
Uitvoeringsplan dorpsagenda Hoonhorst september 2008

                                             

Wens 

 

Stappen 

 

Verantwoordelijke 

 

Kostenraming 

 

Planning 

 

Resultaat 

 

Mogelijkheden voor financiering  

 

Instanties met ervaring 

op dit gebied 

 
Haalbaarheids-
onderzoek (fase 1) 
rekening houdend 
met dorpsagenda, 
eerder onderzoek 
Variya,  
planologische 
mogelijkheden en 
voorwaarden  
provincie Overijssel 

 
Gemeente Dalfsen 
i.s.m. Plaatselijk 
Belang Hoonhorst,  
overige 
relevante 
instellingen en 
verenigingen 

 
Maximaal  
€ 50.000,- 
 
Totale kosten 
afhankelijk van 
offerte 
kenniscentrum. 

 
Start: 
oktober  
2008 
 
 
 
Afronding:  
oktober  
2009 

 
Welke combinaties 
van voorzieningen te 
realiseren waar, door 
wie en wanneer 
(koppeling mogelijke  
woningbouw in 
vrijkomende locaties) 

 
Provinciale subsidie pMJP:  
maximaal € 25.000,- 
(voorwaarden UBS 2008) 
(convenant provincie en gemeente) 
 
Gemeente Dalfsen (75/25 verdeling) 
 
Hoonhorst (Plaatselijk Belang, relevante 
instellingen en verenigingen) (25/75 
verdeling) 
 

 
Kenniscentrum 
(samenwerkings-
verband BMC, Variya, 
Denion, Kulturhus Olst 
en Kulturhus Borne)  

 
Beslissing over 
uitkomsten 
haalbaarheids-
onderzoek 

 
Gemeente Dalfsen 

  
november  
2009 

 
Besluit college  

  

 
Intentieverklaring 

 
Gemeente Dalfsen 
i.s.m. relevante 
instellingen en 
verenigingen 

  
december 
2009/ 
januari 
2010 

 
Ondertekende 
intentieverklaring 
relevante instellingen 
en verenigingen 
(onder voorbehoud 
besluit gemeente-
raad) 

  

 
Beslissing over 
uitkomsten 
haalbaarheids-
onderzoek en 
intentieverklaring 
(afronding fase 1) 

 
Gemeente Dalfsen 

  
april 2010 

 
Besluit gemeente-
raad 

  

 
Leefbaarheids-
voorzieningen: 
 
Sport 
voorzieningen 
 
Culturele 
voorzieningen  
 
 
Economische 
voorzieningen 
 
Sociale 
voorzieningen 
 
Horeca 
voorzieningen 
(zie 
dorpsagenda) 

 
Uitvoering fase 2: 
 
Nader te bepalen 
Afhankelijk van 
beslissing over 
uitkomsten 
haalbaarheids-
onderzoek en 
middelen 

 
 

 

 
Gemeente Dalfsen 
i.s.m. 
kerkbestuur,  
overige 
relevante 
instellingen en 
verenigingen 

 
PM 

 
Nader te 
bepalen 

 
Nader te bepalen 
Afhankelijk van 
beslissing over 
uitkomsten 
haalbaarheids-
onderzoek en 
middelen 

 

• Provinciale subsidie pMJP: 
maximaal € 125.000 (voorwaarden 
UBS 2008 ; voorzieningen en 
beheer en samenwerking) 
(convenant provincie en 
gemeente) 

• Gemeente Dalfsen (75/25 
verdeling) 

• Relevante instellingen en 
verenigingen (25/75 verdeling) 
€ 10.000 specifieke middelen voor 
jeugd (te besteden door Plaatselijk 
Belang � skatebaan 

 



Uitvoeringsplan dorpsagenda Hoonhorst september 2008 

Wens Stappen Verantwoordelijke  Kostenraming Planning Resultaat Mogelijkheden voor 

financiering 

Instanties met 

ervaring op dit 

gebied 

 

Woonbehoefte 

inventarisatie 

doelgroepen op 

basis van eerdere 

onderzoeken en 

gegevens (fase 1) 

Indien mogelijk 

aanvullend 

onderzoek naar  

voorbeeld 

Lemelerveld 

(samenwerking met 

Hogeschool 

Windesheim) 

 

Gemeente Dalfsen 

i.s.m. Plaatselijk 

Belang Hoonhorst 

en Woonstichting 

 

 

 

Start:  oktober 2008  

Afronding: oktober 2009  

(in geval samenwerking 

Windesheim: planning 

nader bepalen i.v.m. 

roosters school) 

 

 

Voor wie wordt er 

de komende jaren 

gebouwd? 

 

Eventuele materiaal- en 

drukkosten Gemeente 

Dalfsen  

 

 

Gemeente Dalfsen 

Woonstichting 

Windesheim 

 

Inventarisatie 

mogelijkheden 

levensloop- 

bestendige 

woningen  

 

Plaatselijk Belang 

Hoonhorst i.s.m. 

Gemeente Dalfsen 

en mogelijk  

woonstichting 

 

 

 

Start: oktober 2008 

Afronding: januari 2009 

 

 

Mogelijkheden 

concreet in kaart 

brengen 

Informatie dorp  

 

Eventuele materiaal- en 

drukkosten Gemeente 

Dalfsen  

 

 

 

Woon-

voorzieningen 

 

 

 

 

Beslissing over 

uitkomsten 

inventarisatie 

 

Gemeente Dalfsen 

  

Februari 2009 

 

Besluit college 

c.q. 

gemeenteraad 

 

 

 



Uitvoeringsplan dorpsagenda Hoonhorst september 2008 

Wens Stappen Verantwoordelijke  Kostenraming planning Resultaat Mogelijkheden voor 
financiering 

Instanties met ervaring op dit 
gebied 
 
 

 
Introductie 
halfjaarlijkse 
schouw  
 

 
Gemeente Dalfsen 
(wijkteam) i.s.m.  
Plaatselijk Belang 
Hoonhorst 

 
 

 
Start:  
oktober 
2008  
 
volgende 
schouw in 
maart 
2009  
 

 
Integraal 
voorstel voor 
uitvoering 
ingrepen 
dorpsagenda 
Hoonhorst 
 

 
Gemeente Dalfsen: 
reguliere middelen 
onderhoud en beheer 
 

 
 

 
Beslissing over de 
uitvoering 
 

 
Gemeente Dalfsen 

  
 

 
December 
2008  
 

 
Besluit college  

  
 

 
Ruimtelijke 
voorzieningen 
 
Vervoers 
voorzieningen 

 
Uitvoering 
(fase 2) 

 
Gemeente Dalfsen 

 
PM 
 

 
Nader te 
bepalen 

 
Nader te 
bepalen 
Afhankelijk van 
beslissing over 
uitkomsten 
haalbaarheids-
onderzoek en 
middelen 
 

 
Gemeente Dalfsen: 
reguliere middelen 
onderhoud en beheer 
 
 

 



Uitvoeringsplan dorpsagenda Hoonhorst september 2008 

Wens Stappen Verantwoordelijke  Kosten-raming Planning Resultaat Mogelijkheden voor 
financiering 
 

Instanties met ervaring op dit 
gebied 
 

 
Stand van zaken september 2008 

Aanvraag Rijksubsidie restauratie molen Fakkert: niet gehonoreerd door Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
 

 
Na verkrijgen 
Rijkssubsidie/ 
subsidie provincie 
Overijssel: 
Restauratie 
rijksmonument 
Molen van Fakkert 

 
Gemeente Dalfsen 

 
Totale kosten 
restauratie 
€ 867.000 

 
Start: na 
toekenning 
subsidies 
 
Afronding: 
volgens 
subsidiekader 
(bijv. twee 
jaar na 
toekenning 
subsidies) 
 

 
Restauratie 
molen 

 
De totale 

restauratiekosten 

bedragen € 867.000,-  

De gemeente neemt      

€ 460.000,- voor haar 

rekening. 

Bij de rijksdienst is een 

subsidieaanvraag 

ingediend voor               

€ 277.000,-. 

Als deze wordt 
gehonoreerd, zal de 
provincie (volgens de 
provinciale subsidie-
regeling) € 130.000,-
bijdragen. 

 
RIBO 

 
Culturele 
voorzieningen 
molen Fakkert 
 
 

 
Na verkrijgen 
Rijkssubsidie/ 
subsidie provincie 
Overijssel:  
 
planvorming voor 
duurzame aanpak 
molen 
en molenterrein*  
 

 
Gemeente Dalfsen 
(te betrekken 
partijen: stichting 
Molen van Fakkert 
en relevante 
instellingen en 
verenigingen) 

 
 

 
Start: half 
jaar na 
toekenning 
subsidies 
 
Afronding: 
Anderhalf 
jaar na 
toekenning 
subsidies 

 
Exploitatieplan 
molen en 
molenterrein 

 
 

 

  
Beslissing over 
exploitatieplan 

 
Gemeente Dalfsen 

 
 

 
Twee jaar na 
toekenning 
van subsidies 

  
Besluit college 
c.q. gemeenteraad 
 

 

* mogelijk relatie met leefbaarheidsvoorzieningen en woonvoorzieningen 


