteld wordt om uit een door een lokale commissie gemaakte voorselectie van projecten 
door ( een extern aangetrokken) jury van drie personen het winnende project te laten kiezen, 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen “bouw” en “buitengebied”. PB stelt deze 
commissie in. 
 
Dit wordt begeleid door publiciteit. 
 
3.3.2.2 Groenstructuur binnen het dorp 
 
Gesignaleerde problemen 
De verlichting en beplanting rondom de Brink kunnen beter.  
 
Oplossingsrichtingen 
Er is een voorlopige schets gemaakt voor de inrichting van de Brink. Hierbij wordt gedacht 
aan ander sfeerverlichting, de herdenkingsboom te verplaatsen en een wegwijzer voor fietsers. 
Dit is nog maar één gedachte voor de inrichting van de Brink. 
 
Wie doet wat 
PB zal samen met de gemeente een projectgroep instellen die de herinrichting van de Brink 
gestalte geeft. Hiervoor zal contact met aanwonenden, provincie en specialisten van 
Landschapsbeheer, Het Oversticht en bedrijven belangrijk zijn. 
 
3.3.2.3 Groenstructuur buiten het dorp 
  
Gesignaleerde problemen 
Er moet meer structuur in het groen buiten het dorp komen. Men wil graag de oude 
groenstructuur van vroeger weerzien.  
 
Oplossingsrichtingen 
Er is een voorlopige schets gemaakt om de groenstructuur in het landschap te verbeteren en 
(zie onderstaand kader voor nadere toelichting).  
 
Daarlerflier is een weidevogelgebied. Daarom moet de hoek tussen Piksenweg, 
Voombeltsweg en Hellendoornseweg een open gebied zijn. 
 
Daarlerveld, een heidegebied, krijgt lindebomen als afscheiding van Bruineveld en 
Daarlerveld. 
 
  



 

In plaats van de bosschage aan de westzijde van het kerkhof  een beukenhaag in planten, 
aansluitend op het oude deel van het kerkhof. 
 
Daarleresch, een open gebied, omgeven met voornamelijk meidoornhagen. Waar staan die op 
het bomenplan? 
 
De jonge aanplant aan de zandweg over de esch elders inplanten. Waar staan die op het 
bomenplan? waar is elders? 
 
Wie doet wat 
PB zal een projectgroep instellen die onderzoekt hoe de structuur in het landschap verbeterd 
kan worden. Landschap Overijssel en het Oversticht spelen hierin een belangrijke rol. 
 
3.3.3 Aanzien 
  
Gesignaleerde problemen 
Een storende factor voor veel dorpsgenoten is:  
ronde balen in diverse kleuren, her en der verspreid.  
bermen die worden gebruikt als vuilstort.  
Stalling van machines en voertuigen op andere plaatsen dan het erf.  
  
Oplossingsrichtingen 
De in plastic verpakte balen op het erf  opslaan en de balen af te dekken met een donkergroen 
kleed. 
 
Een voorstel is om de kinderen van groep 4 t/m 8  twee keer per jaar het zwerfvuil te laten 
opruimen, om ze zo bewust te maken van de schoonheid van het landschap. Door daaraan een 
educatief karakter te geven, mag hierdoor een mentaliteitsverandering worden verwacht. 
 
“Met betrekking tot stalling van (tijdelijk) overbodige machines en voertuigen op percelen 
van gemeente of staatsbosbeheer zal bij voorkeur via  overleg  met de desbetreffende 
eigenaren gezocht worden naar mogelijkheden.  
 
Wie doet wat 
Iedere inwoner van het dorp draagt een eigen stuk verantwoordelijkheid en moet steeds met 
een stukje bewustwording bezig zijn. Het zou mooi zijn, dat we elkaar op bepaalde punten 
kunnen aanspreken.  
 
3.4 Karakteristieke gebouwen 
 
Gesignaleerde problemen 
In het verleden zijn er gebouwen verloren gegaan die bepalend waren voor het aanzien van 
Daarle. Er moet meer aandacht komen voor restauratie en nieuwbouw in de oude stijl, 
passend bij het dorp.  
 
Financieel gezien is het moeilijk om specifieke gebouwen in de oorspronkelijke staat te 
behouden en te onderhouden.  
 



 

Huidige situatie 
Er zijn een aantal specifieke historische gebouwen, die door de bewoners zijn genoemd en die 
naar hun mening kunnen vallen onder cultureel erfgoed (zie kader). 
 
Over het algemeen zijn de gebouwen in particulier bezit, met uitzondering van de beide 
kerken. De watertoren is inmiddels in particuliere handen.  
 
Waardevolle gebouwen in Daarle zijn o.a.  
 
Hervormde kerk, Dalvoordeweg 2   
De Hervormde kerk is in 1954 gebouwd als vervanger van de oude dorpskerk. De kerk heeft 
een eenvoudige, landelijke, klassieke stijl met Romaanse en Renaissance kenmerken. Het 
tweeklaviers orgel, laat barok is in 1872 gebouwd en is een rijksmonument. 
 
De contouren van de oude kerk zijn te zien op de parkeerplaats naast Rehoboth. 
 
Gereformeerde kerk, Dalvoordeweg 12 
De gereformeerde kerk is in 1933 gebouwd ter vervanging van een verenigingsgebouw uit 
1895. Het gebouw is kenmerkend voor de jaren dertig qua stijl en uitvoering. Begin jaren 
zestig is er een toegangsportaal bij aangebouwd.Het t weeklaviersorgel is gebouwd in 1994 in 
Neorenaissance stijl. 
 
Schuttevaar op de Haar, fam. Borkent, Haarweg 2 
Het laatste boerderijtje in deze stijl, grotendeels in originele staat, in 1880 gebouwd door 
Anthonie Schuttevaar en Maria ten Brinke. 
 
Borghuis, Wierdenseweg 15, (eigenaar fam. Kamphuis, Wierdenseweg 13) 
De boerderij van 1900, met de achtermuur verbouwd in de jaren dertig wordt momenteel 
gebruikt als schuur. 
 
Schuur bij het erf Kamphuis, Wierdenseweg 13. 
Deze schaapskooi van voor 1832 is omstreeks 1900 verbouwd tot schuur. 
 
Muldershuis, fam. Rauhe, Dalvoordeweg 36. 
Een burgermanswoning met deel en veestalling dat verbouwd of gebouwd is in 1894. 
 
Het gebied rond de Watertorenweg. 
De Zuideschweg, treueinde genoemd, was een schapedrift; de schapen werden via deze weg 
vanaf de Brink naar de gemeenschappelijke heidegronden gedreven. 
 
Erve Baks, Watertorenweg 5, M. Bloemendaal. 
De laatste boerderij in deze Saksische stijl, uniek voor Daarle.  Vanaf 1602 onder de naam 
Bakhuis. 
 
Erve Dubbink, Watertorenweg 9, fam. De Graaf. 
In 1899 is het oude huis afgebrand en herbouwd in Friese stijl, nu resteert alleen nog het 
achterhuis wat doet denken aan een stolpboerderij.  
 



 

Schuur bij het erf KleinJans, watertorenweg 2, fam. Kleinjan. 
Een van de laatste op deze wijze gebouwde schuren. 
 
Diepvriesschuurtje, Watertorenweg, Haarweg en Kruimersweg 
Deze diepvriesschuurtjes werden in de jaren zestig door een door de buren samengesteld 
bestuur geëxploiteerd; men kon dan een diepvrieskluisje huren.  
 
Schaapskooi, Watertorenweg 6, fam. Meijer.  
De laatste van de originele schaapskooien. 
 
Waterput tegenover Watertorenweg 13, fam. Schuurman. 
De put bestaat uit gestapelde ronde rijssense steen nog voor de bentheimerstenen putten in 
beeld kwamen, behorend bij een boerenwoning van 1812-1832. 
 
Watertoren, Watertorenweg 17, Vitens, nu H.Valk. 
In 1934 vlg. standaardontwerp van Ducker en Co te Duisburg gebouwd. 
 
Boerderij Braakman, Watertorenweg 10, fam. Braakman. 
Traditioneel gebouwde saksische boerderij van rond 1850 in originele staat, de oudste  
van Daarle. 
 
Oplossingsrichtingen 
Om ook voor de toekomst dit en ander erfgoed te behouden is het belangrijk de waarde ervan 
te onderkennen. Gemeentelijke subsidies en andere financiële bijdragen moeten helpen om dit 
cultureel erfgoed in stand te houden. “Ook kan men de inwoners van Daarle ertoe bewegen 
om hun huis/boerderij zo te verbouwen of te restaureren dat het behouden blijft voor de 
toekomst.”  
 
Wie doet wat 
De eigenaren zullen zelf moeten aangeven of en in hoeverre ze eventueel het dorp bij het 
behoud van betreffende panden willen betrekken.  
 
PB en de gemeente kunnen helpen bij  onderzoek naar  subsidiemogelijkheden. Met de 
eigenaren kan bekeken worden welke voordelen het oplevert als  deze gebouwen op een 
monumentenlijst geplaatst worden. Er kan worden meegedacht over een eventueel 
alternatieve bestemming. 
 
Voorwaarden 
Er zal duidelijk overleg moeten zijn met de particuliere eigenaren van desbetreffende 
gebouwen. 
 
3.5 Sport 
  
Multifunctioneel terrein 
 
Gesignaleerde problemen 
De inwoners van Daarle vinden dat er meer kortdurende activiteiten en evenementen in het 
dorp moeten plaatsvinden.  



 

 
  
 
Huidige situatie 
Voor speciale evenementen wordt nu het voetbalveld gebruikt. Dat is vaak alleen mogelijk op 
koninginnedag. 
 
Oplossingsrichtingen 
De eerste gedachte voor een evenementenweide is het stuk land van de Coöperatie tegenover 
dorpshuis ’n Kadiek. Om te weten of dit een optie is, is contact opgenomen met de 
Coöperatie. Een eventueel te onderzoeken alternatief is land aangrenzend aan het voetbalveld. 
Een ander alternatief zou zijn om de ijsbaan multifunctioneel te maken. Deze zou dan ook als 
skeelerbaan gebruikt kunnen worden. Ook zal gekeken worden in hoeverre een combinatie 
met de aanleg van een tennisbaan en bijvoorbeeld een beachvolleybalveld te realiseren is. 
 
Wie doet wat 
Zodra bekeken is wat de beste optie is, zal PB samen met de betrokken verenigingen een 
haalbaarheidstudie doen. Vervolgens zal de gemeente het bestemmingsplan moeten wijzigen 
om verdere ontwikkelingen mogelijk te maken. 
 
Voorwaarde 
Er zal contact moeten worden opgenomen met de omwonenden. Zij mogen geen overlast 
ondervinden van de activiteiten. 
Organiserende commissies moeten informatie geven waar klachten kunnen worden gemeld. 
 
Speeltuin 
 
Gesignaleerde problemen 
Tijdens de keukentafeltafelgesprekken is naar voren gekomen, dat in de speeltuin het 
speelhuis en de glijbaan niet goed onderhouden zijn. Men zou ook graag meer speeltoestellen 
willen ook op andere plaatsen in de bebouwde kom, en ook andere speeltoestellen geschikt 
voor oudere kinderen. 
 
De kinderen zelf klagen veel over de troep in de speelterreintjes en rond de veldjes, en over 
het slechte onderhoud. Vaak veroorzaakt de oudere jeugd in de speeltuin overlast. De fietsen 
en bromfietsen die nu in de speeltuin komen, horen hier niet. 
 
Zonder medeweten van de speeltuincommissie is de beplanting weggehaald. 
 
Huidige situatie 
Met behulp van en uitvoering door de speeltuincommissie en vrijwilligers is de speeltuin 
ondertussen mooi opgeknapt. Ook zijn er nieuwe speeltoestellen geplaatst. 
 
Gymzaal 
 
Gesignaleerde problemen 
De gymzaal voldoet niet aan alle eisen qua bouw en inrichting zodat het niet gebruikt kan 
worden voor wedstrijden. 



 

 
Er is te weinig bergruimte en oude speeltoestellen zijn onveilig. 
 
Huidige situatie 
De gymzaal zit vast aan ’n Kadiek. Hoewel de hoogte voldoende is voor recreatief volleybal, 
kunnen hier geen officiële wedstrijden gespeeld worden. Er is tenminste behoefte aan twee 
keer zo veel bergruimte, aangezien de speeltoestellen bijna op het veld staan en hierdoor de 
kans op blessures toeneemt. 
 
Oplossingsrichtingen 
In een eerste overleg met de gemeente is naar voren gekomen dat er weinig financiële ruimte 
is om een hogere gymzaal te realiseren. De gemeente verwijst ernaar dat er elders in de 
gemeente wedstrijden gespeeld kunnen worden. Als dit binnen de gemeente niet mogelijk is, 
zou een mogelijkheid kunnen zijn dat de gemeente het verschil in prijs bijlegt. Niettemin als 
de mogelijkheid zich voordoet, bijvoorbeeld als er groot onderhoud gedaan moet worden, zal 
verhoging van de gymzaal opnieuw bekeken moeten worden. 
 
Uitbreiding van de bergruimte is eventueel mogelijk als de peuterspeelzaal naar het 
multifunctioneel centrum verplaatst wordt. Ook kan de ruimte buiten bij de zandbak hiervoor 
dan een oplossing zijn. Deze oplossing lijkt mogelijk binnen het financiële 
(onderhouds)budget aangevuld met zelfwerkzaamheid. In hoeverre de door de 
schietvereniging gewenste extra ruimte gerealiseerd kan worden valt in dit verband te bezien. 
 
Wie doet wat 
De betrokken verenigingen zullen samen met PB contact met de gemeente moeten zoeken om 
de uitbreiding van de bergruimte te realiseren. 
 
De verhoging van de gymzaal zal op de agenda moeten blijven staan, tot zich een geschikte 
gelegenheid voordoet. 
 
Voorwaarde 
De veiligheid met betrekking tot uitoefening van sport, mag niet in het geding komen. 
De veranderingen moeten gerealiseerd worden, zonder dat de huurprijzen teveel stijgen 
 
Andere wensen 
Er zijn een aantal meer en minder vergaande ideeën namelijk: zwembad, golfbaan, manege, 
dansschool. De jongeren zouden graag een crossbaan/kartbaan van asfalt gerealiseerd zien. 
Ook is door hen de aanleg van een parkje en een visvijver genoemd. 
 
De aanleg van een parkje en een visvijver kan meegenomen worden in een nieuw 
bestemmingsplan. Om te vissen zijn er echter ook andere mogelijkheden in de omgeving. 
 
Het trapveld naast de school is redelijk. De speeltuincommissie zorgt voor het klein 
onderhoud. Een verdere opknapbeurt hangt af van de bouw van een multifunctioneel centrum 
en de aanleg van parkeerplaatsen. 
 
3.6 Verenigingen en verenigingsleven 
  



 

 
Jeugd 
 
Gesignaleerde problemen 
 
Er zijn te weinig verenigingsactiviteiten voor de jeugd. Men denkt dan met name aan 
cursussen, optredens, filmavonden en disco’s. Ook zouden ze graag een muziekschool zien in 
het dorp. 
 
Huidige situatie 
De kerken en verschillende sportverenigingen organiseren verschillende activiteiten voor 
jongeren.  
 
Binnen muziekvereniging E.M.O.S  bestaat de mogelijkheid blaasinstrumenten te leren 
spelen. Ook kan men hier een drumopleiding volgen. 
 
Oplossingrichtingen 
Er moeten meer speciale avonden voor de jeugd worden georganiseerd. Voor andere 
instrumenten dan die bij de muziekvereniging kan worden bespeeld, zal geprobeerd worden 
via cursuswerk Daarle een cursus op te stellen.  
 
Wie doet wat 
PB onderzoekt de mogelijkheden om specifiek op de jeugd gerichte avonden te organiseren. 
Hiervoor kan contact gezocht worden met de desbetreffende verenigingen. 
 
Cursuswerk Daarle zal gevraagd worden om ook voor de jeugd cursussen te  organiseren, 
zoals bijvoorbeeld een muziekcursus. 
 
Verenigingen 
 
Gesignaleerde problemen 
Het zangkoor in Daarle vergrijst en heeft voornamelijk een gebrek aan jonge leden. 
Bovendien zouden graag enkele verenigingen meer leden willen hebben. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn de volleybalvereniging en het zangkoor. Er is een blijvende behoefte aan meer 
vrijwilligers in het verenigingsleven. 
 
Huidige situatie 
In Daarle zijn in ieder geval meer dan tien verenigingen actief. Er is dus op allerlei gebied 
veel te doen in Daarle. Hierdoor zijn veel inwoners van Daarle actief binnen een bepaalde 
vereniging. Over het algemeen zijn de inwoners van Daarle tevreden over het aantal 
activiteiten in het dorp. 
 
Oplossingsrichtingen 
De volleybalvereniging en het zangkoor zullen zelf actief een ledenwerfactie op touw moeten 
zetten. 
 
Verenigingen zullen speciale acties kunnen ondernemen, om leden aan zich te binden en om 
meer vrijwilligers aan te trekken. 



 

Vrijwilligerswerk mag beloond worden. Dit zou kunnen door te laten zien dat 
vrijwilligerswerk belangrijk is, vrijwilligerswerk korting te geven op de contributie, een 
vrijwilligersavond en een duidelijke taakverdeling. Bij sommige verenigingen wordt er een 
vrijwilligersvergoeding gegeven. Dit zou voor meer verenigingen een optie kunnen zijn.  
 
Jaarlijks wordt een prijs binnen de gemeente uitgereikt aan de vrijwilliger van het jaar. 
 
Voorwaarde 
Er zullen goede contacten tussen de verenigingen moeten zijn. De verenigingen moeten 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen tonen, om zo te voorkomen dat er een ledenstrijd 
ontstaat tussen verenigingen. 
 
Huidige situatie 
Ten aanzien van cultuur zijn er veel tegenovergestelde opmerkingen gemaakt door de 
bewoners, namelijk: 
 
“Kunst in Daarle past niet”. 
 
“Daarle’s aanzien is verbeterd”. 
 
“Daarle heeft geen dorpshart”. 
 
“nTip is een echte dorpskern”. 
 
 Er zijn verschillende verenigingen actief op cultureel gebied, bijvoorbeeld: 
· Toneelgroep Doarle; 
· Muziekvereniging E.M.O.S; 
· Zangvereniging Soli Deo Gloria. 
Hierdoor is te zien dat veel mensen met culturele activiteiten bezig zijn en cultuur in het dorp 
leeft. 
 
3.8 Sociale Veiligheid 
  
Politie 
 
Gesignaleerde problemen 
In Daarle is de algemene opinie dat de politie te weinig bekend is met Daarle. Het gevoel leeft 
bij de inwoners, dat de politie vaak niet komt wanneer dat nodig is. Het wordt als negatief 
ervaren dat als je de politie belt dit moet via doorschakeling van Enschede – Almelo. 
 
Huidige situatie 
Er woont geen dorpsagent in het dorp. De wijkagent houdt spreekuur voor Daarle in de 
Kruidenwijk te Nijverdal. De afgelopen jaar zijn er maar twee personen uit Daarle op het 
spreekuur gekomen. Hierdoor is goed te zien dat de afstand tussen Daarle en de Kruidenwijk 
te groot is. Er kan echter ook een afspraak met de wijkagent gemaakt worden, waarbij de 
inwoners bij hem langs komen of, dat de wijkagent bij de inwoners langs komt.  
 
  



 

Oplossingrichtingen 
Bij klachten over het functioneren van de politie kunnen de bewoners zelf actie ondernemen, 
door de politie te bellen. Is dit het dorpsplan? 
 
Er zal onderzocht worden of er gelegenheid geboden kan worden voor het spreekuur van de 
wijkagent in het nieuwe multifunctionele centrum.wie wanneer 
 
Wie doet wat 
PB houdt contact met de politie, om zo tot een betere communicatie te komen. 
 
Hulpverlening 
 
Gesignaleerde problemen 
De afstand naar de centrale huisartsenpost is te groot. De aanrijdtijd van de ambulance is te 
lang voordat hulp geboden wordt. De chauffeurs van de ambulances zijn vaak niet bekend in 
het buitengebied. Aangezien de aanrijdtijden van de ambulances al te lang zijn, vergroot dit 
de problemen. Er is niet voldoende duidelijk wie, waar en wanneer gebeld moet worden; 112 
of CHPA. 
 
Huidige situatie 
De Centrale Huisartsenpost (CHPA) is gelegen in Almelo. Vooral in het weekend, ’s avonds 
en ’s nachts vinden de mensen de reisafstand te lang.  
 
De ambulancedienst heeft in urgente gevallen een aanrijdtijd van 15 minuten. In de gemeente 
Hellendoorn wordt dit voor 87,9% gehaald. Als de ambulancedienst gebeld wordt in minder 
urgente gevallen dient de ambulance in 30 minuten ter plaatse zijn. Dit wordt voor 87,1% 
gehaald in de gemeente Hellendoorn.hoe is dit voor Daarle? 
 
Er is inmiddels een extra ambulancestandplaats in Vroomshoop aangewezen. Het wachten is 
echter op de financiële middelen om dit te kunnen realiseren. 
 
Oplossingsrichtingen 
Samen met andere instellingen moet er gestreefd worden naar een betere structuur in de 
eerstelijns gezondheidszorg. Dit zou kunnen door een extra CHPA in de regio. Opmerkingen 
ten aanzien van de bereikbaarheid van de huisartsenpost kan bij het informatie en 
klachtenbureau gezondheidszorg[5]. 
 
Het moet voor iedereen duidelijk zijn wie er gebeld moet worden; 112 of CHPA.  
 
Wie doet wat 
PB zal contact moeten onderhouden met betrokken instellingen om zo een betere structuur in 
de eerstelijns gezondheidszorg te realiseren. 
 
Naast dit kan PB een kleine commissie instellen, die het feitelijk verloop van de hulpverlening 
zo exact mogelijk registreert, zodat bij een goed overzicht gericht een klacht kan worden 
ingediend, en/of actie kan worden ondernomen. PB kan deze klachten doorspelen aan Ans 
Morrenhof van de klachtencommissie binnen de gemeente Hellendoorn. 
 



 

  
 
Brandweer 
 
Gesignaleerde problemen 
Men vindt dat er in Daarle te weinig brandweerkranen zijn. 
 
Wie doet wat 
De gemeente is op dit moment bezig met een onderzoek naar de afstand tussen de woningen 
en de brandkranen.  
 
Overlast 
 
Gesignaleerde problemen 
Wat betreft algemene zaken van sociale veiligheid vinden de inwoners van Daarle dat er 
sprake is van vandalisme, geluidsoverlast en alcoholmisbruik. Op dit moment wordt hiermee 
te tolerant omgegaan. 
 
Oplossingsrichtlijnen 
Er zal meer toezicht op activiteiten binnen en buiten de bebouwde kom moeten komen, om de 
sociale veiligheid te vergroten. Dit kan door meer politietoezicht. 
 
Wie doet wat 
PB zal regelmatig contact met de politie onderhouden om zo de genoemde problemen op te 
lossen. 
 
Voorwaarde 
Iedereen in het dorp heeft zich aan de regels te houden, en het zou meer mogelijk moeten zijn 
om elkaar op niet tolerant gedrag aan te spreken. 
 
3.9 Verkeer en verkeersveiligheid 
  
Wegenonderhoud 
 
Gesignaleerde problemen 
De weg Kötterskamp naar de speeltuin is verzakt door rioolaanleg.  
Het wegdek van de Zandkuilenweg en de Nieuwstadweg is zeer slecht. 
Door meer- en zwaarder verkeer (m.n. brede landbouwvoertuigen) op de veelal daarvoor niet 
toegesneden wegen in het buitengebied is de rijschade aan de wegen en bermen zeer groot 
geworden. 
 
Huidige situatie 
De gemeente Hellendoorn heeft elk jaar een bepaald bedrag voor het wegenonderhoud. Bij 
besteding van dit bedrag worden de prioriteiten gelegd naar mate van urgentie. De gemeente 
maakt onderscheid in klein- en groot onderhoud. 
 
De inzet van de gemeente voor het herstellen van schade aan bermen is de laatste jaren enorm 
toegenomen. De gemeente tracht d.m.v. het gebruik van grasstenen-stroken rijschade zoveel 



 

mogelijk op te vangen; de overgang van betonnen- naar kunststof grasstenen heeft een gunstig 
effect op de duurzaamheid hiervan. Het breder maken van de wegen in het buitengebied wordt 
om diverse redenen als ongewenst beschouwd, omdat men dan geneigd is te snel te rijden. 
 
Ieder jaar maakt PB kenbaar aan de gemeente wat aan wegenonderhoud moet gebeuren. Dit 
wordt met een ambtenaar van de gemeente doorgenomen. PB evalueert jaarlijks of de wensen 
gerealiseerd zijn of binnen welke termijn deze gerealiseerd zullen worden. Bovengenoemde 
problemen geven geen blijk van een effectief overleg. 
 
Oplossingsrichtingen 
De genoemde onderhoudsproblemen op korte termijn uitvoeren, eventueel als onderdeel van 
het regulier onderhoudsplan.  
 
Wie doet wat 
PB zal er bij de gemeente op aandringen dat de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd 
worden. De gemeente voert de werkzaamheden uit als onderdeel van haar reguliere taak. 
 
Parkeren  
  
Gesignaleerde problemen 
Er is geen parkeergelegenheid bij de school en te weinig parkeerruimte bij ’n Kadiek. 
Het wordt als probleem ervaren dat vrachtwagens en werkbusjes parkeren binnen de 
bebouwde kom. Aangezien hierdoor het aantal parkeerplaatsen drastisch afneemt. 
Te veel openbaar groen wordt gebruikt als parkeerplaats. 
Er zijn geen parkeerplaatsen bij de begraafplaats. 
 
Huidige situatie 
Op dit moment is er in de bebouwde kom te weinig parkeerruimte; met name bij de school. 
 
Inzake geparkeerde vrachtwagens in het buitengebied kan de gemeente op dit moment weinig 
doen, tenzij ze een gevaar voor de veiligheid vormen.  
 
Oplossingsrichtingen 
Een oplossing voor het parkeren voor grote voertuigen binnen de bebouwde kom, is een 
alternatieve plek aan te wijzen en/of een parkeerlimiet instellen. 
 
Een oplossing voor het parkeerprobleem bij de school is om een parkeerhaven te creëren aan 
de schoolzijde van ’t Caphorst. In ieder geval zal het creëren van extra parkeergelegenheid bij 
de school onderdeel moeten zijn van de opzet van het multifunctioneel centrum, omdat dan 
het aanbod nog verder vergroot wordt.   
 
Bij ’n Kadiek zou door middel van extra verlichting en een voetpad een doorgang kunnen 
worden gerealiseerd naar de parkeerplaatsen van de voetbalvereniging en de 
muziekvereniging. Hierdoor ontstaat er voldoende parkeergelegenheid bij ’n Kadiek. 
 
Een oplossing voor de parkeerproblemen bij de begraafplaats is om bijvoorbeeld grastegels 
langs de weg aan te leggen. De gemeente heeft toegezegd dat de realisering is opgenomen in 
het Onderhoudsprogramma Wegen 2004. 



 

Wie doet wat 
PB evalueert deze problemen bij het jaarlijks overleg met de gemeente. 
 
PB zal in overleg treden met de eigenaren van geparkeerde vrachtauto’s in het buitengebied 
om zo tot een aanvaardbare oplossing te komen. 
 
Verkeersveiligheid 
 
Gesignaleerde problemen 
De problemen ten aanzien van verkeersveiligheid, zoals die door de bewoners zijn 
aangegeven, worden in het onderstaande kader genoemd. 
 
1. Verkeerssituatie 
 
- Splitsing ’t Caphorst – E.J. Boschweg is gevaarlijk voor fietsers en bromfietsers. 
 
- Er is geen trottoir bij de Oetbrink. 
 
- De bermbegroeiing is vaak te hoog; dit geeft een slecht zicht. 
 
- Gevaarlijke uitrit bij de Tolplas  
 
- De drempel van de Huttensingel is te bol; bij glad wegdek glijden de auto’s van de weg 
tegen de geparkeerde auto’s. 
 
2. Combinatie weggebruikers 
 
- De Nieuwstadweg en de Esweg zijn gevaarlijk door het vele vrachtverkeer. 
 
- Het geeft een onveilige situatie wanneer de ophaaldienst van de vuilnis tegelijk is met de 
aanvangstijd van de school. 
 
3. Snelheid 
 
- Op de Dalvoordeweg wordt te hard gereden en te gevaarlijk ingehaald. 
 
- De overgang van 80 km/uur naar 30 km/uur wordt te groot ervaren. 
 
- Kinderen vinden dat er vooral te hard wordt gereden op de doorgaande wegen.  
 
4. Sluipverkeer 
 
-veel binnenwegen worden gebruikt als sluiproute. Dit is voornamelijk onveilig bij het grote 
vrachtverkeer. 
 
Kader problemen verkeersveiligheid 
  
 



 

Huidige situatie 
De provincie heeft de afgelopen jaren al diverse zaken ten aanzien van remmende 
maatregelen aan de provinciale wegen verwezenlijkt. Hierbij valt te denken aan 
vluchtheuvels, drempels en het veiliger maken van kruisingen. 
 
Oplossingsrichtingen 
Een suggestie is om bijvoorbeeld de Nieuwstadweg en de Esweg open te stellen voor alleen 
bestemmingsverkeer. 
 
Er moet een zone komen op doorgaande gemeentelijke wegen om de overgang van 80 km/uur 
naar 30 km/uur geleidelijker  aan te kunnen passen. De Oetbrink kan een woonerf worden. 
 
Kinderen willen graag meer zebrapaden, vinden dat er meer op snelheid moeten worden 
gecontroleerd en naast de Groeneweg zouden ze graag een fietspad willen. Ook vinden de 
kinderen dat wanneer er een spiegel op de hoek Piksenweg-Hellendoornseweg geplaatst 
wordt, de verkeersveiligheid vergroot wordt. 
 
Wie doet wat 
PB zal regelmatig een lijst bijhouden van verkeersonveilige situaties en ontwikkelingen. De 
bewoners kunnen dit doorgeven aan PB. Op basis van zo’n lijst zoekt PB jaarlijks contact  
met de gemeente. De gemeente kan dan maatregelen nemen eventueel door deze te 
combineren met andere (onderhouds)werkzaamheden. 
 
Waar het gaat om de provinciale wegen zal PB samen met de gemeente de knelpunten 
doorgeven.  
  
3.10 Recreatie 
 
Voorzieningen 
 
Gesignaleerde problemen 
Een veel voorkomende opmerking tijdens de keukentafelgesprekken was, dat er te weinig 
wandel- en fietspaden zijn. Daarnaast zijn er te weinig kleine voorzieningen om het de 
recreant maar ook de mensen uit het dorp naar de zin te maken, zoals te weinig bankjes, 
afvalbakken en blikvangers. Door het ontbreken van het laatste ontstaat er zwerfvuil. 
 
Sommige mensen zien Daarle niet als een centrum voor recreatie. Aan de andere kant vindt 
men dat er te weinig recreatieve voorzieningen zijn in het dorp. Er zijn geen s.v.r. campings 
en bovendien ontbreekt de mogelijkheid om er te kunnen zwemmen. Op deze manier is er 
voor een toerist niet of nauwelijks de mogelijkheid langer in het dorp of de omgeving te 
verblijven. 
 
Voor toeristen, en dit geldt ook voor mensen die om andere redenen Daarle bezoeken, 
ontbreekt het aan de juiste informatie omtrent wat er zoal in het dorp en de omgeving is te 
zien of mee te maken. Zo staan bijvoorbeeld de aanvangstijden van de kerkdiensten, de 
school, de sportaccommodaties en andere culturele accommodaties nergens aangegeven. 
 
Daarle staat niet of onduidelijk op de bewegwijzering aangegeven, vanaf Rijssen-Wierden. 



 

De naam Piksenweg is zeer verwarrend, je vindt deze straatnaam in Daarle - Hoge Hexel en in 
Marle. Hetzelfde geldt voor de Esweg (“ te lang” en doorlopend aan weerszijden van de 
doorgaande weg). Ook de situatie langs de Watertorenweg geeft onduidelijkheid. Deze 
problemen vergroten ook het risico dat hulpverlenende instanties te laat komen. 
 
Huidige situatie 
Daarle en omgeving hebben veel te bieden voor de toerist en de mensen uit het dorp maken 
ook graag te voet of fietsend een ommetje. Andere plaatsen in de omgeving zijn toeristische 
centra. Daar kan Daarle ook voordeel bij hebben door meer gelegenheid te bieden om het 
dorpsgebied te doorkruisen, hetzij te voet, hetzij fietsend en door kleine voorzieningen te 
treffen. Op deze manier maak je het gebied als geheel aantrekkelijk. 
 
Daarle heeft 7 bedrijven in de toeristische sector (zie tabel bij bedrijven en 
bedrijfsontwikkeling). 
 
Oplossingsrichtingen 
In 2000 is door PB bij de gemeente aangegeven, dat er behoefte was een fietspad aan de 
Slagenweg en een fietspad over de Es. 
 
De Gemeente Hellendoorn heeft aangegeven dat het fietspad aan de Slagenweg nog in 2003 
opgenomen zal worden in het raamplan fietspaden van de provincie Overijssel. Dit betekent 
volgens de gemeente dat na de opname het zeker enkele maanden zal duren alvorens men 
bericht zal krijgen omtrent een eventuele goedkeuring. De verwachting is dat het tot eind 
2004 zal duren voordat er meer duidelijkheid over komt. 
 
De wandelpaden die door PB in 2000 zijn aangegeven zijn: 
·  Wierdenseweg vanaf Stoevelaar –  Piksenweg; 
· Zandweg langs de begraafplaats.  
 
Deze wensen zijn tijdens de keukentafelgesprekken ook weer geuit. Daarnaast zijn als 
wandelpaden genoemd 
 
De schouwpaden toegankelijk maken  
van de Flierdijk naar de Hellendoornseweg  
langs de Slagen, van de Haarweg naar de Groeneweg.  
de Broekweg, van de Zandkuilenweg naar de Nieuwstadweg.  
  
Voorzieningen als bankjes en afvalbakken of blikkenvangers moeten ook her en der in het 
buitengebied geplaatst worden om de aantrekkelijkheid compleet te maken. Hiervoor moet 
een plannetje gemaakt worden dat dan al naar gelang gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld als 
onderdeel van een nieuw te realiseren fiets- of wandelpad of bij groot onderhoud van wegen. 
 
Daarle hoeft niet een toeristisch centrum te worden. Aan de andere kant kunnen kleine 
voorzieningen voor verblijfsrecreatie wel een toegevoegde waarde hebben. Een 
zwemgelegenheid is zo’n voorziening, die ook door het dorp zelf gebruikt kan worden. Een 
mogelijkheid hiervoor is de Tolplas. 
 



 

Tijdens de keukentafelgesprekken is aangegeven dat er een betere bewegwijzering nodig is. 
Ondertussen zijn de knelpunten gedetailleerd in kaart gebracht. Bij deze inventarisatie is 
gebleken dat er naast de aangegeven plaatsen voor toeristische bewegwijzering ook een aantal 
andere aanduidingen ontbrak.  
 
Er is vervolgens op een plattegrond aangegeven waar de toekomstige wegwijzers moeten 
komen (zie plattegrond). Daarbij is nog niet aangegeven in welke vorm de toeristische 
bewegwijzering zal worden uitgevoerd. Een suggestie tijdens de keukentafelgesprekken was 
om bijvoorbeeld de veld- en huisnamen route op de ouderwetse ANWB paaltjes te vermelden. 
Mooie fietspaden kunnen aangemerkt worden met geel, en de mooie plekjes in Daarle kunnen 
op een infopaneel worden aangegeven en beschreven. 
 
Bij de ingangen van het dorp worden informatieborden neergezet. De beste locatie moet nog 
worden vastgesteld en met de gemeente is overleg omtrent de procedure nodig. 
 
Wie doet wat 
Lokale wandelpaden kunnen samen met de gemeente en uit verschillende fondsen 
gerealiseerd worden. PB zal hierin het initiatief nemen en de ideeën verder uitwerken.  
 
Voor bestaande fietspaden moet gekeken worden hoe ze verbeterd kunnen worden en dit moet 
in overleg met de gemeente gebeuren. 
 
Om nieuwe fietspaden te kunnen realiseren moeten deze opgenomen zijn in het zogenaamde 
raamplan van de provincie. PB heeft naar de gemeente toe al aangegeven welke paden 
volgens hen opgenomen kunnen worden. De gemeente moet hierover nu verdere ideeën 
vormen. Eenmaal opgenomen in het raamplan en als er provinciale financiering komt, 
betekent het, dat ook de gemeente Hellendoorn zal proberen hiervoor budget vrij te maken. 
Het budget voor 2004 wordt in maart 2004 definitief, wat betekent dat over de financiering 
van paden, niet eerder duidelijkheid geboden kan worden dan vanaf het budget 2005. Het is 
duidelijk dat de kosten en dus ook de realisering over meerdere jaren uitgesmeerd zullen 
moeten worden. 
 
De plaatsing van informatieborden is vooral aan de organisaties in het dorp. PB en de 
Middenstandsvereniging zullen hierin het initiatief nemen, en dit samen met de betreffende 
organisaties (bijvoorbeeld de kerken) uitwerken. Daarnaast kan gekeken worden welke 
mogelijkheden er zijn om voor de toerist ook op de website interessante informatie te zetten. 
Deze website wordt ontwikkeld door enkele bewonersop initiatief van PB. Aan deze site moet 
nog veel informatie worden toegevoegd en meer bekendheid aan worden gegeven zoals 
bijvoorbeeld in Doarle ons Dorpie. 
 
De plaatsing van betere bewegwijzering is vooral aan de betreffende wegbeheerder, zoals de 
provincie en de gemeente. 
 
De straatnamen, die moeilijkheden geven moeten nog bekeken worden. Dit is in de eerste 
plaats een zaak van de aanwonenden. PB en de gemeente zullen de aanwonenden hierover 
benaderen en inventariseren wat de noodzaak is om wijzigingen aan te brengen en welke dan 
de beste zijn. Daarbij moet vooral ook bekeken worden in hoeverre de veiligheid (ambulance, 



 

brandweer) in het geding is en in hoeverre het extra kosten met zich meebrengt voor 
bijvoorbeeld bedrijven. 
 
Voorwaarden 
Voor de aanleg van fiets- en wandelpaden moet goed gekeken worden naar eventuele 
bezwaren van aanliggende eigenaren van de grond. Op de ene of de andere manier moet 
zekerheid over het gebruik verkregen wordt. In voorkomende gevallen kan dit door 
grondaankoop. 
 
Voetpaden en fietspaden aanleggen bij voorkeur van gravel. De aanleg moet zo gebeuren dat 
er weinig mogelijkheden zijn voor andere dan de bedoelde gebruikers en voor zover nodig 
moet er toezicht gehouden worden. Aanleg van wandelpaden en fietspaden kan leiden tot 
overlast, wanneer deze paden bijvoorbeeld worden gebruikt door motorcrossers 
 
3.11 Zorg 
  
Gesignaleerde problemen 
Voor basiszorg moet je naar de omliggende dorpen. Dit geld voor de huisarts, de apotheek, de 
fysiotherapie. De huisartsenpost is voor het gevoel van veel mensen te ver weg. Omdat in 
Daarle alleen de buurtbus gerekend kan worden tot openbaar vervoer is het vervoer naar 
verschillende zorginstellingen e.d. al een probleem op zich voor de inwoners die niet over een 
auto beschikken en ook geen beroep op anderen kunnen doen. 
 
Er is geen georganiseerde 24-uurs zorg in het dorp. Mantelzorg is maar gedeeltelijk een 
oplossing voor mensen die hulp nodig hebben en gaat voor een bepaalde groep niet op. Er zijn 
te veel regels qua woningbouw en aanpassing, zodat inwoning van ouderen bij de kinderen of 
bij familieleden in de praktijk vaak moeilijk is te realiseren. Mede daarom moeten ouderen in 
een ander dorp naar een verzorgingstehuis, verpleegtehuis of een aanleunwoning en besluiten 
ze dat relatief eerder te doen dan anders nodig zou zijn. 
 
Voor de toekomst is er een dreigend tekort aan koopwoningen voor bejaarden (zie wonen en 
woonomgeving).  Voor zover bekend zijn er geen woningen voor gehandicapten gepland. 
 
Huidige situatie 
Belangrijk is, dat in een dorp als Daarle de saamhorigheid en de mantelzorg goed is, zodat 
vele kleine zorg in eigen omgeving door eigen mensen kan worden gegeven. 
 
De situatie omtrent de basiszorg is waarschijnlijk niet gemakkelijk terug te draaien; de trend 
is juist richting verdere schaalvergroting. Tot voor enkele jaren was er een huisarts die zitting 
hield in het dorp; dit is door de huisartsen zelf opgeheven.  
 
Het beleid omtrent zorgverlening en de bouw van aangepaste woningen verandert; de laatste 
paar jaar juist sterk ten goede. Waar voorheen alles er op gericht was om ouderen, 
gehandicapten en anderen die zorg nodig hebben in centra te huisvesten, is er nu meer 
aandacht om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen en de zorg flexibel aan te bieden. 
Op het gebied van de woningbouw zijn hiervoor eventueel extra contingenten te krijgen.  
 
  



 

Oplossingsrichtingen 
Het consultatiebureau blijft voorlopig behouden voor Daarle. Een zorgcentrum waar de zorg 
kan worden gecentraliseerd, zoals een artsenpost, een medicijnenpost, fysiotherapie, een 
prikpost voor de trombosedienst enz., blijft een te onderzoeken oplossing om de basisdiensten 
dichterbij te brengen. Dit kan in combinatie met het multifunctioneel centrum of het steunpunt 
voor de zorg opnieuw bekeken worden. Ook zullen we in dit verband kijken of er een 
vrijwilligersdienst te organiseren is, die in bepaalde behoeften, zoals vervoer of het ophalen 
van medicijnen kan voorzien.  
 
In individuele gevallen zouden zorgproblemen makkelijker opgelost kunnen worden als 
mensen gemakkelijker en sneller de daarvoor nodige aanpassingen in hun huis zouden kunnen 
doen. De regelgeving moet hierop aangepast worden. Met name voor vrijkomende 
bedrijfsgebouwen en woningen in het buitengebied zouden dergelijke aanpassingen gemaakt 
kunnen worden, eventueel ook door meerdere wooneenheden te realiseren in hetzelfde 
gebouw. 
 
Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat een eigen verzorgingshuis en/of verpleeghuis in Daarle 
niet haalbaar was. Een 24-uurs zorg, met ook een nachtdienst voor verpleging en verzorging, 
lijkt vooreerst niet haalbaar, omdat deze voorziening aan een verzorgingshuis gekoppeld moet 
worden.  Een werkgroep van mensen uit het dorp (waaronder iemand van PB), Zorgaccent, en 
de Thuiszorg is echter bezig om voor beperkte zorg een steunpunt te realiseren in Daarle. In 
dit verband zijn voor gehandicapten, die zelfstandig kunnen wonen met beperkte 
ondersteuning, twee huurwoningen gepland aan de Dalvoordeweg 3. Op dezelfde locatie zijn 
zes andere zorgwoningen gepland. Voor deze woningen zijn extra woningcontingenten 
toegekend. 
 
Doordat de verbouwing van het pand aan de Dalvoordeweg lang op zich laat wachten en de 
regelgeving qua zorgwoningen verandert, kan de werkgroep op dit moment niets doen. 
 
Een zorgboerderij zou in een verdere behoefte kunnen voorzien om het eventuele tekort aan 
zorg in te vullen voor ouderen en / of gehandicapten. Hiervoor zijn we grotendeels afhankelijk 
van een particulier die er in wil stappen.  
 
Wie doet wat 
Aanpassing van de regelgeving voor woningaanpassingen en bedrijfsgebouwen voor 
bewoning geschikt maken is vooral een gemeentelijke verantwoordelijkheid, zowel qua 
ruimtelijke ordening als bijvoorbeeld de sociale dienst op het gebied van uitkeringen en 
subsidies. Het is verder vooral aan individuele bewoners zelf om de aanpassingen te 
realiseren. 
 
De apotheek heeft een servicedienst die medicijnen thuis kan bezorgen. 
 
De Zorg-Werkgroep kan de contacten met de gemeente en de zorginstellingen en 
woningbouwcorporaties vanuit het dorp blijven trekken om zodoende te helpen bij de 
meningsvorming over het zorgpunt en er eventueel voor te zorgen dat andere voorzieningen 
hieraan gekoppeld worden. Onder meer via PB kan de werkgroep de bewoners van Daarle op 
de hoogte houden. De gemeente, de woningbouwcorporatie en Zorgaccent zijn degenen die 



 

het zorgcentrum en de extra huizen als zodanig realiseren. Dit gebeurt al op korte termijn 
zoals het er nu naar uitziet. Er is veel steun in het dorp voor het steunpunt. 
 
3.12 Voorzieningen  
 
Pin- en postkantoor 
 
Gesignaleerde problemen 
Een veelgehoorde opmerking is dat mensen het vervelend vinden, geld te moeten pinnen in 
een supermarkt. Mensen hebben hier geen privacy en zijn aan de openingstijden van deze 
zaken gebonden. De dienstverlening die het huidige postkantoor mag aanbieden zijn 
minimaal. Ook is men bang dat deze voorziening in de toekomst verdwijnt. 
 
Huidige situatie 
Na het vertrek van de banken en het postkantoor is een ondernemer er op ingesprongen om 
het postkantoor als servicepunt in stand te houden, d.w.z. een beperkt aantal handelingen te 
verrichten. Voor eigen risico geeft hij ook de mogelijkheid om kleinere bedragen te pinnen 
met een willekeurige bank- of giropas, zodat de mensen hiervoor niet naar Den Ham of elders 
behoeven te rijden. Extra geld pinnen is ook bij andere winkels tot op zekere hoogte mogelijk. 
 
Oplossingsrichtingen 
Zoals het er nu naar uitziet kan op het servicepunt maar net voldaan worden aan het minimum 
aantal vereiste handelingen. Dit betekent ook dat uitbreiding van het aantal handelingen er 
niet inzit, omdat niet voldaan wordt aan de TPG-criteria. 
 
Voor banken geldt dat een pinautomaat pas rendabel wordt bij 75.000 transacties per jaar. Dit 
aantal is voor Daarle lang niet haalbaar. Daarom was een belangrijke optie om te kijken of de 
banken misschien zouden kunnen samenwerken om een pinautomaat op te zetten. In Limburg 
is dit ook het geval in enkele dorpen. De banken staan hier verschillend tegenover zo blijkt uit 
een kort vooronderzoek. De Rabobank is eventueel bereid te praten over samenwerking maar 
neemt hierin niet het initiatief.  
 
Een gedeeltelijk alternatief is om een bus te laten rijden zoals dat in enkele plaatsen in 
Groningen en Friesland ook het geval is. Dit zou ten koste kunnen gaan van de huidige 
voorziening en heeft ook als nadeel dat er maar zeer beperkte openingstijden zijn. De ABN 
heeft het idee van een bus voorgelegd aan het hoofdkantoor in Apeldoorn.  
 
Wie doet wat 
PB heeft al enkele jaren pogingen gedaan een pinautomaat te krijgen; tot nu toe zonder 
succes. De drie banken zijn door de themagroep benaderd waaruit blijkt dat één en ander 
moeilijk te realiseren valt. PB blijft niettemin alert op nieuwe mogelijkheden, die ontstaan 
wanneer voorzieningen gekoppeld worden en door samenwerking te stimuleren. 
 
Multifunctioneel centrum 
 
Gesignaleerde problemen 
Opgemerkt werd, dat vooral de kleuterafdeling van de basisschool erg aan vernieuwing toe is. 
 



 

De peuterspeelzaal vond men te klein en het is bezwaarlijk dat de peuterspeelzaal de huidige 
accommodatie in ’n Kadiek moet gebruiken met meerdere verenigingen. In de praktijk 
betekent het, dat alle speeltoestellen moeten worden opgeruimd en andersom. Bovendien zijn 
er geen of te weinig mogelijkheden voor officiële kinderopvang. 
 
Huidige situatie 
Op dit moment is er van alle kanten een grote bereidheid om aan de gesignaleerde problemen 
wat te doen. Er is steeds meer beleid gericht op koppelen van voorzieningen (Multifunctionele 
Centra, Brede School, Kulturhus). Dit geeft ook extra subsidiemogelijkheden.  
 
Het gemeentebestuur, het bestuur van basisschool de Ark, de bibliotheek en 
peuterspeelzaalwerk (SPGH) maken zich nu samen sterk om de basisschool om te vormen tot 
een multifunctioneel centrum.  
 
In het multifunctioneel centrum, komen de peuterspeelzaal, de bibliotheek en de basisschool. 
Als er verder nog mogelijkheden zijn, dan zijn die altijd welkom.  
 
Oplossingsrichtingen 
In maart 2004 nemen alle partijen de beslissing of de verbouwing er echt komt.Wat is heden 
de status.. De plannen voor de bouw worden ter inzage gelegd zodat iedereen nog kan 
reageren en suggesties kan doen. In het Twents Volksblad zal aangegeven worden wanneer 
dit zal gebeuren. 
 
Door het multifunctioneel maken van de school is de huisvesting van de peuters en kleuters 
opgelost. De aanvangstijden van peuterspeelzaal en basisschool zullen wel blijven verschillen, 
omdat peuters een korter dagdeel op de peuterspeelzaal hebben dan kinderen op de 
basisschool.  
 
Wanneer de betreffende voorzieningen in één accommodatie worden samengevoegd zijn er 
minder vrijwilligers nodig. 
 
Het behoud van de bibliotheek wordt in de nieuwe opzet gemakkelijker. De openingstijden 
zullen beperkt zijn en het aanbod van boeken niet al te uitgebreid. Het aantal wordt namelijk 
bepaald aan de hand van een landelijke norm. Als men echter meer (studie)boeken wil lenen 
dan kan dit aangevraagd worden[6] en fungeert de bibliotheek als afhaalpunt. 
 
Onderzocht zal worden of de multifunctionaliteit nog verder uitgebreid kan worden op termijn 
met bijvoorbeeld een servicepunt, zitting van de wijkagent en dergelijke. 
 
Wie doet wat 
Of het multifunctioneel centrum er komt, gebeurt in onderling overleg (Kwaliteits) eisen 
zullen door elke deelnemende vereniging of organisaties geformuleerd worden. De 
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs draagt de eindverantwoording. PB wordt 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
 
Voorwaarden 
Bij de verbouw tot een multifunctioneel centrum zal gelet moeten worden op de 
toegankelijkheid voor de verschillende gebruikers en op de openingstijden.  



 

Belangrijk uitgangspunt voor de opzet en het gebruik van het multifunctioneel centrum is dat 
dit niet ten koste mag gaan van met name de exploitatie van ’n Kadiek. 
  
Jeugdontmoetingsplek (JOP) 
 
Gesignaleerde problemen 
Een deel van de jeugd heeft aangegeven dat er behoefte is aan een jeugdhonk. 
 
Oplossingsrichtingen 
Een optie is om te kijken in hoeverre het aanbod in ’n Kadiek verbeterd kan worden door voor 
de verschillende groepen afwisselend iets te organiseren 
 
Een tweede optie zou zijn om een jeugdontmoetingsplek (JOP) te realiseren. Zo’n JOP kan 
alleen geplaatst worden als er daadwerkelijk belangstelling is van de jeugd (voor zes personen 
wordt geen actie ondernomen). De jongeren moeten vanaf het begin op de hoogte worden 
gebracht van de straatregels die ook op deze plek gelden (onder andere na 22.00 uur stil op 
straat).  
 
Wie doet wat 
PB zal in samenwerking met de jongeren een jeugdcommissie oprichten die de opties verder 
bekijkt. Daarbij gaat PB er in eerste instantie van uit dat er binnen de bestaande 
accommodatie(s) genoeg mogelijkheden te vinden moeten zijn om het de verschillende 
jongerengroepen naar de zin te maken 
 
Er zal in samenwerking met een jongerenwerker van de gemeente, een enquête worden 
gehouden. Dit gebeurt op een discoavond in de laatste week van de grote vakantie, ook in 
Doarle oons Dorpie wordt deze enquête nog geplaatst zodat iedereen kans heeft om hierop te 
reageren.  
 
Voorwaarden 
Extra voorzieningen voor de jeugd worden alleen in samenwerking met jongeren gerealiseerd. 
 
De plek waar jongeren samenkomen mag niet leiden tot overlast en het gebouw zou van 
materiaal moeten zijn dat is afgestemd op het gebruik/gebruikersgroep en moet veilig zijn. 
 
Kinderopvang 
 
Gesignaleerde problemen 
Sommige bewoners hebben aangegeven dat er te weinig opvangmogelijkheden zijn voor 
kinderen uit Daarle in Daarle zelf. 
 
Huidige situatie 
De Stichting Kinderopvang West-Twente (SKWT) biedt kinderopvang en buitenschoolse 
opvang voor kinderen in Daarle aan met de acht vestigingen die er al zijn (met name De 
Knuist in Hellendoorn en Het Klokhuis in Wierden). Hiervan wordt door enkele gezinnen uit 
Daarle gebruik gemaakt. 
 
  



 

Natuurlijk kan men ook gebruik maken van het gastouderbureau van de SKWT. Die biedt 
mogelijkheden voor opvang bij het kind/ de kinderen thuis of bij de gastouder. Van deze 
mogelijkheid wordt door enkele gezinnen in Daarle gebruik gemaakt. Er zijn ook enkele 
gastouders in Daarle die bij dit gastouderbureau als gastouder staan ingeschreven.  
 
Oplossingsrichtingen 
In het voorjaar van 2003 is er een onderzoek geweest naar de behoefte aan kinderopvang in 
Daarle. Dit onderzoek is gedaan aan de hand van prognosecijfers van basisschoolkinderen die 
de gemeente Hellendoorn verzameld heeft en ervaringscijfers van de kinderopvang zelf. Men 
is toen tot de conclusie gekomen, dat een kinderopvang in Daarle niet rendabel geëxploiteerd 
kan worden. Naar aanleiding van de bevolkingsgegevens kwam men niet op één groep uit. Dit 
onderzoek is verricht in overleg met de gemeente in het kader van de plannen voor het (nog te 
bouwen) multifunctionele centrum, maar is door de te kleine groep niet mogelijk.  
 
In Haarle is in 2002 bekeken of het mogelijk zou zijn om tot een volledige integratie van 
kinderopvang en peuterspeelzaal te komen. Dit zou ook in Daarle een mogelijkheid zijn. Deze 
optie is echter door de peuterspeelzalen afgewezen. Ook heeft de gemeente het voorstel 
afgewezen om een bijdrage te leveren in de kosten voor de exploitatie.  
 
In 2003 is SKWT ook door een particulier uit Daarle benaderd om kinderopvang op de 
boerderij te realiseren. Conclusie van SKWT was toen, dat je hier een behoorlijke financiële 
buffer voor moet hebben, dus naar hun mening niet haalbaar.  
 
Daarnaast heeft SKWT gekeken naar de ligging van Daarle. Men kwam toen tot de conclusie 
dat er in bijna al de omliggende plaatsen kinderopvang mogelijk is of wordt. Even is er nog de 
gedachte geweest om met Daarlerveen kinderopvang mogelijk te maken, maar men was er al 
snel achter dat Daarlerveen en Daarle weinig met elkaar hebben. Daarlerveen is op 
Vroomshoop georiënteerd.  
 
De voorlopige conclusie is dan ook dat kinderopvang in Daarle zelf op dit moment niet veel 
kans maakt.  
 
Niettemin kan de behoefte snel veranderen en daarom zal PB erop toezien, dat er over enkele 
jaren opnieuw naar gekeken wordt door SKWT en dat de gemeente het bij de evaluatie van 
haar beleid ook telkens meeneemt. 
 
Snelle internet verbinding 
 
Gesignaleerde problemen 
Bij de Daarlese bevolking is behoefte aan een breedband verbinding. Een 
breedbandverbinding is een vaste (permanente) verbinding met het internet waarbij hogere 
snelheden gerealiseerd worden dan bij telefoon-modem gebruik. 
 
Huidige situatie 
In Daarle is op dit moment geen breedbandverbinding.  
 



 

Er is inmiddels een onderzoek gedaan naar meerdere alternatieven om een 
breedbandverbinding in Daarle te realiseren. Hierbij kwam draadloos internet via Introweb als 
meest handelbare en betaalbare oplossing uit de bus. 
 
Samen met de buurtschap Hancate is een informatieavond gegeven, om zo samen deze vorm 
van internet te realiseren. Gezien het aantal aanmeldingen in Daarle lijkt het niet 
waarschijnlijk dat de zendmast die hiervoor nodig is dichtbij Daarle komt. Dit heeft 
consequenties voor de kwaliteit en wel of geen buitenantenne. 
 
Inmiddels is er echter ook sprake van dat KPN een ADSL verbinding verzorgd. 
 
Oplossingsrichtingen 
Er moet onderzocht wat de beste en goedkoopste alternatief is voor Daarle. De inwoners 
moeten hiervoor tijdig worden geïnformeerd. 
 
Wie doet wat 
PB zal de al ingestelde projectgroep vragen het werk in ieder geval nog enkele maanden door 
te zetten, aangezien er door de snelle ontwikkelingen op dit gebied duidelijkheid moet zijn. 
 
Voorwaarde 
Om een goede keuze te kunnen maken uit de alternatieven is het van belang dat de informatie 
voor alle inwoners duidelijk is. 
 
Overige 
Er werd geconstateerd, dat er te weinig winkels in het dorp zijn. De supermarkt is een 
basisvoorziening, we moeten er samen aan werken dat deze voorziening ook in de toekomst 
blijft bestaan. Daarle is te klein voor meer winkels. 
 
Voor een betere aansluiting op de trein en ander openbaar vervoer zouden de jongeren graag 
zien dat de buurtbus 1 keer per halfuur rijdt. Het voorstel, om in aansluiting op de bestaande 
route, ook de route Daarle – Wierden vice versa te rijden kan alleen gerealiseerd worden als er 
voldoende behoefte blijkt te zijn die de extra inspanningen rechtvaardigt. Hiervoor zijn veel 
extra vrijwilligers en tevens extra materieel nodig. Een eerste onderzoek door de themagroep 
duidt op een geringe haalbaarheid. 
 
Een halfuursdienst op de bestaande route lijkt om dezelfde redenen ook niet haalbaar; de 
huidige 1- uurs dienst is op de route Daarlerveen/Den Ham met de nodige moeite met 1 bus 
uit te voeren. 
 
Bewoners vinden het belangrijk dat vooral in de wintermaanden de scholierenbus blijft rijden 
van en naar Daarle-Almelo. Deze bus wordt door de scholen zelf geregeld en de 
ouders/kinderen moeten zich zelf opgeven. 
 
3.13 Relatie met anderen  
  
Gesignaleerde problemen 
 



 

Uit de ‘keukentafelgesprekken” is naar voren gekomen, dat men de relatie met de gemeente 
“wel heel erg slecht” vindt. De inwoners van Daarle vinden met name de communicatie met 
de gemeente onvoldoende. 
 
Oplossingsrichtingen 
Het PB kan in de meeste gevallen een bemiddelende en controlerende taak krijgen in het 
verbeteren van de communicatie. PB en de gemeente kunnen een relatiebeheerder aanwijzen 
die de communicatie in goede banen leidt, de afspraken vastlegt en controleert. 
 
Wie doet wat 
PB en de gemeente zullen een relatie beheerder moeten aanwijzen om zo de communicatie 
met de burgers te verbeteren. Het irritatiepunt kan door gestructureerd communiceren 
weggenomen worden. Beide zijden krijgen een “protocol” waarin vastgelegd wordt wat het 
mandaat is, hoe (bijv. E-mail),  hoe vaak gecommuniceerd wordt en de hoe de wijze van 
rapporteren is. 
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[1] De middelen voor de uitvoering van het plan komen voor een deel van de Europese Unie, 
het Rijk en de provincie. Daarnaast dragen ook de gemeenten, waterschappen en private 
partijen bij. De kosten voor de uitvoering van de komende 12 jaar voor geheel Twente en 
Salland bedragen 1,24 miljard euro. Het eerste uitvoeringsprogramma gaat over de periode 
2004-2007. Hiervoor is 393 miljoen euro beschikbaar.  
 
[2] In landbouwontwikkelingsgebieden mogen intensieve veebedrijven uitbreiden, er mogen 
nieuwe bijkomen en ze kunnen zich daar hervestigen. Uitbreiding van andere functies, zoals 
woningen en recreatie en toerisme, die de ontwikkeling van de bedrijven beperkingen kunnen 
opleggen, worden zo veel mogelijk tegen gegaan. 
 
[3] In de extensiveringsgebieden staat het natuurbelang voorop. Hoofdlijn is om de intensieve 
veehouderij hier op termijn te beëindigen. 
 
  
 



 

[4] Provincie Overijssel, Samenvatting reconstructieplan “Ondernemend en Groen”, 
november 2003 
 
[5] zie www.hellendoorn.nl 
 
[6] via de balie of via www.debibliotheek.nl en www.overijsselcatalogus.nl. 


