
Dorpsvisie Diepenveen 2030

Dorpsvisie Diepenveen 2030
Groen dorp, dichtbij de stad

Netwerk Diepenveen 
7 juli 2022 
netwerkdiepenveen@kulturhusdiepenveen.nl

INKIJKEXEMPLAAR



Dorpsvisie Diepenveen 2030 Groen dorp, dichtbij de stad

Voorwoord 
 
In de zomer van 2021 begonnen we plannen te maken om te komen tot een Dorpsvisie voor 
Diepenveen. Het zou een concreet, uitvoerbaar, gedragen en uitdagend plan moeten gaan worden 
en zo veel mogelijk mensen uit Diepenveen zouden mee moeten doen. 

We hebben het geweten, wat een levendig, actief en uitbundig traject zijn we aangegaan met elkaar. 
Honderden Diepenveners hebben meegedaan, de een meer, de ander minder. Zoveel mensen, zoveel 
meningen, maar altijd vonden we weer overeenstemming. Want wat ons bindt is ons fijne groene dorp, 
waar mensen zich om elkaar bekommeren en waar we mee kunnen doen aan het rijke sociale leven 
en de goede voorzieningen. Dat willen we behouden, verbeteren en verder uitbouwen. Daar gaat de 
Dorpsvisie 2030 over. En dit is nog maar het begin, want vanaf nu gaan we de Dorpsvisie waarmaken, 
gaan we plannen tot uitvoering brengen en uitdagingen realiseren. De eerste stap is gezet, er zullen 
er nog vele volgen. En dat doen we samen.

Namens Netwerk Diepenveen,
Marianne Huibers
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Netwerk Diepenveen heeft met enthousiasme gewerkt 
aan de totstandkoming van deze Dorpsvisie Diepenveen 
2030. In de afgelopen jaren nam vaak de gemeente 
Deventer het initiatief om ontwikkelingen in ons dorp op 
gang te brengen. Nu willen wij als dorpsbewoners veel 
vaker zelf ook verantwoordelijkheid nemen. De gemeen-
te zien wij daarbij als een van onze partners, waarmee 
samengewerkt wordt om veranderingen te laten plaats-
vinden. We verwachten van de gemeente Deventer dat 
zij initiatieven in Diepenveen veel meer gaat stimuleren 
en ondersteunen. De coronapandemie heeft ons veel 
geleerd. Het is goed om ook met de onvoorspelbaarheid 
van de toekomst rekening te houden. 

Op voorhand geven wij aan dat deze Dorpsvisie en 
de daaruit voortvloeiende Dorpsagenda geen statisch 
gegeven is, maar dat we onze visie willen aanvullen 
met de X factor, de nu nog onbekende factor. Er blijven 
altijd belangrijke onderwerpen of ontwikkelingen die we 
nu niet kunnen voorzien. Wie had kunnen voorspellen 
dat door de pandemie het thuiswerken zo’n vlucht zou 
nemen? Denk ook aan de versnelling van het gebruik 
van duurzame energie, gestimuleerd door de maatrege-
len (o.a. verminderen inkoop Russisch gas) die genomen 
zijn door de oorlog in Oekraïne. Wat zijn de gevolgen 
van de toenemende individualisering en een steeds 
digitaler wordende maatschappij? Voorbereiden op de 
toekomst vraagt van ons ook om een voorbereiding op 
het onbekende. Veerkracht en het vergroten van die 
veerkracht van mensen, bedrijven en organisaties helpt 
bij het voorbereiden op de toekomst, ook bij ons in Die-
penveen. 

Wij vinden dat verbondenheid met elkaar, het zoge-
naamde ‘moderne noaberschap’ in Diepenveen, bij-
draagt aan het vergroten van veerkracht van mensen, 
bedrijven en organisaties in Diepenveen. Vandaar dat 
het voortdurend zoeken naar verbinding, zowel fysiek als 
sociaal, als een rode draad door deze Dorpsvisie loopt.

Diepenveen, kenmerkt zich als vitaal en groen dorp met een rijke historie van ruim zeshonderd 
jaar. De ontwikkeling van een onherbergzaam gebied, naar een dorp met een uitstekend woonkli-
maat. Een dorp dat volop kansen biedt voor een duurzame en ondernemende toekomst. Landelijk 
gelegen tussen bos, stad en IJssel ligt groen Diepenveen, als solitair dorp, nabij de stad Deventer. 
Een dorp met een rijk verenigingsleven, met voor elk wat wils, van kinderwagen tot rollator.

De kernwaarden van Diepenveen zijn: Kleinschaligheid, ‘modern noaberschap’, zinge-
ving, duurzaamheid en gastvrijheid. 
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1.  Aanleiding en doel
De gemeente Deventer heeft Netwerk Diepenveen gevraagd 
en gefaciliteerd om een Dorpsvisie Diepenveen 2030 te 
maken. Vanuit het programma Vitaal Platteland worden 
initiatieven gesteund om de leefbaarheid en vitaliteit van 
het platteland te verbeteren en te borgen. Diepenveen is 
uitgedaagd om een vervolg op het Dorpsontwikkelings-
plan ‘Ons Diepenveen 2020’ te maken en actuele punten te 
agenderen. De voorliggende Dorpsvisie Diepenveen 2030 is 
hier het resultaat van, evenals de actieplannen die uit deze 
Dorpsvisie voortvloeien.

1. Aanleiding en doel

Doel van de Dorpsvisie 
Diepenveen 2030

Wat wil Diepenveen bereiken met deze 
Dorpsvisie?

•  Dat deze Dorpsvisie stimuleert dat 
dorpsbewoners in Diepenveen zelf over 
hun toekomst nadenken en er invulling 
aan geven.

•  Dat deze Dorpsvisie een eigen visie van 
bewoners is.

•  Dat deze Dorpsvisie Diepenveen de 
basis vormt om initiatieven in het dorp 
samen te brengen en een stap voor-
waarts te maken.

•  Dat deze Dorpsvisie Diepenveen de 
  basis vormt voor het gemeentelijk 

beleid dat vanaf nu altijd in samen-
  werking met bewoners in Diepenveen 

tot stand komt.
•  Dat deze Dorpsvisie Diepenveen de 

basis vormt bij de samenwerking met 
andere partners om de gezamenlijk 
op te stellen Dorpsagenda te kunnen 
realiseren.
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2. Diepenveen

2.1.   Het ontstaan van Diepenveen

2.  Diepenveen
Diepenveen bestaat uit de kern Diepen-
veen en het omliggende gebied met de 
buurtschappen Rande, Tjoene en Molen-
belt. 
In Diepenveen wonen anno 2020 zo’n 
4.780 mensen. De prognose is dat in 2027 
bijna 31% van de Diepenveners 65 jaar of 
ouder zal zijn, van 0-19 jaar bijna 20% en 
van 20-64 jaar 49%. Er zijn 2.284 adressen 
in Diepenveen. Het percentage huurwo-
ningen van Woonstichting De Marken is 
19%, daarnaast is 9% van de huurwonin-
gen in het Diepenveens woningbestand 
van particulieren en 72% van het bestand 
zijn koopwoningen. In de huidige bevol-
kingsprognoses van de gemeente Deven-
ter wordt een heel kleine groei van het 
huidige inwonertal verwacht.

In 1841 bestaat Diepenveen uit een kerk, zeven 
huizen, enkele boerderijen en vijftig inwoners. In 
de jaren erna ontstaat een dorpskern bestaande 
uit de Dorpsstraat, Kerkstraat, Schilderstraat en 
het Kerkplein. Er komt een nieuwe pastorie en een 
bakkerij en zelfs een een-klassige school. Aan het 
eind van de negentiende eeuw laten rijke indus-
triëlen uit Deventer nieuwe landgoederen, villa’s 
en zomerhuizen bouwen. Geleidelijk aan begint 
een lintbebouwing te ontstaan. In 1866 wordt de 
spoorlijn Deventer-Zwolle geopend en komt er 
een station bij de overgang Sallandsweg, Diepen-
veen-West. Met de komst van de spoorlijn De-
venter-Ommen concentreert de bebouwing zich 
meer rond de kruising van de spoorlijn met de weg 
naar Deventer, bij het station Diepenveen-Oost. 
Diepenveen wordt een dorp in een ‘lommerrijke’ 
omgeving. Er komt ook wat industrie in en rond 
het dorp, zoals de kokosfabriek, de steenfabriek 
Randerwaard, de vlees- en conservenfabriek Geist 
(later Stegeman) en de beddenfabriek Auping. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de Diepen-
veensche Tabakcentrale in het hele land bekend 
vanwege de kweek en verwerking van tabaksbla-
deren. Na de oorlog wordt het dorp geleidelijk aan 
uitgebreid. Met name in de zestiger jaren vindt 
uitbreiding met een aantal woonwijken plaats en 
groeit Diepenveen. Behalve een nieuwe openbare 
basisschool met kleuterschool komt er ook een 
katholieke school. Het winkelbestand neemt toe 
en concentreert zich in een nieuw centrum aan 
de Dorpsstraat met daarin ook een Dorpshuis. 

Er komen meer sportvoorzieningen en een ver-
zorgingshuis. In de jaren negentig vindt opnieuw 
uitbreiding plaats, Voorhorst 1 en 2. Momenteel 
wordt uitvoering gegeven aan het uitbreidingsplan 
‘Eikendal’.

Gemeentelijke herindeling
In 1998 is besloten tot een gemeentelijke herin-
deling en wordt de gemeente Diepenveen sa-
mengevoegd met de gemeente Deventer. Bij de 
gemeentelijke herindeling in 1999 is een Dorpsvisie 
geschreven waarin het belang van het ‘dorpse ka-
rakter’ centraal stond. Dit ‘dorpse karakter’ betrof 
uiteenlopende aspecten op zowel sociaal-maat-
schappelijk als ruimtelijke ordeningsterrein. Het 
behoud van het dorpse karakter van Diepenveen 
werd en wordt door de inwoners als meest wezen-
lijk ervaren voor het in standhouden van de eigen 
identiteit. Belangrijke elementen die de dorpse 
sfeer in het centrum bepalen, zijn de afwisseling 
van verharding en groen, de informele inrichting 
van de openbare ruimte en de aanwezigheid van 
enkele historische gebouwen. Het past daarmee 
in het prachtige coulisselandschap van de directe 
omgeving. De Oranjelaan, de Dorpsstraat en het 
Kerkplein vormen van oudsher het centrum van 
het dorp. De winkel- en andere basisvoorzieningen 
concentreren zich in dit gebied. Het dorpse karak-
ter maakt het voor de Deventenaren een aange-
name omgeving om te vertoeven of te recreëren. 

Diepenveen kenmerkt zich door de bereidheid van 
mensen om samen te werken aan de leefbaarheid. 
Veel bewoners zijn actief in het verenigingsleven, 
bij evenementen of in werkgroepen. De onder-
linge betrokkenheid blijkt eveneens uit de vele 
vrijwilligers die maatschappelijk actief zijn. Deze 
sociale cohesie is om uiteenlopende redenen van 
groot belang en mag niet verloren gaan. Hoewel 
het ‘naoberschap’ zoals dat voorheen was tegen-
woordig minder aanwezig is, het ‘wij’ gevoel blijft 
aanwezig en zo wordt op een moderne manier het 
noaberschap weer opnieuw vormgegeven.

Kijk voor meer informatie op 
www.historischeverenigingdiepenveen.nl



Kulturhus Diepenveen
Kulturhus, de huiskamer van Diepenveen, profileert 
zich als fysieke plek waar je elkaar kunt ontmoe-
ten, sporten, vergaderen en feesten. Een fantasti-
sche basis om verder uit te bouwen. Na het halen 
van een boek uit de bibliotheek kun je onder het 
genot van een kop koffie of een biertje andere 
mensen ontmoeten of gewoon de krant lezen. Het 
Kulturhus is vertrekpunt voor tal van wandel- be-
weeg- en fietsroutes. Er wordt muziek gemaakt en 
geluisterd, gezongen en samen gegeten. Het is de 
plek waar je samen komst om evenementen voor 
te bereiden of uitwerking te geven aan de Dorps-
visie.

Netwerk Diepenveen
Er is meer samenhang gebracht tussen de ver-
schillende organisaties in het dorp. Netwerk Diep-
enveen is opgericht om verenigingen, initiatieven 
en bewoners met elkaar te verbinden en vanuit die 
gezamenlijkheid het woonplezier en de leefbaar-
heid in Diepenveen te behouden en te vergroten. 
Netwerk Diepenveen treedt op als gesprekspart-
ner voor de gemeente Deventer. Het Netwerk wil 
met zijn activiteiten de verbindende rol van het 

Kulturhus ondersteunen en benadrukken. Het 
Netwerk geeft invulling aan zijn opdracht onder 
de paraplu van het Kulturhus www.netwerkdiepen-
veen@kulturhusdiepenveen.nl

Kernteam Dorpsvisie Diepenveen 2030
Het Netwerk heeft een grote groep mensen be-
naderd om actief bij te dragen aan de totstand-
koming van de Dorpsvisie Diepenveen 2030. Ook 
heeft er een oproep op www.dorpspleindiepen-
veen.nl gestaan. Het doel was om een groep inwo-
ners te mobiliseren die een goede afspiegeling van 
het dorp zou zijn. De mensen van de Kerngroep 
Dorpsvisie 2030 komen uit verschillende delen van 
het dorp, de jongste was 18 en de oudste dik in de 
tachtig. 

www.DorpspleinDiepenveen.nl
De opzet van een website door en voor het dorp 
biedt informatie aan en van alle bewoners, ver-
enigingen, basisscholen, kerk en ondernemers van 
Diepenveen. Het digitale Dorpsplein vormt een 
belangrijke bijdrage aan het toegankelijk maken 
van informatie en het verbeteren van de commu-
nicatie binnen Diepenveen. Er is een enthousiaste 
redactie die bestaat uit vrijwilligers uit het dorp. 
De informatie op de website is breed, actueel en 
heeft een duidelijke informatieve functie voor het 
dorp. Deze eigentijdse vorm van elkaar in het dorp 
informeren is, in een aantal jaren, al onmisbaar 
geworden. De website wordt dagelijks bezocht 
door 250 tot 300 lezers met uitschieters van 800-
1.000 bezoekers. De website informeert, verbindt 
en stimuleert de betrokkenheid van bewoners bij 
het dorp Diepenveen.

Dorpenplatform/WijDeventer
De eigen kracht van bewoners, daar gaat ‘t om 
bij WijDeventer. Of het nu gaat om een planne-
tje voor meer groen in de straat, een feestelijke 
of leerzame activiteit voor de buurt of een plan 
om elkaar als buren te helpen dan kun je terecht 
bij WijDeventer. In het kader van WijDeventer 
fungeert de burgemeester voor Diepenveen als 
‘wijkwethouder’. Er bestaat een Dorpenplatform. 
Het Dorpenplatform is onderdeel van Deventer 
Buiten, waarin ook bewoners zitten uit de dorpen 
Schalkhaar, Bathmen, Lettele, Okkenbroek en 
Frieswijk-Averlo. In Deventer Buiten worden alle in-
gediende bewonersplannen besproken en brengen 
de afgevaardigden van de dorpen elkaar vaak op 
ideeën. Naast WijDeventer worden ook in het pro-
gramma Vitaal Platteland initiatieven ondersteund 

die de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland 
en dorp Diepenveen kunnen verbeteren. 

Taakgroep Kennismaken & Ontmoeten
De Taakgroep Kennismaken & Ontmoeten bestaat 
inmiddels al 11 jaar en bestaat uit enthousiaste 
mensen die in Diepenveen wonen en hun dorp 
een warm hart toedragen. De Taakgroep maakt 
zich sterk om mensen te verbinden en elkaar te 
ontmoeten in een gezellige sfeer. Bij de projecten 
die bedacht zijn, is steeds gestreefd naar aanslui-
ting bij organisaties of ontwikkelingen in het dorp, 
zoals het Oranjecomité, het Kulturhus of onder-
nemers uit het dorp (Burendag, bouwen van de 
muziekkoepel, Nieuwjaarsbijeenkomst, Kuiertocht 
e.d.)

Woonstichting De Marken
Een plattelandscorporatie met zo’n duizend wo-
ningen in de vijf dorpen rondom Deventer, waar-
onder Diepenveen. In haar doelstelling is opgeno-
men:
•  Het verhuren, ontwikkelen van sociale huurwo-

ningen en exploiteren van betaalbare huurwo-
ningen van goede kwaliteit.

•  Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in 
o.a. Diepenveen.

•  Streven naar diversiteit van het woningaanbod 
in o.a. Diepenveen, op gebied van prijsklasse 
en woningtype.

Basisscholen, kinderopvang en buitenschool-
se opvang
Diepenveen kent twee basisscholen. Openbare 
basisschool (OBS) Slingerbos en Interconfessionele 
school De Zonnewijzer. Bij de aanleg van de wijk 
Steenbrugge in Deventer is de aanname gedaan 
dat als de ontsluiting van Steenbrugge in Keizer-

2.2.  Diepenveen anno 2022
Diepenveen is een levendig dorp. In de afge-
lopen jaren is door vrijwilligers in het dorp 
veel werk verzet en een aantal activiteiten 
en organisaties springen daarbij in het oog. 
Een illustratieve opmerkingen van iemand 
is: ‘Van alles wat er in Diepenveen gebeurt, 
zou weinig terechtgekomen zijn als we geen 
Kulturhus hadden gehad’.

2. Diepenveen
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slanden zou liggen, kinderen uit deze wijk ook in 
Keizerslanden naar school gaan. Het Kindcentrum 
De Kei is hier mede voor en door gebouwd. De 
praktijk is evenwel anders. Het merendeel van de 
kinderen uit Steenbrugge gaat in Diepenveen naar 
de basisschool en maakt gebruik van de kinder-
opvang alhier. Dit betekent een onverwachte druk 
op de voorzieningen. Tegen de verwachtingen in 
zijn er wachtlijsten ontstaan, voor zowel de basis-
school als voor de kinderopvang.

Medisch en zorg
Diepenveen is blij met een eigen huisartsenprak-
tijk in het dorp. Zeker ook gezien de toenemende 
vergrijzing in het dorp en het feit dat ouderen 
langer zelfstandig blijven wonen. Er is een tekort 
aan huisartsen te verwachten. Dit kan de komende 
jaren helaas ten koste gaan van de kwaliteit van 
de zorg.
Ook kent Diepenveen een tandartsenpraktijk en 
het Paramedisch Centrum De Spil. Naast indivi-
duele behandelingen zijn zij ook ondersteunend 
geweest bij de totstandkoming van de Beweegrou-
te in het dorp. Woonzorgcentrum Sparrenheuvel 
combineert wonen en zorg voor hulpbehoevende 
ouderen.

OmniSport, Diepenveense Sportclub (DSC)
Diepenveense Sportclub (DSC) is een organisch 
gegroeide sportclub die anno 2022 negen verschil-
lende sporten kent: voetbal, handbal, biljarten, ta-
feltennis, jeu de boules, Nordic sport, gymnastiek, 
volleybal en badminton. De missie van DSC is dat 
die middels het faciliteren van diverse sporten en 
activiteiten bijdraagt aan de vitaliteit en gezond-
heid van de dorpsbewoners en tevens zorgdraagt 
voor maatschappelijke cohesie in het dorp. Er 
wordt steeds gekeken welke behoeften er leven 
en zo is in 2022, naast een verduurzaming van het 
clubhuis, fors geïnvesteerd in ouderensporten en 
het toegankelijker maken van het complex. 
 
Ondernemersvereniging Diepenveen (OVD)
De Ondernemersvereniging behartigt de gemeen-
schappelijke belangen van ondernemers die in 
Diepenveen gevestigd of woonachtig zijn. Zij orga-
niseren jaarlijks verschillende netwerkbijeenkom-
sten, zorgen voor Paas-, Sinterklaas- en Kerstac-
tiviteiten en zorgen voor het sfeervol versieren het 
dorp. Ze zijn nauw betrokken bij ontwikkelingen 
in het dorp, bijvoorbeeld in het kader van bereik-
baarheid van het dorp en het opzetten van een 
gemeenschappelijke ondernemersruimte. 

Evenementen
Jaarlijkse evenementen in het dorp zijn: Lentefair, 
Dorpsfeest Diepenveen, Kinderdagkamp, Rommel-
markt Diepenveen, Koningsdagbraderie, Trekkers-
slep.
Naast dat deze evenementen zorgen voor de ver-
bondenheid en betrokkenheid aan het dorp, dra-
gen juist deze evenementen voor een groot deel 
bij aan het dorpse karakter. Dat is immers wat een 
dorp zo kenmerkt; dat jong en oud toeleven naar 
een festiviteit in het eigen dorp met een herkenba-
re karakteristiek en met veel mensen die je in meer 
of mindere mate kent. 

Dorpskerk
Ook de Protestantse kerkgemeenschap in Die-
penveen is gericht op verbinding met het dorp 
en zijn bewoners. De gemeenschap ontwikkelt in 
de komende periode zelf een toekomstvisie. De 
prachtige kerkruimte, met het mooie naar binnen 
vallende licht, zal de komende jaren steeds vaker 
multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Naast 
kerkdiensten kunnen er bijvoorbeeld concerten 
plaatsvinden of herdenkingsbijeenkomsten gehou-
den worden. Er worden door de kerkgemeenschap 
activiteiten georganiseerd die bijdragen aan ont-
moeting en verbinding in het dorp, zoals de inzet 
van haar vrijwilligers vanuit de kerkgemeenschap 
bij bijvoorbeeld de organisatie van de Kerstmarkt, 
de Lentefair of de Rommelmarkt Diepenveen.
 
Nieuw Sion
Abdij Sion was een Cisterciënzerabdij in Diep-
enveen op een grondgebied van 58 hectare. Het 
kloostercomplex werd rond 1900 gebouwd met 
hulp van Deventer industriëlen. Met ondersteu-
ning van o.a. een financiële bijdrage van provin-
cie Overijssel zijn tien jaar geleden noodzakelijke 
verbeteringen aan het casco gedaan, bijvoorbeeld 
het repareren van het dak met leisteen. De mon-
niken zijn inmiddels verhuisd naar een kleinscha-
lige accommodatie op Schiermonnikoog. Er is 
door een nieuw stichtingsbestuur gezocht naar 
een nieuwe eigentijdse invulling van het complex, 
nu genaamd Nieuw Sion. Het is nog steeds een 
plek waar mensen dichterbij God, zichzelf, bij de 
medemens en de natuur kunnen komen door 
gebed, contemplatie, stilte en eenvoud, handenar-
beid en gastvrijheid. Er wordt weer in het com-
plex gewoond door jongeren en gezinnen in een 
woon-werkgemeenschap, er is een koffieschenkerij 
en een bierbrouwerij opgezet en je kunt er een 
overnachting boeken, een ruimte huren of gewoon 

meewerken en bidden. Nieuwe activiteiten zijn in 
ontwikkeling.

Waar een klein dorp groot in kan zijn
Er zijn nog veel meer actieve groepen en organi-
saties in Diepenveen te noemen, met het risico dat 
we er zeker een paar vergeten: Historische Vereni-
ging Diepenveen, Sallandsche Golfclub ‘De Hoek’, 
Werkgroep Herstel Begraafplaats Roeterdsweg, 
Paddenwerkgroep Diepenveen, Duurzaam Diepen-
veen, POWER Diepenveen, Werkgroep Meerijden 
Diepenveen, Werkgroep Verkabeling Diepenveen, 

Seniorenclub ’t Weterman, Stichting Vrienden 
‘Sparrenheuvel’, Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen, 
Repaircafé, Werkplaats@31, Diepenveense Be-
grafenis Vereniging, EHBO-afdeling Diepenveen, 
Nationale Vereniging De Zonnebloem afdeling 
Diepenveen, Plattelands Jongeren Overijssel afde-
ling Diepenveen.

Kijk vooral ook voor alle informatie op 
www.dorpspleindiepenveen.nl onder het kopje 
‘Ons dorp’.

2. Diepenveen
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Netwerk Diepenveen is trots dat een breed
gedragen visie op gewenste ontwikkelings-mo-
gelijkheden tot stand is gekomen. Wat zijn in de 
komende jaren kansen voor Diepenveen als dorp? 
Wat willen we koesteren? Deze visie vormt de 
onderlegger voor het maken van een jaarlijkse 
Dorpsagenda met alle betrokken partijen. Naast 
samenwerkingsverbanden in het dorp zelf, zoals 
met de Diepenveense Ondernemersvereniging, 
Diepenveense (sport)organisaties (DSC), basis-
scholen en fysiopraktijk De Spil, is de gemeente 
Deventer een belangrijke partner voor Netwerk 
Diepenveen. Ook provincie Overijssel, Water-
schap Drents Overijsselse Delta, Woonstichting 
De Marken en Stichting IJssellandschap zijn 
partijen waarmee we samenwerking zoeken om 
onze Dorpsagenda te kunnen realiseren. Jaarlijks 
zal een Uitvoeringsplan van deze Dorpsagenda 
gemaakt worden. In samenspraak met alle part-

ners zal na de zomer van 2022 het Uitvoeringsplan 
2022-2023 worden vastgesteld. 
  
Proces/werkwijze 
De gemeente Deventer heeft in het najaar van 
2021 Netwerk Diepenveen benaderd met de vraag 
een Dorpsvisie te ontwikkelen. Hier is positief op 
gereageerd. Netwerk Diepenveen is verantwoor-
delijk voor de totstandkoming van deze Dorpsvisie 
Diepenveen 2022-2030 en wordt hiervoor gefacili-
teerd.

Om de inbreng van bewoners te verbreden heeft 
het Netwerk Diepenveen een grote groep mensen 
benaderd die in de Kerngroep Dorpsvisie Diepen-
veen zijn gaan meedoen om actief de Dorpsvisie 
te helpen ontwikkelen. Er is door Netwerk Diep-
enveen een procesbegeleider aangesteld: Wilma 
Mensink van Bureau Voegwerk. Zij heeft in het 

afgelopen jaar de verschillende stappen in de tot-
standkoming van deze Dorpsvisie ondersteund.

Dorpsbijeenkomsten
Er zijn in het Kulturhus vier grote dorpsbijeen-
komsten georganiseerd op 4 november, 9 decem-
ber 2021, 31 maart en 7 juli 2022. Helaas kon de 
dorpsbijeenkomst van 9 december 2021, vanwege 
de coronamaatregelen, geen doorgang vinden. 
Tijdens de eerste dorpsbijeenkomst (4 november 
2021) zijn er met behulp van een brainstormsessie 
bij de aanwezige bewoners veel ideeën opge-
haald. Hieruit heeft de Kerngroep Dorpsvisie een 
viertal thema’s vastgesteld. De Kerngroep heeft 
ook nog een sterkte-zwakteanalyse gemaakt.
 
Thema’s
De thema’s die ontstonden zijn: Vitaal dorp, Duur-
zaam en groen dorp, Ondernemend en gastvrij 
dorp en Woondorp. 

Kleinschalige gesprekken
Per thema zijn twee personen als trekker aange-
steld, een duo per thema. Deze duo’s hebben weer 
enkele mensen gevraagd om als gespreksleider te 
fungeren, waardoor veel mensen bereikt konden 

3. Dorpsvisie Diepenveen

3.  Dorpsvisie Diepenveen 2022-2030 
 
3.1. Hoe hebben wij gewerkt?

Inwoners van Diepenveen hebben, in samenspraak met een breed aantal partijen in het dorp, van 
de zomer 2021 tot de zomer van 2022, deze Dorpsvisie Diepenveen 2030 gemaakt. De vraagstel-
ling was: ‘Op welke wijze wil/kan Diepenveen zich in de komende jaren ontwikkelen?’

worden. Deze gespreksleiders zijn, meer specifiek 
per thema, met Diepenveners in gesprek gegaan. 
Steeds kleinschalige gesprekken in groepjes van 
twee tot max. vijftien bewoners. Er is zeker met 
zo’n vierhonderd Diepenveners gesproken. Daarbij 
is ook rekening gehouden met het bereiken van 
alle leeftijdsgroepen in het dorp. De gesprekken 
hebben meer inzicht gegeven in wat er leeft in 
Diepenveen. 
Breed terugkerende punten in de verschillen-
de themagroepen zijn vooral het behouden en 
versterken van het groene en dorpse karakter 
van Diepenveen, meer ruimte voor ontmoeting en 
verbinding en een dorp dat op een veilige manier 
bereikbaar is voor iedereen. 

Enquête
Over de vier thema’s is, naast de gesprekken, 
ook nog een enquête gehouden via het Digitaal 
Dorpsplein (www.dorpspleindiepenveen.nl).
Er hebben 299 bewoners op de enquête gerea-
geerd. De reacties op de enquête zijn ook weer 
aanleiding geweest voor kleinschalige gesprekken 
met bewoners. De resultaten uit deze interviews en 
de enquête zijn toegevoegd in Bijlage 1 (zie p.30).



CONCEPT_Thema - Vitaal dorp - Speerpunt 1 - Beweegvriendelijk voor jong en oud  

> Verbinden van bestaande 
(actieve) routes, barrieres beslechten, 

toegankelijkheid voor ieder.

>Versterken en ontwikkelen van 
ontmoetingsplekken voor jong en oud 

in de vorm van speel, sport en (natuur)
educatie

Toelichting - Deze kaart geeft weer dat het koppelen van een bestaande voorzieningen en programma in de vorm van een route een unieke kans is om de lokale streekproducten  beter op de kaart te 
zetten. Het is een principe tekening van fictieve routes en plekken die aan elkaar geschakeld kunnen worden. Mogelijk ook uit te breiden met beweegvriendelijk/sport/spel plekken. Eigenlijk een unieke 
dragende structuur voor lokale horeca, eetgelegenheden en boerderijen. 

3. Dorpsvisie Diepenveen

3.2.  Vitaal dorp
Eenzaamheid onder inwoners neemt 
ook in Diepenveen toe. Daarom willen 
we er met en voor elkaar zijn. Samen-
doen en samenkomen! Daarbij gaan we 
uit van eigen verantwoordelijkheid en 
regie waar dat kan. Maar samen kom 
je verder dan alleen. Dat bindt ons. Er 
zijn al mooie initiatieven. Belangrijk is 
dat deze goed zichtbaar en bekend zijn 
onder inwoners.

Behoud van groen is van essentieel 
belang. Dat is wat Diepenveen typeert. 
Het draagt bij aan het dorpse karak-
ter en leven in het buitengebied van 
Deventer.

Diepenveen is een langgerekt dorp met 
verschillende mooie plekken. Om meer 
verbinding met elkaar en meer ontmoe-
ting te realiseren kunnen de ontmoe-
tingsplekken levendiger, groener en 
uitnodigend worden gemaakt.

Doorgaande wegen in Diepenveen zijn 
smal en er maken zowel auto’s, fietsers 
als wandelaars gebruik van. Ook zijn 
niet alle straten even toegankelijk voor 
mensen die minder mobiel zijn. De ver-
keersveiligheid in het dorp kan vergroot 
worden.

‘Modern noaberschap’ 
behouden en 

uitbreiden.

Dorp in de natuur met 
de stad als goede buur.

Ontmoetingsplekken/
pleinen uitnodigend 
maken en verbinden.

Veilige infrastructuur 
met een goede 

balans voor ieder type 
gebruiker. 

•  Vraag en aanbod bij elkaar 
 brengen.
•  Duidelijkheid over welke vrijwil-

ligerstaken er zijn en waar je je 
kunt melden als vrijwilliger.

•  Verbinding maken tussen de 
ontmoetingsplekken en tussen 
voorzieningen en verenigingen in 
het dorp. 

•  De Wetering gebruiken voor wa-
terrecreatie (kano’s en suppen). 

•  Wandel- en fietspaden met focus 
op natuur en duurzaamheid. 

•  Onderzoek en plan door een 
stedenbouwkundige met expertise 
voor het ontwikkelen van dorpen. 

•  Per plein een plan maken en dit 
uitvoeren. 

•  ‘Auto te gast’ in het dorp. 
•  Meer fiets- en wandelpaden en 

deze aan elkaar verbinden.
•  Meer zebrapaden.

  Visie   Speerpunt   Plan, idee, concrete activiteit
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3.3. Duurzaam en groen dorp  Visie   Speerpunt   Plan, idee, concrete activiteit

De evenementen die er zijn verbinden 
dorpsgenoten. Het is een manier om 
te ontmoeten en te ‘ont’-moeten. En 
het geeft reuring in het dorp. Het ver-
bindt mensen met dezelfde interesses. 
Belangrijk is om de kleinschaligheid te 
behouden i.v.m. het dorpse karakter.
Voorbeelden: Koningsdagbraderie, 
Dorpsfeest, Lentefair, Kuiertocht, Trek-
kerslep, Rommelmarkt, Sinterklaasin-
tocht, Kerstmarkt, Nieuwjaarsreceptie, 
Kinderdagkamp etc.

Onze groene omgeving nodigt uit om 
te wandelen, te sporten en te fietsen. 
Mooi om aandacht te hebben voor de 
gezondheid van onze jongere en oudere 
bewoners. Er zijn in Diepenveen al veel 
mogelijkheden om te bewegen (veel 
sportclubs, beweegroutes en wandel-
mogelijkheden). Om gezond en fit blij-
ven te stimuleren is het belangrijk om 
deze in het dorp te behouden en verder 
te ontwikkelen.

Basisfaciliteiten zijn nodig om de 
leefbaarheid en toegankelijkheid van 
het dorp te behouden. Deze facilitei-
ten kunnen nog verder worden benut, 
ontwikkeld en verbonden met elkaar. 
Belangrijk is dat onze mooie plannen 
ook uitgevoerd kunnen worden. Dit 
moet gecoördineerd worden. Voor, met 
en door inwoners. 

Voorbeelden: Kulturhus, bibliotheek, 
kinderopvang, scholen, basisvoorzie-
ningen, sport- kunst- en cultuurvereni-
gingen, kerkgemeenschap, gezond-
heids- en welzijnsvoorzieningen en 
bereikbaarheid).

Koesteren van de 
bestaande evene-

menten.

Beweegvriendelijk 
dorp.

Behoud en verder 
ontwikkelen van de 
basisfaciliteiten in 

het dorp.

•  Ideeën voor extra activiteiten: dorps-
boomgaard/ pluktuin, oogstfeest, 
drank- en spijsevent, kunstmarkt, pub/
dorpsquiz etc. 

•  Zorgdragen dat er voldoende vrij-
willigers blijven die de evenementen 
ondersteunen.

•  Realiseren van een toekomstbesten-
dig evenemententerrein. 

•  Wandelroutes uitzetten om de dorps-
kernen meer met elkaar te verbinden. 

•  Een route ontwikkelen in de buurt van 
Steenbrugge om ook dat gedeelte te 
verbinden aan het dorp.

•  Kinderen en jeugd motiveren om naar 
buiten te gaan door gave speel-/
sportplekken. 

•  Jongeren en jongvolwassenen uitno-
digen fit te blijven met bijvoorbeeld 
Urban sports/Calisthenic.

•  Ouderen uitdagen met behulp van be-
weegtuinen, en jeu de boulesbanen. 

•  Alle leeftijden verbinden door sporte-
venementen.

•  Verder ontwikkelen en benutten van 
het Kulturhus.

•  (Elektrische) busverbinding naar 
 Deventer behouden.
•  Waterweg maken over de IJssel.
•  Beter zichtbaar maken van alle activi-

teiten, verenigingen etc. en deze goed 
op elkaar afstemmen (dorpskalender).

•  Een dorpsmanager aanstellen voor 
coördinatie. 

•  Vereenvoudigen van de website. 
•  Fysieke vindbaarheid van activiteiten. 
•  Meer speel’tuinen’, activiteiten zoals 

samen knutselen, koken, timmeren, 
gamen en ‘bioscoop’. 

•  Een jeugdhonk en/of dorpskroeg waar 
jeugd van boven de twaalf jaar kan 
samenkomen. 

•  Studeerplekken realiseren in de biblio-
theek.

Een duurzaam Diepenveen 
betekent dat we een aanpak 
ontwikkelen die de verschillen-
de aspecten van duurzaamheid 
omvat. Dus niet alleen de ener-
gietransitie, ook aandacht voor 
mobiliteit, klimaatadapatie en 
consuminderen.
We willen i.s.m. gemeente 
Deventer heldere beleidskaders 
voor Diepenveen vaststellen, die 
tegemoetkomen aan levensbe-
hoeften van de huidige genera-
tie zonder die van toekomstige 
generaties tekort te doen.

2030 energieneutraal, 
2050 gasloos.

•    Alle nieuwbouw gasvrij en energie-
 neutraal.
•     Bestaande bouw (particulieren, bedrijven 

en  woningbouwcorporaties) versneld 
verduurzamen. 

•     Energiecollectief Diepenveen (zonder 
  winstoogmerk) oprichten: voor het dorp, 

door het dorp! Er kunnen mogelijk meer-
dere energiecorporaties opgezet worden.

  Visie   Speerpunt   Plan, idee, concrete activiteit



Dorpsvisie Diepenveen 2030 Groen dorp, dichtbij de stad
18 19

Diepenveen is een dorp met veel 
bomen. Zonnepanelen op eigen 
dak is niet altijd mogelijk. Bewo-
ners vragen om gerichte onder-
steuning bij energiebesparing op 
maat.

Energieopwekkingsmaatregelen 
willen de meeste bewoners, maar 
geen hoge windmolens met een 
top van 250 meter. Dat past niet 
in het landelijke karakter, bo-
vendien is er onvoldoende wind 
(zie onderzoek Overijssels Land-
schap). 

Wat niet gebruikt/gekocht wordt, 
scheelt energiegebruik, dus 
verkleint de noodzaak tot ener-
giebesparende en opwekkende 
maatregelen. Meer lokaal kopen 
scheelt energie en steunt lokale 
ondernemers!

Er blijkt er behoefte aan behoud 
van openbaar vervoer. De hui-
dige dienstregeling is zo weinig 
frequent dat men sneller de 
(tweede) auto pakt.
Uit de interviews blijkt dat men-
sen graag hun auto willen delen 
maar niet weten hoe. 

Het dorpse karakter van Diep-
enveen bewaren door altijd een 
groenbuffer tussen stad en dorp 
te handhaven en deze groenbuf-
fer nog duidelijker zichtbaar en 
voelbaar maken.
In enquêtes, interviews en in alle 
kerngroepen, werd dit vaak als 
belangrijkste punt voor Diepen-
veners benoemd. Naast dat 
het groen kenmerkend is voor 
Diepenveen, draagt meer groen 
bij aan CO2-reductie.

Stimuleren 
energiebesparing. 

Energieopwekking 
op maat.

Consuminderen.

Mobiliteit.

Groene wig rond het 
dorp versterken.

•    Het isoleren van woningen. 
•    Stimuleren en daarbij goede voorlichting, 

ondersteuning/ ontzorging aanbieden, 
bijvoorbeeld met een gezamenlijke buurt- 
of clusteraanpak.

•    Gebruikmaken van energiecoaches.

•    Zonnepanelen op daken van particulieren 
en bedrijven.

•    Postcoderoos voor wie geen panelen op 
het eigen dak kan of wil leggen.

•    Onderzoek kleinschalige zonnevelden/
parken in het buitengebied.

•    Goede voorlichting aan bewoners en be-
drijven over de (keuze)mogelijkheden.

•    Onderzoek naar warmtenetten of klein-
schalige biogascentrales.

•    Onderzoeken of het realiseerbaar is om 
bij boeren kleine windmolens te plaatsen.

•    Meer hergebruik stimuleren, meer bekend-
heid geven aan lokale initiatieven, zoals 
het Repaircafé en Kawin.

•    Stimuleren consuminderen, de Diepen-
veense Veldkeuken is daarvan een mooi 
voorbeeld.

•    Meer fiets(pad)en en faciliteiten voor elek-
trisch fietsgebruik.

•    Meer laadpalen plaatsen t.b.v. elektrisch 
rijden.

•    Een plan maken waarin het delen van 
de (elektrische) auto met anderen wordt 
gestimuleerd.

•    Aansluiting Diepenveen op stadsbus. 
Maak jong en oud niet afhankelijk van de 
auto. 

•    Groene zone tussen Diepenveen en Steen-
bruggen. 

•    Behoud groene zone tussen Diepenveen 
en Borgele. Dit kan ook versterkt worden 
door kunst te plaatsen die verbonden is 
met de natuur om die buffer duidelijk te 
accentueren. 

  Visie   Speerpunt   Plan, idee, concrete activiteit

We worden steeds meer ge-
confronteerd met de effecten 
van klimaatverandering, meer 
droogte, hogere temperatu-
ren en meer regenval, in korte 
periodes. Diepenveen is een 
relatief groen dorp, toch krijgen 
ook wij te maken met (te) lage 
waterstanden. Daarop tijdig 
anticiperen kan bijdragen aan 
het beperken van de gevolgen. 
Daar is een nieuwe visie op 
groenbeheer, biodiversiteit en 
klimaatadaptatie voor nodig. 
Waarbij de samenwerking 
proactief is tussen Diepen-
veners en de gemeentelijke 
groenvoorziening.

Om vergrijzing tegen te gaan, 
is het van belang om Diepen-
veen aantrekkelijk te maken 
voor gezinnen. Daarnaast is 
onderwijs in duurzaamheid 
belangrijk. Dit geld ook voor 
het doorgeven van de liefde 
die Diepenveners hebben voor 
bomen en de bescherming van 
de natuur. 

Aandacht voor
 water en groen 

(klimaatadaptatie) 
(biodiversiteit). 

Meer doen voor 
kinderen, want jong 

geleerd is oud gedaan.

•    Regenwater ontkoppelen en meer wadi’s 
aanleggen en afvoer regenwater op we-
gen, afkoppelen riool en opvang regenca-
paciteit Wetering. 

•    Bij groen in het dorp gaat het om minder 
rigoureus kappen van bomen. Wij willen 
een beter plan voor beplanting, om zo het 
groene (lanen)karakter en aanzicht van 
Diepenveen te behouden.

•    Een boomplantdag in het toekomstige 
voedselbos. Dit bos is voor en door Die-
penveners. Een voedselbos heeft namelijk 
een groter waterbergend vermogen dan 
akkers en bossen. 

•    Bij het bouwen van woningen meer aan-
dacht voor groen planten om de tempe-
ratuur in de bebouwde kom niet te veel te 
laten stijgen. Dat geldt ook voor het sti-
muleren van groene tuinen (minder stenig) 
rondom bestaande woningen. Wedstrijd 
tegels wippen in ruil voor groen om zo het 
verstenen van de buurten tegen te gaan.

•    Versterken van Beecall door boeren en 
tuinderijen.

•    Door ecosystemen strategisch met elkaar 
verbinden t.b.v. dieren,  vogels, bijen 
draagt het dorp zo bij aan een beter kli-
maat.

•    Met een ecoloog van de gemeente De-
venter een route maken voor de verschil-
lende seizoenen. En inzaaien of beplanten 
waar nodig. Dit is goed voor de natuur, 
maar hiermee kan  het dorp ook naar vo-
ren treden voor natuurtoerisme. Wat weer 
goed is voor de lokale ondernemers. Elk 
seizoen een andere route. Van padden-
stoelen tot vlinderwandelroutes. 

•    Beschikbaar maken van schooltuinen.
•    Een voedselbos voor en door Diepen-

veners.
•    De Heest behouden als openbare ont-

moetingsplek voor jong en oud. Dit vormt 
de longen midden in het dorpshart en 
speelt een belangrijke rol voor waterop-
vang m.b.t. klimaatadaptatie. 

•    Op bezoek bij de lokale boeren. 
•    De Heemtuin uitbreiden voor oudere kin-

deren en volwassenen met bijvoorbeeld 
een bootcamp parcours van circulaire 
materialen.

  Visie   Speerpunt   Plan, idee, concrete activiteit
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CONCEPT_Themakaart Voorzieningen en programma

Toelichting - Deze kaart geeft weer dat het koppelen van een bestaande voorzieningen en programma in de vorm van een route een unieke kans is om de lokale streekproducten  beter op de kaart te 
zetten. Het is een principe tekening van fictieve routes en plekken die aan elkaar geschakeld kunnen worden. Mogelijk ook uit te breiden met beweegvriendelijk/sport/spel plekken. Eigenlijk een unieke 
dragende structuur voor lokale horeca, eetgelegenheden en boerderijen. 

> Route met streekproducten

> Nieuwe horeca gelegenheden 
met terrassen, gecombineerd met 

bijvoorbeeld speelvoorzieningen voor 
kinderen  

Er is een groot gevoel van het 
ontbreken van een dorpskern/
hart die verbinding biedt voor 
dorpsgenoten.
Diepenveners zijn trots op hun 
groene omgeving, maar er is 
vraag naar openbare plekken 
waar men elkaar kan ontmoe-
ten tussen het groen in het 
centrum, het Kulturhus en de 
kerk. Door te luisteren en te 
investeren in de mogelijkheden 
van een dorpshart faciliteren wij 
deze verbinding.

Diepenveen is een actief dorp, 
niet alleen in het organiseren 
van evenementen, maar ook in 
sport en beweging. Door sport, 
wandel/fiets/vaarroutes in 
Diepenveen ervaar je het groen. 
Versterkt de verbinding en be-
wustwording van de natuurbele-
ving, zodat men meer zorg heeft 
voor de natuur. 

Aandacht voor meer 
openbare plekken in het 
groen, die zorgen voor 
verbinding tussen jong 

en oud. 

Groenbeleving en 
vitaliteit versterken. 

•    Aparte fietspaden en een auto ‘te gast’ 
straat in het dorpshart kunnen de groen-
beleving en de veiligheid versterken.

•    Kulturhus is de huiskamer van Diepenveen 
en met groene buitenbekleding staat zij 
symbool van ons groene dorp. 

  Daarnaast is dit beter voor de klimaat-
adaptatie (hittestress, zorgt voor betere 
isolatie van het pand, biodiversiteit en 
CO2-reductie). Maar denk daarbij ook 
aan openbare zitplekken, tafels en bij-
voorbeeld een jeu-de-boulesbaan. Waar 
men elkaar kan ontmoeten in de openba-
re ruimte.

•    Groen/bloemstrook zorgt voor strategi-
sche verbinding voor dorpsgenoten van 
het centrum, Kulturhus en de kerk.

•    In de Heemtuin zitplekken creëren, over-
zichtelijker maken, voor jong en  oud.

•    Specifieke bedrijvigheid in het dorpshart 
verplaatsen, bijv. de garage en er een 
multifunctionele beschutte binnenplaats 
maken, waarbij men elkaar kan ontmoe-
ten. Kleinschalige bedrijvigheid op de 
begane grond en wonen op de verdieping.

•    Er zijn veel manieren en nog meer ideeën 
om het groen in en rondom Diepenveen te 
beleven. Echter is dit vaak niet zichtbaar 
voor bezoekers en bewoners. Daarom is 
een VVV/informatiecentrum bij het Kul-
turhus van belang. Het is ook een fysieke 
plek waar zichtbaar wordt wat er allemaal 
gebeurt en wat er is in het dorp. Waar je 
vragen kunt stellen, inschrijven, Dorpsa-
genda en de werkplek voor de dorpsma-
nagers. 

•    Aanstellen dorpsmanager: deze functie 
wordt gedeeld door twee personen, zoals 
in Bathmen. Een voor het binnen- en  
buitengebied. Zo maak je wat er is vind-
baar, breng je mensen fysiek samen en 
stimuleer je bezoekers om nog meer van 
Diepenveen te ontdekken.

•    Terugbrengen van een kanolocatie.
•    Bootcampplek als uitbreiding bij de 

Heemtuin.

  Visie   Speerpunt   Plan, idee, concrete activiteit 3.4. Ondernemend en gastvrij dorp

3. Dorpsvisie Diepenveen

Wij vinden het belangrijk dat we 
samen activiteiten kunnen ont-
plooien om daarmee de samen-
horigheid, modern noaberschap 
en de sociale verbinding van het 
dorp te vergroten. 

Diepenveen moet toegankelijk, 
makkelijk bereikbaar en een 
veilige omgeving zijn voor alle 
inwoners en bezoekers die aan 
het verkeer deelnemen.  

Behoud 
evenemententerrein. 

Veilig verkeer en 
gratis parkeren.

•     De huidige eigenaar bezit nu een ter-
rein aan de Schapenzandweg, dit is een 
ideale en al bekende locatie (IJsbaan, 
Dorpsfeest, Trekkerslep, parkeerterrein bij 
Koningsdag).Graag zouden we zien dat 
de gemeente een langetermijnverbintenis 
over dit terrein afspreekt met de eigenaar. 

•    Samen met winkeliers en gemeente on-
derzoeken op welke wijze de verkeersvei-
ligheid kan verbeteren. 

•    Parkeren veiliger en gratis.
•    Openbaar vervoer verbeteren. 
•    Auto’s ‘te gast’ laten zijn in het           

Dorpscentrum. 
•    Voetpaden verbreden.
•    Veilige oversteekplaatsen creëren.
•    Winkels beter toegankelijk maken voor 

mindervaliden  

  Visie   Speerpunt   Plan, idee, concrete activiteit
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De aantrekkelijkheid van het 
dorp voor toeristen en dagjes-
mensen stimuleren (OVD), waar-
door de vitaliteit van onderne-
mers in het dorp vergroot wordt 
en Diepenveen als dorp beter op 
de kaart staat. 

Diepenveen wil meer ruimte 
bieden voor detailhandel en 
kleinschalige bedrijvigheid. 
Naast verbreding van het aan-
bod in het dorp draagt de lokale 
ondernemer veelal bij aan de 
sociale binding in het dorp, als 
ontmoetingsplek, maar ook als 
sponsor van lokale verenigingen 
en evenementen. 

Uitbreiden horeca
(geen nachtcafé). 

Uitbreiding van 
kwaliteitswinkels met 

goede service. 

•    Meer mogelijkheden om elkaar 
•    lokaal te ontmoeten om samenhorigheid 

en sociale verbinding te vergroten, gezel-
lig op een terras samen koffie, drankje of 
hapje kunnen nemen.

•    Meer ruimte bieden aan bestaande Hore-
caondernemers.

•    Toestaan van uitbreiding op nieuwe loca-
ties in het dorp. Niks groots of massaals 
maar vooral bedoeld voor familie, vrien-
den en toeristen om elkaar te vinden in 
het dorp. 

•    Samen met de gemeente Deventer bij 
nieuwbouwplannen in het dorp en nabije 
omgeving onderzoeken waar mogelijkhe-
den zijn voor winkels/ bedrijfsfuncties.

  Visie   Speerpunt   Plan, idee, concrete activiteit

Diepenveen en zijn activiteiten 
dienen makkelijk vindbaar te 
zijn voor bewoners en gasten. 

Diepenveen is een groen dorp.

Diepenveen wil bekend staan 
om zijn ambachtelijke speci-
aalzaken en frisse eigentijdse 
uitstraling.

Geografisch: Diepen-
veen is letterlijk slecht 
vindbaar op de kaart 
middels wegbewijze-

ring, daar is eenvoudig 
wat aan te doen.

Agendatechnisch: 
Diepenveen kent vele 
activiteiten en agen-

da’s, echter de bekend-
heid daarvan en de 

vindbaarheid laat veel 
te wensen over. 

Dat willen we graag 
veranderen in sa-

menspraak met de 
verschillende evene-

mentenorganisaties en 
verenigingen. 

Groen en dorps 
karakter behouden voor 

nu, maar ook voor de 
generaties na ons. 

Trotsheid creëren bij 
huidige bewoners en 

hen ambassadeur ma-
ken van het dorp. 

Inzet op behoud of 
terugkeer van Diepen-

veense jongeren. 

•    Samen met verenigingen, ondernemers 
en activiteiten- organisaties, agenda’s 
afstemmen en bekend & vindbaar maken. 

•    Agenda voor jong en oud. 
•    Eenvoudig door eens per maand of kwar-

taal een soort ‘kalenderkrantje’ huis-aan-
huis te verspreiden.

•    Website en agenda promotie.
•    Schermreclame bij Kulturhus.
•    Informatie neerleggen op samenkom- 

plaatsen zoals bijv. tandarts, huisarts, 
winkels.

•    Wat vindbaarheid van het dorp betreft, 
kunnen we met gemeente/provincie naar 
wegbewijzering kijken (realiserende dat 
die behoefte door alle navigatiesystemen 
steeds  kleiner zal worden). 

•    Natuur en het groen in en rondom het 
dorp zijn belangrijk, daarom willen we bij 
investeringen/plannen altijd kijken naar 
de gevolgen voor de natuur en schaalgro-
te van plannen. 

•    We willen geen ‘grootste zaken’.

•    Bewoners doen zo veel mogelijk de inko-
pen in het dorp zelf bij ambachtelijke en 
kwalitatief goede winkels.

•    Ontwikkelen woningaanbod voor jonge-
ren.

  Visie   Speerpunt   Plan, idee, concrete activiteit

CONCEPT_Themakaart - (verkeers)veiligheid 

Olsterweg

Dorpsstraat

Onveilige en in sommige gevallen een 
onoverzichtelijke situatie 

Toelichti ng - Deze kaart geeft  weer dat er een aantal verkeersonveilige situati e aanwezig zijn in het dorp. Waarbij het gaat om weinig overzicht ( bijvoorbeeld bij enkele kruispunten), geen voorzieningen 
voor voetgangers ( route richti ng de voetbal) of dat er vanwege drukte onveilige situati es ontstaan zoals bij de parkeerplaatsen bij de Albert Heijn. Misschien zijn er nog meer om aan te vullen.. 

3. Dorpsvisie Diepenveen



Dorpsvisie Diepenveen 2030 Groen dorp, dichtbij de stad
24 25

Deventer

IJssel

Diepenveen

Rande

Tjoene
Raalterweg

Boxbergerweg

Oranjelaan

Randerstraat

Zandweteringpark

‘t Nijendal

Zandwetering

Schalkhaar

CONCEPT_Basis structuurkaart Diepenveen t.b.v. de Dorpsvisie 2030 - 2050
3.5. Woondorp 

Het dorpse karakter 
moet behouden blijven.

Diepenveners willen het 
groene karakter behou-
den.

Maximaal 150 
woningen in tien jaar:
- 40% voor senioren

- 40% betaalbaar voor 
jongeren; huur en koop

- 20% mix van 
doelgroepen

Groene zones 
(vingers) in stand 

houden, hoge 
bomenaanplant in 
nieuwe wijken en 

nieuwe bosaanplant als 
we iets ‘nemen’ van de 

natuur ter compensatie.

•    Niet meer dan drie bouwlagen.
•    Ruim opgezette wijkjes.
•    Bouwmaterialen passend bij het karakter van 

Diepenveen.
•    Huizen passend bij Diepenveen. 
•    Zorg voor ontmoetingsplekken d.m.v. bankjes, 

pleintjes, etc. om de sociale cohesie te bevorde-
ren.

•    Behoud ‘groene vingers’, versterken groene zone 
tussen Deventer en Diepenveen. 

•    Niet over de Zandwetering bouwen. 
•    Behoud groene zone tussen Diepenveen en Steen-

brugge. 
•    Zorg voor voldoende groen (bomen en struiken) 

bij nieuwbouw.
•    Nog meer vergroening van het karakteristieke 

Diepenveen door groendaken op nieuwbouwwo-
ningen te realiseren. 

•    Dat bij de te bouwen woningen duurzame materi-
alen gebruikt gaan worden.

  Visie   Speerpunt   Plan, idee, concrete activiteit

Diepenveners moeten 
voorrang krijgen bij 
toewijzen huur- en 
koopwoningen.

Diepenveen moet 
veelzijdig blijven; ook 
qua woningbouw.

Belangrijk dat vooral 
Diepenveense starters 
en ouderen voorrang 

krijgen bij een 
(sociaal) huur- of 

(sociaal) 
nieuwbouwhuis.

Door middel van 
variatie en diversiteit 

karakter toevoegen aan 
Diepenveen als 
veelzijdig dorp.

•    50% van huur-aanbod voor Diepenveners
•    Voorrang bij aankoop nieuwbouwwoning, woon-

plicht.
•    Stimuleren verhuizen senioren zonder huurverho-

ging.
•    Flexibiliteit gemeente Deventer bijvoorbeeld bij 

bestemmingsplanwijzigingen en vergunningen.

•    Variatie en diversiteit zorgt voor betere doorstro-
ming; de huizenmarkt zit vast in Diepenveen: te 
weinig aanbod voor senioren, geen betaalbare 
woningen voor starters

•    Alleenstaande 75-plussers blijven in een eenge-
zinswoning wonen.

•    (één verhuisbeweging van een senior zorgt voor 
vier andere verhuisbewegingen)

• Type ‘huizen’ 
•    Vooral variatie en geen eenheidsworst!
•    Appartementen met een mix van jong en oud 

(koop en huur).
•    Appartementen voor ouderen.
•    Betaalbare woningen voor starters (koop en 

huur).
•    Een tweede Pellerij.
•    Grote eengezinswoningen in de huursector split-

sen in twee wooneenheden.
•    ‘Hofwoningen’, zoals een Knarrenhof/ Noaberhof.
•    Erfdelen/erfwonen.
•    In lijn met de natuur (bijv. groene daken).
•    Bestaande woningen/ schuren ombouwen i.p.v. 

afbreken.
•    Splitsen van huurwoningen in appartementen.
•    Onderzoeken of kleinschalig bouwen op beperkt 

grondgebied (Tiny Houses) mogelijk is.
•    CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

  Visie   Speerpunt   Plan, idee, concrete activiteit

3. Dorpsvisie Diepenveen
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Door woningbouw de 
saamhorigheid in het 
dorp vergroten.

Een of meerdere grote 
wijken bouwen heeft 
een te grote impact op 
het groene en dorpse 
karakter.

Sober grondgebruik.

De gemeente Deventer 
zal altijd in overleg tre-
den voorafgaand aan de 
definitieve planvorming.

Ontwikkelen doe je 
samen.

Appartementen met een 
mix voor jong & oud.

Kleinschalig bouwen, 
bijvoorbeeld op inbrei-

dingslocaties, heeft 
sterk de voorkeur boven 
het bouwen van een of 
meerdere grote wijken.

Diepenveners dienen 
inspraak te hebben in 

de planvorming.

Goede afstemming 
met andere partijen is 

essentieel.

Het bouwen van een tweede Pellerij waarin zowel 
jongeren als senioren wonen.

Uit de gesprekken en uit de enquêtes komt sterk 
naar voren dat Diepenveners de voorkeur hebben 
om te bouwen op inbreidingslocaties en sterk de 
voorkeur hebben om op meerdere kleine locaties te 
bouwen dan op een grote locatie.

Dat een zorgvuldige afweging gemaakt wordt t.a.v. 
grondgebruik: sober grondgebruik is het uitgangs-
punt, niet alleen ruime eengezinswoningen met 
grote tuinen. Maak gebruik van ruimte die vrijkomt 
door  bedrijfsbeëindiging of gebruik bestaande 
ruimtes of ombouwen van schuren en erfdelen/erf-
wonen bij boerderijen in het buitengebied. 
En bijvoorbeeld: een tweede Pellerij, met 40-50 ap-
partementen, zou in de behoefte voorzien, van zo-
wel senioren als jongeren, maar ook de ‘druk op het 
groene karakter’ verlichten doordat daarnaast nog 
‘maar’ 110 woningen gebouwd hoeven te worden. 
•     Onderzoeken welke voordelen er zijn om de twee 

basisscholen samen te voegen op één locatie. Er 
ontstaat dan mogelijk ruimte voor inbreiding t.b.v. 
woningbouw.

•    Plannen ontwikkelen, i.s.m. Sparrenheuvel, om het 
terrein aan de Doffegnieslaan te vernieuwen, uit 
te breiden en efficiënter in te delen: bijvoorbeeld 
door het toevoegen van een appartementencom-
plex met een mix van jong en oud (ontwikkelen 
Noaberschapshof?)

•    Renoveren en efficiënter gebruik van ‘t Weterman

Netwerk Diepenveen zal fungeren als klankbord 
namens Diepenveense inwoners en maakt hiervoor 
gebruik van enquêtes en/of inspraakavonden. 

Samen met o.a. Stichting IJssellandschap en 
Woonstichting De Marken planontwikkelingen op 
elkaar afstemmen.

  Visie   Speerpunt   Plan, idee, concrete activiteit

4. Vervolg na vaststelling Dorpsvsie

• Vaststellen Dorpsvisie Diepenveen 2030 tijdens Dorpsbijeenkomst 7 juli 2022

• Voorbereidingen dorpsorganisatie (Hoe? Wie? Wat?) eind augustus 
 voorbereidingen Jaarplan 2023 begin september 2022 
 
• Presenteren Dorpsvisie Diepenveen 2030 aan stakeholders begin september 2022

• Presenteren van Dorpsvisie Diepenveen 2030 aan gemeenteraad  half september 2022
 (Forumbijeenkomst in Diepenveen) 
 
• Maken afspraken over op welke manier Diepenveen wordt betrokken  half september 2022
 bij het vaststellen van regulier gemeentelijk beleid  
 
• Maken voorstel Dorpsagenda (Netwerk Diepenveen i.s.m. Kerngroep) september/november 2022

• Maken gezamenlijke Dorpsagenda en het daaruit voortvloeiende  november/december 2022
 Jaarplan voor de uitwerking en uitvoering van plannen en ideeën in 
 2023 met gemeente en stakeholders 
 
• Uitwerken en uitvoeren Jaarplan 2023 voortvloeiend uit de  2023 (en volgende jaren)
 Dorpsagenda 

• Actualiseren van het Jaarplan uitvoering Dorpsagenda december 2023 (jaarlijks tot 2030)

4. Vervolg na vaststelling Dorpsvisie
Na het vaststellen van de Dorpsvisie begint het echte werk pas! Een visie geeft immers 
richting en geeft de wensen weer van de dorpsbewoners, maar daarmee is nog niets be-
reikt. Het Netwerk Diepenveen zorgt voor het jaarlijks opstellen van een nieuw Jaarplan. 
Dit Jaarplan bevat heel concreet de acties die nodig zijn om de doelen te bereiken die we 
hebben vastgesteld voor dat jaar, wie dat doet en wat het resultaat zou moeten zijn. In de 
periodieke Netwerk-overleggen door het jaar heen zal het Jaarplan op de agenda staan. 
De ‘eigenaren’ van de acties worden hierbij uitgenodigd.

Zo zorgen we met elkaar dat concrete doelen eerst gezamenlijk worden vastgesteld, dat ze 
worden bereikt en dat we jaarlijks nieuwe doelen formuleren die op dat moment actueel of 
belangrijk zijn. Op die manier maken we samen van visie ook werkelijkheid.
Ook zal het Netwerk i.s.m. Kerngroep Dorpsvisie eens per jaar bijeenkomsten organiseren 
om de Dorpsvisie te actualiseren. Het is immers niet zo dat er tot 2030 niets meer hoeft te 
worden gedaan aan de visie; deze dient actueel en functioneel te blijven. Hierbij is de inten-
tie om, net zoals nu is gebeurd, zo veel mogelijk dorpsbewoners te betrekken. Het Jaarplan 
Diepenveen 2023 dient uiterlijk 1 december 2022 gereed te zijn!
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CONCEPT_Basis structuurkaart Diepenveen t.b.v. de Dorpsvisie 2030 - 2050

CONCEPT_Thema - Vitaal dorp - Speerpunt 1 - Beweegvriendelijk voor jong en oud  

> Verbinden van bestaande 
(actieve) routes, barrieres beslechten, 

toegankelijkheid voor ieder.

>Versterken en ontwikkelen van 
ontmoetingsplekken voor jong en oud 

in de vorm van speel, sport en (natuur)
educatie

Toelichting - Deze kaart geeft weer dat het koppelen van een bestaande voorzieningen en programma in de vorm van een route een unieke kans is om de lokale streekproducten  beter op de kaart te 
zetten. Het is een principe tekening van fictieve routes en plekken die aan elkaar geschakeld kunnen worden. Mogelijk ook uit te breiden met beweegvriendelijk/sport/spel plekken. Eigenlijk een unieke 
dragende structuur voor lokale horeca, eetgelegenheden en boerderijen. 

CONCEPT_Themakaart - (verkeers)veiligheid 

Olsterweg

Dorpsstraat

Onveilige en in sommige gevallen een 
onoverzichtelijke situatie 

Toelichti ng - Deze kaart geeft  weer dat er een aantal verkeersonveilige situati e aanwezig zijn in het dorp. Waarbij het gaat om weinig overzicht ( bijvoorbeeld bij enkele kruispunten), geen voorzieningen 
voor voetgangers ( route richti ng de voetbal) of dat er vanwege drukte onveilige situati es ontstaan zoals bij de parkeerplaatsen bij de Albert Heijn. Misschien zijn er nog meer om aan te vullen.. 

CONCEPT_Themakaart Voorzieningen en programma

Toelichting - Deze kaart geeft weer dat het koppelen van een bestaande voorzieningen en programma in de vorm van een route een unieke kans is om de lokale streekproducten  beter op de kaart te 
zetten. Het is een principe tekening van fictieve routes en plekken die aan elkaar geschakeld kunnen worden. Mogelijk ook uit te breiden met beweegvriendelijk/sport/spel plekken. Eigenlijk een unieke 
dragende structuur voor lokale horeca, eetgelegenheden en boerderijen. 

> Route met streekproducten

> Nieuwe horeca gelegenheden 
met terrassen, gecombineerd met 

bijvoorbeeld speelvoorzieningen voor 
kinderen  



Bijlage 1

Resultaten enquête: www.dorpspleindiepenveen.nl 
en zoek naar enquete.
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Colofon
Bewoners en organisaties in Diepenveen
Meer dan 500 bewoners en tientallen organisaties uit Diepen-
veen hebben bijgedragen bij de totstandkoming van deze Dorps-
visie Diepenveen 2030. Er zijn honderden gesprekken gevoerd, 
enquêtes gehouden, dorpsbijeenkomsten georganiseerd. Hun 
inbreng vormt  de basis voor deze Dorpsvisie Diepenveen 2030

Netwerk Diepenveen 
E-mail: netwerkdiepenveen@kulturhusdiepenveen.nl

Netwerk Diepenveen wil met haar activiteiten de verbindende rol 
van het Kulturhus ondersteunen en benadrukken. In het Netwerk 
Diepenveen zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd:
Marianne Huibers (voorzitter Kulturhus Diepenveen), Piet van de 
Noord (bestuur Kulturhus), Paul de Groot (voorzitter Onderne-
mers Vereniging Diepenveen en voorzitter Diepenveense Sport 
Clubs), Jasper Smid (voorzitter Dorpsfeest), Hennie Peters en 
Peter van Leent (Braderiecommissie), Jaco Remmelink (website 
Dorpsplein Diepenveen)

Kernteam Dorpsvisie Diepenveen 2030
Er is een specifiek bij de totstandkoming van deze Dorpsvisie 
Diepenveen 2030 betrokken groep. Voor elk thema was een duo 
verantwoordelijk voor de aansturing. 
Thema Vitaal dorp: Ietje van Dijk en Ellen Marks, Thema On-
dernemend & Gastvrij dorp: Maarten Vinkensteijn en Fokko van 
Gennep, Thema Groen & Duurzaamheid: Agnes Brinkhof en Adjo 
Ton, Thema Woon dorp: Jasper Smid en Bert Middeldorp. Verder 
zijn naast de mensen van Netwerk Diepenveen bij de Kerngroep 
o.a. betrokken: Henri Pater, Elske Mulder, Mark van Vilsteren, 
Wouter Aalders, Sarah de Groot, Robin Smid, Jan Helderman

Studio LANDMARK/ OBB Speelruimtenspecialisten
Mark van Vilsteren, landschapsarchitect en Elske Oost-Mulder, 
projectmanager duurzame buitenruimte
Beiden woonachtige in Diepenveen en verantwoordelijk voor de 
tekeningen in deze Dorpsvisie

Grafisch vormgeving
Fokko van Gennep (www.fokko-ontwerp.nl)
David Spier (www.davidspier.com)

Projectmanagers
Elske en Johan Oost-Mulder, projectmanagers

Bureau Voegwerk
E-mail: info@bureauvoegwerk.nl
Professionele ondersteuning bij totstandkoming 
Dorpsvisie Diepenveen 2030

Contact en colofon

Contact
•  Website door en voor het dorp: 

www.dorpspleindiepenveen.nl: 
hier treft u bijna alle informatie 
aan van organisaties, bedrijven, 
instellingen e.d. in Diepenveen

•  Netwerk Diepenveen: netwerk-
diepenveen@kulturhusdiepen-
veen.nl

•  Stichting Kulturhus Diepenveen: 
info@kulturhusdiepenveen.nl

•  Horeca/Restaurant Kulturhus: 
www.hofvansalland.nl

•  DSC: www.dscdiepenveen.nl
•  Historische Vereniging Dorp 

Diepenveen en Omgeving: 
www.historischeverenigingdie-
penveen.nl

•  Ondernemersvereniging Diep-
enveen (OVD): www.ovdiepen-
veen.nl

•  Dorpskerk Diepenveen: www.
dorpskerkdiepenveen.nl 

•  Stichting Jongerenactiviteiten 
Diepenveen (SJD) met onder 
andere het Kinderdagkamp 
Diepenveen: www.sjdiepen-
veen.nl
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Netwerk Diepenveen 
7 juli 2022 
netwerkdiepenveen@kulturhusdiepenveen.nl


