
Reacties 1e bijeenkomst Boekweitomgeving 18 februari 2021 
 
Reactie:1 
Naar aanleiding van het verplaatsen sportpark, wil ik graag mijn reactie geven, Ik ben nacht 
chauffeur en als er een zeer lange tijd wordt gebouwd geeft dat geen goede dag rust. 
Twee huizen verder is er een huis gebouwd en dat heeft veel overlast veroorzaakt. 
Niemand heeft er last van dat het sportpark hier gevestigd is, en er zijn veel mensen op tegen dat er 
huizen komen op het sportpark. 
Je kunt de huizen ook op een andere plek bouwen en het sportpark opknappen. 
Er zijn nog genoeg bedrijven die op een vergunning wachten, werk die eerste uit. 
Wij hebben hier een woonwagen kamp gehad in de straat wat veel overlast veroorzaakt heeft, dus 
als hier weer sociale huurwoningen komt geeft dat ook vast overlast. 
 

Reactie2: 

1. In de presentatie wordt gesproken over ontsluiting via Boekweitstraat met de auto. De 

Boekweitstraat is al de toegangsweg voor het achtergelegen gebied rondom Steenbergerswijk, 

daarnaast betreft het een smalle straat waarin ook veel auto’s langs de weg geparkeerd staan omdat 

er geen parkeergelegenheid is. Dit geeft een onveilige situatie. Waarom wordt er niet nagedacht 

over een ontsluiting aan de Valkeniersweg op de plek waar nu het fietspad ligt, op deze manier kom 

je recht op de kruising Sportlaan/Adelaarweg uit wat een veel snellere ontsluiting geeft en ook past 

in het wegennet richting de Koter/Mien Ruyslaan. Ontsluiting van fietsers op de Boekweitstraat zou 

logischer zijn als je kijkt naar verkeer richting het centrum. Als je fietsers via de Valkenierskant laat 

gaan moeten ze daarna weer over de Sportlaan naar het centrum. Kortste weg richting centrum op 

de fiets is via Boekwietstraat wat mijns inziens qua verkeersveiligheid ook beter past. Daarnaast 

heeft het fietspad in het verlengde van de Valkeniersweg geen woningen aan de overkant staan wat 

ook geen overlast geeft van schijnende autolampen. 

2. Aan de Boekweitstraat is naast de inrit van de korfbalvereniging een speeltuin en speelbos 

gelegen waarin veel buurtkinderen spelen en elkaar ontmoeten ook vanuit het gebied 

Steenbergerswijk. Als buurt vinden we het heel belangrijk dat deze plek behouden wordt. Natuurlijk 

zal er in het nieuwe plan een plek komen voor de kinderen, echter deze is gericht op de nieuw te 

bouwen wijk en niet op de omliggende straten. Omdat deze speeltuin/bos ook in lijn met de 

vrijstaande woningen ligt is het behouden ervan makkelijk inpasbaar. Deze speelplek is voor de al 

bestaande wijk echt belangrijk! 

3. Boekweitstraat betreft een smalle straat wanneer deze aangepast wordt en bijvoorbeeld breder 

wordt gemaakt is het niet wenselijk dat dit een racebaan wordt naar het nieuwe plan en de 

Steenbergerswijk. I.v.m. met de vele jonge kinderen in de wijk. 

4. De ‘evenkant’ van de Boekweitstraat betreffen vrijstaande woningen. Graag in het plan 

meenemen de optie om deze woningen door te trekken richting de Sportlaan. Hiermee blijft het 

straatbeeld van de Boekweitstraat hetzelfde. 

5. Zorg voor voldoende parkeergelegenheid. 

Reactie: 3 

1 Wij wensen dat de sloot, gelegen aan de Valkeniersweg moet blijven. Dit, omdat er veel kikkers, 

salamanders en andere kleine waterdieren in leven. Het kan toch niet zijn dat deze sloot zomaar 



gedempt wordt ten koste van de dieren wat daar leeft. Het is mogelijk om van die sloot  een mooie 

waterpartij te creëren, wat de buurt aantrekkelijk maakt en verrijkt én voorziet van de nodige 

groenvoorziening met bijbehorende voetpad, bankjes. En zo behoud je het leven in die sloot. En in 

onze buurt is weinig groenvoorziening, dus dat is een mooie aanvulling dan. 

2 Tevens zijn wij als bewoners van de Karekiet al jaren lang gewend aan dat wij behoorlijk rustig 

wonen met ruimte en groen aan de Valkeniersweg wat ook meerwaarde geeft aan ons koophuis. Wij 

zien het als waardevermindering van onze woning dat aan de Valkeniersweg direct woningen 

zouden komen te staan. 

3 Als er woningen komen met de voorkant gericht naar de Valkeniersweg dan zien wij dat mogelijk 

met de sloot/waterpartij ertussen.  

4 Tevens willen wij geen sociale huurwoningen aan de Valkeniersweg. Dit ook ivm 

waardevermindering van ons huis. 

5 Wij zijn wel blij mee dat het plan is om alleen fietsdoorgangen te maken vanaf de Valkeniersweg 

naar de eventuele woonbuurt. 

6 Wij willen geen eventuele hoogbouw zoals een appartementencomplex gelegen aan de 

Valkeniersweg. 

7 Wij zijn niet op tegen dat het sportpark verdwijnt en dat hiervoor in de plek woningen komen. Wij 

hopen echt dat het een mooi plan wordt, waar veel aandacht is voor het groen. Een leefbare buurt 

en toch ook een soort van groen hart (wat het Sportpark nu eigenlijk ook is) voor het dorp. 

Reactie 4:  

ik heb gisteren de videobijeenkomst bekeken. Deze vond ik wat eenzijdig daar hij enkel handelde 

over de woonwijk en de eventueel te plaatsen woningen of het behoud van het sportpart. Gaarne wil 

ik focussen op de nieuwe locatie, Ik vraag me af of dit wel een goede locatie is. De kotermeer is een 

reactieplas om daar een sportpark bij te plaatsen lijkt mij niet wijs. Ik zou bepleiten voor een locatie 

met eventueel daaraan toegevoegd een nieuw gebouw voor een sportschool .zoals gekend groeit de 

sportschool  aan de Langedijk uit zijn voegen en hierdoor zou je e.e.a. mooi bij elkaar kunnen 

plaatsen. Bovendien veel voetballers sporten ook in de sportschool. Denk hierbij aan de 

landbouwgrond tegenover de kotermeer of in het verlengde van de rotonde Rollepaal. Daar komt bij 

dat de gekozen locatie mi geen enkele ruimte biedt voor uitbreiding in de toekomst. Zeker met een 

groeiende populatie zal dit mi zeker een wens voor de toekomst zijn. 

Reactie 5: 

De online bijeenkomst verliep iets anders dan we hadden verwacht. 

Er waren volgens ons veel mensen die geen voorstander zijn van het sportpark op de locatie 

Kotermeerstal.  

Wij zijn benieuwd of de grond al aangekocht is door de gemeente en zo ja loopt dat dan door tot ons 

perceel? ( Sectie K nr. 6749) 

Als dit al het geval is dat de gemeente Hardenberg al eigenaar is van de grond zou daar gezien de 

grote vraag naar woningen ook prima woning bouw kunnen worden gerealiseerd.  



Ook het plan van het sportpark bij de Kotermeerstal is een leuk idee maar voor ons blijft dan de 

grote vraag wat zijn de mogelijkheden met ons stukje grond? 

Op 21 november 2010 hebben wij een verzoek ingediend om het van agrarisch naar woondoeleinden 

om te zetten dit is niet goed gekeurd. In onze brief stond dat in 2005 is besloten dat het agrarisch 

blijft. 

Er wordt een uitzondering gemaakt voor een gebiedsontwikkeling dat nu misschien van toepassing 

gaat worden. Graag willen wij hiervan op de hoogte worden gehouden wat er met het gebied gaat 

gebeuren. 

 

Reactie 6: 

Als bewoners aan de Boekweitstraat zitten wij absoluut niet te wachten op woningbouw. Zoals ook 

al in de chatsessie aangegeven zijn we daar juist gaan wonen vanwege de privacy, maar ook omdat 

we juist niet temidden van nieuwbouw wilden wonen. Geen huizen voor ons, maar een zee van 

ruimte waarbij je meer dan de helft van jaar vrijwel vrij uitzicht hebt over de velden en de sportieve 

prestaties van de teams. 

We hebben nu een rustige plek om te wonen. 

 

Volgens ons is het aanpassen van het sportcomplex nog steeds een prima optie. De ruimte is meer 

dan voldoende en verbouwing/vernieuwing is prima haalbaar. Van ons hoeven de sportvelden niet 

verplaatst te worden. 

 

Als er dan al woningbouw komt, wat wij niet hopen, dan zouden wij graag zien dat er rekening 

gehouden word met het volgende: 

 

• Een behoorlijke afstand tussen onze woningen en de nieuw te bouwen woningen. 

• Dus het op één lijn brengen van de rooilijn met de bestaande woningen 

• Voldoende parkeerruimte (De weg is nu al een slalom sluiproute) 

• Een groenstrook en dat kan een grasstrook zijn naast de Boekweitstraat. 

• Geen ontsluitingswegen die uitkomen op de Boekweitstraat, vanwege hinderlijke lampen 

van auto's die in onze voorkamers schijnen en het extra verkeersaanbod die het nieuwe plan met 

zich meebrengt 

• We willen graag inspraak in het plan 

• Daarnaast kijken wij liever niet aan tegen huurwoningen. 

 

Daarnaast vinden het wij nog steeds een vreemde aanpak dat het onderzoek voor verplaatsing en 

woningbouw  al is gestart zonder dat we daar al eerder in zijn gekend. 

 

Reactie 7: 

Tijdens de bijeenkomsten werd al snel duidelijk dat het draagvlak niet heel groot is en dat de 

procesgang niet juist is.  We moeten eigenlijk een aantal stappen terug. Ondanks dat willen we deze 

kans toch benutten om ons ongenoegen kenbaar te maken. 

Ook was het doel van de online bijeenkomst niet duidelijk. In de uitnodiging werd gesproken over 

een online bijeenkomst, later werd naar de bijeenkomst gerefereerd als zijnde een bijeenkomst van 

de klankbordgroep. Dit zorgde voor verwarring. 

 



In het voorstel van voetbalverenigingen SCD ’83 en SV Dedemsvaart, samen met Korfbalvereniging 

Avereest wordt de zuidzijde van de Kotermeerstal genoemd als enige en beste locatie hiervoor, 

welke louter positief voor het dorp zou zijn en vooral kansen zou creëren. 

Hierbij moeten we aantekenen dat de korfbalvereniging niet veel keus heeft en dus enkel meelift.  

Evenals het feit dat niet unaniem de wens van de leden van de verenigingen op tafel ligt. 

 

De onderzoeksvraag die hier voor ligt, doet geen recht aan de belangen van Dedemsvaart in de zin 

van een breed gedragen voorstel en dito haalbaarheidsonderzoek. We begrijpen niet waarom de 

gemeenteraad in zijn algemeenheid dit voorstel niet breder heeft ingestoken. 

Het kan en mag niet zo zijn dat zeker in deze tijd een niet gedragen motie onder de bevolking van 

Dedemsvaart leidt tot tweedeling in het dorp. Zoals ook in eerdere brieven en opmerkingen richting 

raadsleden en B&W is duidelijk gemaakt, zijn er meerdere alternatieven met betrekking tot het al 

dan niet verplaatsen van het sportpark die nader onderzoek verdienen.  

 

Onze bezwaren  zijn: 

 

1.Door de komst van dit sportpark zal er een enorme toename zijn van verkeersstromen van en naar 

het park, zeven dagen per week. In de weekenden zullen de bezoekende sportclubs, vanaf de 

uitvalswegen in het Noorden van Dedemsvaart, het hele dorp moeten doorkruisen om bij het 

sportpark te komen. De infrastructuur is hier totaal niet op berekend en het zal ten koste gaan van 

het rustige, open veenontginningslandschap, zoals beschreven in de Visienota Buitengebied.  

 

2.Ook de natuur die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld (planten, dieren) aan de Kotermeerstal 

zal in grote mate verstoring ervaren van de toename van verkeer en recreatie. Op dit moment is de 

Kotermeerstal een rustig gelegen stukje natuur, nabij een in ontwikkeling zijnde woonwijk, waarvan 

veel mensen gebruik maken en de kans grijpen om zich even onder te dompelen in een rustig 

moment in de natuur. Met de bouw van de woonwijk Parcours en de bouw van de 10 windmolens 

heeft de natuur aan de zuidzijde van Dedemsvaart de afgelopen jaren genoeg te incasseren gehad. 

 

3.Een aantal jaar geleden is er al sprake geweest van realisatie van een paviljoen bij de 

Kotermeerstal. Dit bleek niet haalbaar. Nu een kantine, in combinatie met een paviljoen, plaatsen 

zal de horecagelegenheden in de kern van Dedemsvaart enorm schaden, terwijl deze het toch al 

moeilijk hebben in een relatief klein dorp. 

 

Met bovengenoemde in het achterhoofd, moet er wat ons betreft gekeken moeten worden naar 

nieuwbouw op de huidige locatie van het sportpark óf naar een alternatieve locatie binnen de 

grenzen van de bebouwde kom, die zeker ook zal bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het 

dorp en nieuwe kansen voor de sport.  

Een voorbeeld van zo’n locatie kan het gebied naast het Vechtdal College zijn, al dan niet in 

combinatie met herlocalisering van de Kinderboerderij.  

1) Dit zorgt voor een enorme impuls voor ontmoeting en sociaal maatschappelijke projecten voor de 

Citadel.  

2) Gedurende schooltijden biedt het sportpark de gelegenheid aan leerlingen van het Vechtdal 

College en de Zeven Linden, gebruik te maken van de faciliteiten.  



3) Het gebied ligt dichtbij de uitvalswegen van Dedemsvaart, dat ervoor zorgt dat de 

verkeersstromen door het centrum van Dedemsvaart beperkt blijven. De infrastructuur in dit gebied 

is al veel meer ingericht op verkeer, wat de algehele verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers 

bevordert. De impact op de natuur zal hiermee aanzienlijk beperkt worden.   

 

Een tweede alternatieve locatie waar volgens ons naar gekeken zou moeten worden als mogelijk 

alternatief is het Mercatorplan. Door het uitwijken van het sportpark naar bijvoorbeeld deze locatie 

zou het de problemen rondom dit plan in één klap oplossen en het biedt meer voordelen voor 

Dedemsvaart als dorp.  

1) Het voortgezet onderwijs (Vechtdal College en 7Linden) zal hier enorm van kunnen profiteren 

door de mogelijkheid te hebben om gedurende schooltijden gebruik te kunnen maken van de 

sportvelden.  

2) Voor de onderwijsinstellingen grenzend aan het Mercatorplan (Langewieke, 7Linden en Dikkertje 

Dap) kan het de lang gewenste uitbreiding of gewijzigde ontsluiting betekenen.  

3) Door het sportpark in te richten als een park met veel groen en wandel - en fietspaden, 

aansluitend op het netwerk van de omliggende gemeentes,  zal niet alleen de entree van 

Dedemsvaart weer groen en geweldig zijn, maar ook het toerisme en recreatie zal hierdoor 

toenemen.  

4) De bereikbaarheid van de locatie is bovendien zeer goed voor bezoekers door de gunstige ligging 

t.o.v. de N377 en N36. De benodigde infrastructuur is reeds aanwezig en behoeft alleen wat 

optimalisering. Realisatie van het sportpark op dit terrein zou bovendien helemaal voldoen aan de 

visie van een compacte kern voor Dedemsvaart en het zou de verschillende verkeersstromen binnen 

de kern van het dorp beperkt houden.  

 

Vervolgens willen we plan Voortman (locatie tussen Langewijk en Hoofdvaart langs het kanaal) 

nogmaals onder de aandacht brengen. Dit is nog steeds een mooie optie en heeft vele voordelen. 

Ook het gebied ten westen van de volkstuinen langs het Ommerkanaal is een gebied dat in 

aanmerking zou kunnen komen voor nader onderzoek. 

 

Al met al voelen wij ons als dorpsbewoners tekort gedaan door alleen de zuidzijde van de 

Kotermeerstal in aanmerking te laten komen voor een haalbaarheidsonderzoek en willen graag zien 

dat de raad zich ook gedraagt als vertegenwoordigers van Dedemsvaart en dus het geluid vanuit de 

inwoners serieus neemt. De eventuele verplaatsing van het sportpark moet dus breder getrokken 

worden door meerdere mogelijkheden voor herlocalisering te onderzoeken en zo iedereen te laten 

profiteren van een verbeterd Dedemsvaart voor nu en de toekomst. 

 

Wat we ons tenslotte nog afvragen is hoe haalbaarheid gedefinieerd wordt. Wanneer vindt de raad 

iets haalbaar? Is dat bij een plan waar de beurs gesloten kan blijven of moet de grond van de 

Boekweit zoveel meer op leveren? Of laten we de grondeigenaar van het perceel aan de Kotermeer 

een sportpark betalen met uitruil van een deel van de Boekweit? Wat zijn hiervoor de kaders? En 

waar komt de burger in zicht? Wie bepaalt? 

Met vriendelijke groet, 

 

En namens medebewoners Dedemsvaart Zuid en omgeving Kotermeer. 

 



Reactie 8: 

Sinds wij aan de Boekweitstraat wonen (1994) hebben wij al ingeleverd aan  

woongenot doordat de Valkeniersweg  is afgesloten voor autoverkeer en het drukker is geworden in 

de Boekweitstraat het is nu soms al een probleem om op de eigen oprit te komen of verlaten.  

Wanneer er ook nog wegen vanaf de nieuw te bouwen wijk op de Boekweitstraat uitkomen wordt 

het probleem volgens mij alleen maar groter. 

* optie 1 Een wadi parallel aan de Boekweitstraat en vervolgen een weg parallel aan de wadi 

voor ontsluiting van de nieuwe wijk waardoor de bestaande Boekweitstraat ontlast wordt. 

* optie 2 Ontsluitingswegen aan de Sportlaan, tegenover de 

Reiger/Eiber/Lepelaar/Adelaarweg zodat met uitrijden niemand koplampen van de auto's in de 

ramen heeft en de Boekweitstraat ontlast wordt. 

*optie 3 DE Valkeniersweg weer opstellen voor autoverkeer zodat de Boekweitstraat ontlast 

wordt. 

*optie 4  Het sportpark moderniseren en woning bouw op een andere locatie. 

De ligging van het sportpark is ideaal midden in het dorp gelegen en goed bereikbaar voor jongere 

kinderen. Is dit financieel ook bekeken door de gemeente, dit lijkt mij een goedkopere oplossing dan 

alles verplaatsen en vervolgens het oude sportpark geschikt maken voor woningbouw. 

 

Reactie 9: 

Naar aanleiding van de bijeenkomst van vanavond willen wij graag reageren. Wat ons gelijk opviel is 

dat er niet wordt gesproken over de herinrichting van het sportpark. Waarom is dit geen optie?  

De meeste bewoners wonen hier vanwege de rust en privacy. Wijzelf wonen aan de Steenbergerwijk 

en hebben dus vrij uitzicht aan de achterkant. Hier hebben wij 4 jaar geleden bewust voor gekozen 

toen wij dit huis kochten. Door deze woningbouw wordt ons uitzicht en privacy aangetast, ook al 

krijgen wij het stuk groen erbij van het korfbalveld, dan nog hebben de woningen achter ons uitzicht 

naar onze tuin. Tevens zal het veel drukker worden qua verkeer etc, meer lawaai maar ook minder 

veilig voor onze kinderen. De Boekweitstraat is nu al druk. Wij vinden het vreemd dat dit niet wordt 

besproken met de omwonenden, maar gelijk al een plan klaar ligt voor nieuwbouw. Waarom nog 

meer woningbouw? Brandsveen is ook al zo vol gebouwd en zoveel heeft Dedemsvaart toch ook 

niet meer te bieden. Begrijp ons niet verkeerd, we wonen met veel plezier in Dedemsvaart maar, het 

centrum loopt leeg. Misschien dat de gemeente ook hier eerst naar zou moeten kijken i.p.v. nog 

weer 250 woningen te gaan bouwen. Wellicht is het verstandiger voor de gemeente om eerst 

onderzoek te gaan doen naar herinrichting van het huidige sportpark. Daarnaast mochten de 

plannen toch door gaan voor woningbouw zouden wij graag willen weten wat het voor invloed heeft 

op onze waarde van de woning en hoe het precies ingedeeld gaat worden. Hier zouden wij dan toch 

enigszins inspraak op willen krijgen. Wat wij ook meer zouden willen zien is een speel gelegenheid 

voor de kinderen, mocht het sportpark toch worden verplaatst. 

 

Reactie 10: 

Samen met de fam. xxx en xxx grenzen onze tuinen aan de achterzijde aan het voetbalveld. Er is 

door de heer xxx al een verzoek gedaan een ontsluiting aan de achterzijde mee te nemen in het 

ontwerp.  Onze ruime kavels van +2500 m2 kunnen dan eventueel opgedeeld worden om hier zelf 

een woning op te kunnen bouwen. De toegangsweg van het korfbalveld zou hiervoor doorgetrokken 

moeten worden naar de Valkeniersweg. Graag wil ik dit nogmaals op deze wijze onder de aandacht 

brengen. 



Reactie 11: 

Verplaatsing van het sportpark is een goed idee, vooral als je op zaterdagmorgen kijkt. De hele 

Sportlaan staat vol met auto’s, omdat er te weinig parkeerruimte is.  

Voor woningbouw op het huidige sportpark zal er echt gekeken moeten worden naar de sociale 

sector. Vrijstaande woningen moeten hier niet komen, deze kunnen wel in Bransveen staan. 

Er zullen veel meer huurwoningen moeten komen. Heb zelf twee kinderen die woonruimte zoeken 

maar niet kunnen vinden dan alleen in de publieke sector. Echter daar zijn de huurprijzen dusdanig 

hoog, dat dit niet te betalen is. Ook goedkopere koopwoningen (rijtjes) moet er echt komen. Wil 

men in Dedemsvaart de groei erin houden en de jeugd behouden voor de plaats, zul je maatregelen 

moeten treffen. Nu gebeurt er niets, ja af en toe wat. 

In de politiek wordt er veel over gesproken echter daden zijn er niet. 

 

Hoop hiermee een bijdrage te doen aan de ontwikkeling en eventuele realisering van het Plan op het 

Sportpark. 

 

Ik denk dat de er in de communicatie iets misgaat. Volgens mij zal er eerst uitgelegd moeten worden 

aan iedereen dat de kleedkamers en het gebouw van SVD vervangen moet worden, dat deze niet 

meer aan de gestelde eisen voldoet. Daarmee is toen het plan gevat om 1 kantine te plaatsen met 

nieuwe kleedkamers. Door dit traject zijn er ook andere mogelijkheden naar voren gekomen. Een 

nieuwe kantine op het huidige sportpark daarvan zijn de kosten ongeveer € 1.300.000,00.  

 

Je zult de inwoners van zowel de Kotermeer als aan Hoofdvaart West dit verhaal moeten vertellen. 

 

Reactie 12: 

Ik heb de beide vergaderingen als prettig ervaren en geef mijn mening maar even als inwoner van 

Dedemsvaart maar ook als voetballer (al 60 jaar actief) in hart en nieren. 

Dit bericht mag ook naar de raad hoor. 

 

Mooi dat Martijn Breukelman de 2e vergadering een goed antwoord kon geven op de opmerkingen 

van PBD want die namen wel aardig wat tijd in beslag: PBD moet eigenlijk zelf eerst te rade gaan bij 

de sportverenigingen om elkaars standpunten beter te leren kennen en PBD had zelf eerder richting 

de gemeente kunnen stappen over hun locatie-prioriteiten 

 

Buurt Kotermeer: natuurlijk zijn er heel wat tegen, de argumenten waren voorspelbaar, details 

hebben jullie gehoord en gezien. 

 

Buurt Boekweit: meesten willen het graag houden zoals het is en kiezen voor opknappen 

accommodatie. 

 

Grappig: de argumenten van de Boekweitbuurt (uitzicht e.d.) die men graag ziet, ziet men bij de 

Kotermeerbuurt weer niet. Geluid/lawaai bij de 1 geen punt, bij de ander weer wel. 

 

Sportverenigingen: die hebben zich op 1 na (Jack Hoogeveen) niet laten horen. 

Men had even moeten aangeven dat: 



- NU het moment voor gemeente en sportverenigingen is om te beslissen verplaatsing ja/nee 

(komende periode van 50-60 jaar) 

- de win-win-situaties voor verplaatsing Boekweit=>Kotermeer heeft men niet uitgelegd (ook Kees 

van Zanten niet trouwens) 

 

PBD doet voorkomen dat hun mening breed gedragen wordt maar men zegt niet hoe die breed-

gedragen-mening tot stand is gekomen, ik geloof er persoonlijk niks van, hun bronnen zijn meestal 

genodigden die ze zelf uitkiezen, nooit een breed gedragen onderzoek onder de bevolking zelf. 

 

Ik denk dat de meeste inwoners blij zullen met dit plan, waarom: 

• De Kotermeer is een prachtlocatie om bijvoorbeeld een structureel horeca-voorziening te 

realiseren (kijk maar eens bij Elim/Hollandscheveld bij Schoonhoven) middels kantine dan wel iets 

anders, even een rondje Koter een een terrasje pakken, prachtig toch? Dit voor zomer en winter! 

Wat een plaatjes in februari!!! Maar in de zomer zal het ook prachtig zijn voor jeugd en ouderen!!! 

• Ook zou men een fitnessaccommodatie (wellicht Roy van Zijl) kunnen realiseren: wat 

prachtig om outdoorsport hier ook te bedrijven zoals je nu al ziet op zondagmorgen (Wouter 

Schipper) 

• Woningbouw 200-250 woningen in de dorpskern (sociale bouw en seniorwoningen) is echt 

welkom gezien starters en senioren (vergrijzing). 

Aandachtspunten voor ontsluitingen zowel bij Kotermeer als nieuwbouw zijn denk ik wel belangrijk: 

een goed uit te werken punt voor RHDHV. Klein puntje: fietsersingangen zou ik wisselen: 

Boekweitstraat de fietsers ri centrum voor bijv. boodschappen halen, is dichter bij het centrum, 

auto-ingang bij Valkeniersweg. 

 

Tip: wellicht kan de gemeente een marktonderzoek doen vwb mening van de bevolking van 

Dedemsvaart. 

 

Reactie 13: 

Wij willen in samenwerking met onze buren gezamenlijk (Steenbergerwijk 26-28-32) onze 

achtertuinen kunnen ontsluiten via de achterzijde (oostzijde / sportparkzijde) van onze huidige tuin 

op het nieuwe bestemmingsplan.  

 

Verder willen wij graag een Bestemmingswijziging op onze achtertuinen. Een wijziging van 

tuinbestemming naar een bouwbestemming in het nieuw te maken Bestemmingsplan of 

Omgevingsplan. Deze drie extra bouwkavels zijn voor de gemeente Hardenberg waardevol. Wij 

kunnen met onze tuinen 3 extra ruime kavels binnen de dorpskern genereren. Hiermee voldoen we 

aan de doelstelling van gemeente Hardenberg om zoveel mogelijk met  inbreidingslocaties extra 

woningbouw te genereren. 

 

Daarnaast hebben we drie maanden geleden contact gehad met de afdeling grondzaken. De 

medewerker gaf aan dat het een goed plan is en wij dit, zoals nu, kenbaar konden maken. Graag 

willen wij deze brief mondeling toelichten als dat mogelijk is. Fam. H. van Zand van adres 

Steenbergerwijk 26, heeft al een reactie gemaild. 

 

Reactie 14: 



Ik woon hier op een prachtige locatie met heel veel privacy! 

Ik woon naast het oefenveldje met een sloot en een stuk groen ertussen, 

Achter mij wonen 3 gezinnen die aan de steenbergerwijk wonen en die hebben hun perceel tot aan 

het oefenveldje. 

Als er nieuwbouw zou komen zal al mijn privacy vervallen, waardoor het een stuk minder 

aantrekkelijk word om te wonen! 

Mijn woning zal enorm veel in waarde verminderen.  

In de vergadering werd genoemd dat er mensen waren die grond hadden aangeboden aan de 

gemeente, als dat betekend dat er ook nog woningen achter mij komen 

Is de schade echt enorm! 

Ik en mijn gezin wonen hier sinds 1997 met heel veel plezier, en zijn dan ook tegen de plannen van 

nieuwbouw! 

 

Reactie 15: 

Hallo, aangezien wij vrij uitzicht hebben op het sportpark, zijn wij er niet blij mee dat er gebouwd 

gaat worden. Als er wel gebouwd word, zal de groenstrook gedeeltelijk weggehaald worden werd 

aangegeven in de bespreking. Voor vrij uitzicht werd gezegd. Daar zitten wij niet op te wachten om 

bij een ander in huis naar binnen te kijken als wij naar buiten kijken. En de boekweitstraat is al een 

hele drukke straat omdat het verkeer van de steenbergerwijk en roerdomp hier ook langs komt. Als 

er dan ook nog zijstraten komen van het nieuwe plan word het veel te druk. Volgens ons is de beste 

optie. 

 

Groenstrook intact laten zodat het uitzicht op huizen word ontnomen. 

Huizen bouwen met de achtertuin naar de boekweitstraat. 

Al het verkeer naar het nieuwe plan via inritten via de sportlaan. 

In de groenstrook parkeerhavens realiseren zodat er niet meer zo raar geparkeerd word in de straat. 

 

Reactie 16: 

1.Het heeft onze voorkeur om de sportverenigingen op de huidige lokatie te houden. 

2.Geen ontsluiting van de woonwijk op de Boekweitstraat, het is nu al te druk met doorgaand 

verkeer. De straat is te smal en vol met geparkeerde auto’s van aanwonenden. 

 

Bij doorgaan van woningbouw op de Boekweit hebben wij enkele wensen: 

 

3.Meer speelruimte en mogelijkheden voor kinderen aan de Boekweitstraat. 

De buurt heeft nu te weinig faciliteiten. 

4.Mogelijkheid tot aankoop van grond grenzend aan de achterzijde van de woning, 

Indien niet mogelijk behoud van het buffergroen aan de achterzijde van de woning. 

Wij zitten achter in de woning en hebben nu dus vrij/groen uitzicht naar achteren. 

Deze vrijheid en rust willen we behouden. 

5.Achterzijde van de woning bereikbaar maken voor de auto. 

 

Reactie 17: 

Vanavond de bijeenkomst gehad, had tekeningen verwacht, konden hier vrij weinig mee. 

Wij zijn hier komen wonen voor iig de vrije achter tuin, en het groene vrije uitzicht, 



Door deze plannen is dit op geen enkel punt positief. 

Wat word hier mee gedaan, en ook de groenstrook, dit word gegeven aan de bewoners waar het aan 

grenst lijkt me. Ik hoop hier iig meer over te gaan horen. 

 

Vond het minimaal, 

 

Ook speeltuintjes en aan de kinderen moet gedacht worden, ik zie het nu alleen maar drukker en 

onveiliger worden, is niet wat men wil lijkt me. 

 

Reactie 18: 

Wij maken ons zorgen, bij het verplaatsten van het Sportpark De Boekweit, over het volgende: 

 

1. Verdwijnen van een vrij uitzicht 

2. Drukte door verkeerstoename 

3. Waardevermindering van onze woning 

4. Verdwijnen van de rust a.g.v. aanleg van een nieuwe wijk 

5. Onveiligheid 

 

Daarnaast is er ook geen enkel draagvlak voor verplaatsing naar de Kotermeer bij de omwonenden 

daar. 

 

Liever zien wij daarom een aanpassing van de accommodaties op het huidige sportpark. Wij weten 

dat hiervoor al een zestal opties zijn uitgewerkt door de verenigingen.  

 

Wij hopen en vertrouwen er op dat de bezwaren van de omwonenden van het huidige sportpark 

zwaar zullen wegen in de beslissing van de gemeente. 

 

Reactie 19: 

Onbegrijpelijk en onrechtvaardig! Dat er maar 1 locatie onderzocht wordt als mogelijk geschikt voor 

verplaatsing van het sportpark. Terug naar de Raad en het project opnieuw beginnen en dan graag 

eerlijk. (en transparant) 

 

Reactie 20: 

Tot mijn schrik zag ik dat er een nieuwe weg pal voor mijn huis komt, Dit houdt in dat de lampen van 

de auto’s zo mijn huis inschijnen. Dit wil niemand! 

Verder zien we graag een ruime groenstrook (niet leesbaar) parkeerhavens – weg, stoep, voortuin 

enz. 

Zo gebouwd dat het verspringt dus niet dat je bij elkaar in de ruiten kijkt. 

Voetbalveld mag gewoon blijven maar denk dat het allemaal al beslist is. 

 

Reactie 21: 

1 Onze achtertuin grenst aan het korfbalveld. Hier tussen zit een groenstrook. Kunnen wij die 

kopen? 

2 Mocht er woningbouw komen achter onze woning hoe zit het dan met planschade? (verlies van 

uitzicht/privacy?) 



 

Reactie 22: 

Als bewoners aan de Boekweitstraat zitten wij absoluut NIET te wachten op woningbouw. Zoals ook 

al in de chat sessie aangegeven zijn we daar juist gaan wonen vanwege de privacy, maar ook omdat 

we juist niet temidden van nieuwbouw wilden wonen. Geen huizen voor ons, maar een zee van 

ruimte waarbij je meer dan de helft van het jaar vrijwel vrij uitzicht hebt over de velden en de 

sportieve prestaties van de teams. We hebben nu een rustige plek om te wonen. 

 

Volgens ons is het aanpassen van het sportcomplex nog steeds een PRIMA OPTIE. De ruimte is meer 

dan voldoende en verbouwing /vernieuwing is prima haalbaar. Van ons hoeven de sportvelden niet 

verplaatst te worden. 

 

Als er dan al woning bouw komt, wat wij niet hopen, dan zouden wij graag zien dat er rekening 

gehouden word met het volgende : 

1.Een behoorlijke afstand tussen onze woningen en de nieuw te bouwen woningen. 

2.Dus het op 1 lijn brengen van de rooilijn met de bestaande woningen met behoud van de speeltuin. 

3. Voldoende parkeerruimte ( de weg is nu al een slalom sluiproute) 

4. Een groenstrook en dat kan een grasstrook zijn naast de Boekweitstraat. 

5. Geen ontsluitingswegen die uitkomen op de Boekweitstraat, vanwege hinderlijke lampen van 

auto’s die onze voorkamers schijnen en het extra verkeersaanbod dat het nieuwe plan met zich 

meebrengt. 

6. We willen graag inspraak in het plan. 

7.Daarnaast kijken wij liever niet aan tegen huurwoningen of de achtertuinen. 

 

Daarnaast vinden het nog steeds een vreemde aanpak dat het onderzoek voor verplaatsing en 

woningbouw al is gestart zonder dat we daar al eerder in zijn gekend. 

 

Verder zou het dan ook fijn zijn dat onze ramen aan de voorzijde woning vervangen worden omdat 

ze allemaal lek zijn door de vele ballen die er tegen aan zijn geschopt door de voetballer van de 

Boekweit. Wij hebben hier nooit over geklaagd maar nu de voetbalvereniging ons in de kou laat 

staan lossen zei dit probleem ook maar op. 

 

Reactie 23: 

Het betreft een haalbaarheidsonderzoek naar wel of niet verplaatsen van het sportpark. Maar de 

nadruk heeft uitsluitend gelegen op invullen door woningbouw, alsof het verplaatsen van het 

sportpark al een feit is. Het komt bij ons over als een eenzijdig onderzoek. Er moet ook gekeken 

worden naar opwaardering van het huidige sportpark. Dit moet een volwaardige optie zijn. 

 

Mocht toch gekozen worden voor verplaatsing van het sportpark en dus woningbouw op die locatie, 

dan is het onze wens om de strook groen aan te kopen achter onze woning, waarvan de tuin grenst 

aan het korfbalveld. Aandachtspunt hierbij is het grote hoogteverschil tussen onze achtertuin en de 

groenstrook (ongeveer 1 meter), alsmede afwatering. 

 



Ook wensen wij dat er – indien er voor woningbouw gekozen wordt – dat de sociale woningbouw 

niet aan de grenzen van het nieuwe plan wordt gesitueerd. Daarnaast gaan we ervan uit dat er geen 

hoogbouw plaatsvindt, zoals op de infoavond is toegezegd. 

 

Suggesties voor alternatieve locaties woningbouw: 

- Sportlaan zuidzijde, tussen Parcours en Ommerkanaal. 

- Beide zijden Nieuwewijk tot aan de Oostwijk 

 

Tot slot: wij zijn voorstander van behoud van het sportpark Boekweit op de huidige locatie. 

 

Reactie 24: 

Wij zouden het fijn vinden dat het sportpark De Boekweit op dezelfde plek blijft, maar de gemeente 

Hardenberg kennende wet ik dat het sportpark toch verplaatst wordt. Als er nieuwe woningen 

gebouwd worden kan ik er nog wel mee leven, maar ik zou dan graag willen dat onze straat De 

Karekiet niet door getrokken wordt naar de nieuwe woningen wat er gebouwd zou gaan worden en 

dat de sloot en de fauna niet aangetast worden dat het zo blijft als het nu is. 

 

Er spelen veel kinderen bij ons in de straat en als de straat doorgetrokken wordt dan brengt dat 

meer gevaar mee en onze woningen in de straat worden na mijn inziens minder waard. 

 

Als de plannen zijn om de Karekiet toch door te trekken naar de nieuwe woningen dan zal ik mij er 

zo hard mogelijk voor maken dat het niet gebeurd en ben er dan ook zeer op tegen dat er gebouwd 

gaat worden. 

 

Reactie 25: 

Namens Buurtvereniging Hoofdvaart-West, 

 

Als buurtvereniging welke 75 jaar bestaat loopt het “werkgebied” van de vereniging rond om het 

sportpark. Alles ten westen van de Sportlaan valt hier onder, en beslaat ruim 400 adressen waarvan 

ongeveer 50% lid is van de vereniging. Wij hebben de buurt rond het sportpark in de loop der jaren 

zien veranderen. Waar er voorheen deels landerijen met her en der een woning rond het sportpark 

lagen, is er nu een volwaardige woonwijk ontstaan. Een buurt waar het goed wonen is. Alleen maar 

koopwoningen staan, met allen trotse bewoners. De grootse deel van de bewoners wonen al lange 

tijd rond het sportpark, hebben ervoor gekozen en zijn gewend aan het uitzicht. 

 

De mededeling dat er een haalbaarheidsonderzoek loopt voor de verplaatsing van het sportpark 

heeft bij de bewoners rond het park, maar ook zeker als buurtvereniging de aandacht.  

Wat gaat er gebeuren, hoe komt dit eruit te zien, en wat gebeurt er bij mij voor of achter het huis 

zijn de gestelde vragen. Als buurtvereniging zijn wij de belangenbehartiger voor alle buurtbewoners, 

en hebben dan ook met belangstelling de avond bijgewoond. Duidelijk werd wel dat het plan voor 

verhuizing van het sportpark nog niet eens de grootste weerstand opriep, het was meer wat er dan 

staat te gebeuren.   

 

Uiteraard zijn er diverse punten te noemen welke zeker onze aandacht zouden vragen, echter 

vinden wij op dit moment de plannen nog niet concreet genoeg om hierop diep in te gaan. Tevens is 



het als wij dit goed hebben begrepen het nog steeds mogelijk dat het sportpark op de huidige 

locatie blijft als het haalbaarheidsonderzoek uitwijst dat de Kotermeer niet de geschikte locatie 

blijkt. 

 

Graag willen wij als Buurtvereniging als gesprekspartner gezien worden bij de verdere stappen in het 

haalbaarheidsonderzoek en de daaropvolgende stappen. 

 

Met vriendelijke groet: 

Buurtvereniging Hoofdvaart-West 

 

hoofdvaartwest@hetnet.nl 

 

Reactie 26: 

 

Reactie 27: 

Na de vergadering van afgelopen donderdag 18 Febr 2021 wil ik graag aangeven dat wij tegen het 

verhuizen van het sportpark zijn en GEEN !!!!! woningbouw op het terrein wensen. 

Wij hebben nu meer dan de helft van het jaar een vrij uitzicht over de voetbalvelden, dus niet zoals 

gezegd werd dat we beperkt zicht hebben. 

Ook zien wij het niet zitten dat er nieuwe toegangswegen gerealiseerd worden, wanneer de 

zijwegen tegenover de huizen komen hebben wij continu de felle lichten onze huiskamer in. 

Hierdoor zou het ook verschrikkelijk druk in de straat worden en dus zou ons woongenot ernstig in 

het geding komen. 

Wij wonen inmiddels al vanaf 1996 hier en zien het met angst tegemoet, ook mijn vraag betreft 

hoogbouw is niet stellig met een Nee op beantwoord. 

Dus wij zijn TEGEN woningbouw en het verhuizen van het sportpark de Boekweit naar de 

Kotermeer. 

mailto:hoofdvaartwest@hetnet.nl


 



 
Reactie 28: 

Naar aanleiding van de Meet die donderdag 18 februari heeft plaatsgevonden wil ik bezwaar maken 

tegen de plannen om het sportpark de Boekweit te verplaatsen naar de Kotermeer.  

Ik ben direct aanwonende van het sportpark en denk dat door de komst van een woonwijk, achter 

mijn woning, mijn wooncomfort alsook de waarde van mijn woning doen dalen. 

 

Reactie 29: 

Wij zijn geen voorstander van woningen met voorgevel 

gericht naar Valkeniersweg. Liever zien wij behoud van de 

sloot met een wandelpad en groenstrook met bomen. Dit slootje is in het voorjaar een kraamkamer 

voor  kikkers en salamanders. Er is in onze buurt al zo weinig openbaar groen. 

 

Reactie 30: 

Vragen/opmerkingen tijdens bijeenkomst mee getypt: 

Dorpsplan is opgesteld met diverse partijen uit het dorp. PB is een van de partijen maar niet de 

initiator voor de verplaatsen van het sportpark. 

 

Wordt in dit onderzoek ook de haalbaarheid van handhaving bestaande situatie bekeken. Nee, de 

opdracht is verplaatsing en woningbouw op huidige locatie 

 



Parkeerplaats Sportlaan t.b.v. van sportvelden, wordt dit meegenomen in het onderzoek? deze pp 

wordt optimaal gebruikt. Blijven deze wel gehandhaafd? 

 

Kopen groenstrook bij korfbal veld. Achtertuin grenst aan het korfbalveld, daar ligt een groenstrook. 

Dat gaan wij nader bekijken.  

 

Plaatselijk belang geeft aan dat er een convenant is met de gemeente over woningbouw. De 

Boekweit locatie staat niet in dit convenant volgens PB. Er zijn meer mogelijkheden. Ook hier 

meerdere locaties onderzoeken. 

 

Boekweitstraat: er staat al vrijstaande woningen in het verlengde van het sportpark, deze zou je 

door kunnen trekken. 

 

Speeltuin: wordt veel gebruikt door de hele buurt. Wordt dit behouden of wordt er een nieuwe plek 

gecreëerd. 

 

Waar ligt het onderzoek naar de haalbaarheid voor het handhaven en opwaarderen op de huidige 

plek. Krijgt dit een plek in het huidige onderzoek? 

 

Reactie 31: 

Het verplaatsen van het sportpark in Dedemsvaart is geen goed besluit. Juist nu iedereen 

aangemoedigd word om aan het klimaat/milieu te werken, wilt u het sportpark verplaatsen naar 

buiten het dorp. Nu ligt het sportpark tussen de bebouwing, waar het in de zomer veel warmte 

tegengaat, bij hoosbuien water opvangt en zorgt dat het opgenomen word in de bodem, het zorgt 

voor een beetje groen en ruimte in de bouw. Gaat u daar huizen bouwen, dan bent u al die voordelen 

kwijt. Daarnaast als u het sportpark buiten het dorp plaatst zullen de gebruikers en bezoekers veel 

sneller de auto pakken. Dat moet u toch niet willen. 

 

Huizen kunt u bouwen tussen De Veenderij/Sportlaan/Zuiderpark en/of tussen De Korte 

Jacht/Langedijk en/of Zuiderboslaan/Nieuwe Wijk/Oostelijk. Door op dit soort lokaties te bouwen is 

de impact op het dorp beperkt, zowel op het milieu, vervoersstromen en het leefgenot. 

 

Reactie 32: 

Onze voorkeur is dat het sportpark NIET verplaatst wordt. We hebben nu een vrije achtertuin. 
 
Als het toch gebeurt: 
 
Wij grenzen met onze tuin aan het korfbalveld. Ter compensatie/planschade zouden wij dan de 
aanliggende (groen)strook bij onze tuin willen toevoegen. 
Tevens zouden we graag zien dat we een achteringang (geschikt voor een auto) kunnen realiseren 
op ons perceel.  
 
We hebben nu een lekkere rustige en veilige Boekweitstraat. Door de meer dan 200 woningen komt 
er veel meer verkeer door de straat om D’vaart richting Balkbrug via de stuw en de Hoofdvaart te 
verlaten. Dit is een erg nadelig effect van deze plannen. 
 



Zorg voor voldoende parkeerplaatsen. De Boekweitstraat is nu al 1 grote parkeerplaats van busjes 
en auto’s.   Ook is dan behoefte aan meer honden uitlaatstroken. 
 

 

 

 



Reacties 2e bijeenkomst boekweitlocatie 18 maart 2021 

Reactie:1 

Naar aanleiding van het 2de bijeenkomst zijn wij positief verrast, dat er goed geluisterd en rekening 

is gehouden met wat wij als bewoners aan hebben gegeven. 

Zoals het plan geschetst was ziet het er goed uit. 

Als het voorbeeldplan in grote lijnen word doorgezet voorzien wij geen problemen. 

Reactie: 2 

Wij maken ons nu eigenlijk nog meer zorgen dat na de eerste bijeenkomst op 18-2-2021, en wel om 
de volgende redenen:  

1. Volgens het voorstel tijdens de presentatie ontstaat er een enorme muur van rijwoningen 
aan de Sportlaan, zowel op het nieuw in te richten deel alsook aan de andere (bestaande) 
kant van de Sportlaan. Dit schreeuwt om verpaupering op termijn. Wij hebben destijds 
bewust gekozen voor deze woonlocatie i.v.m. vrije uitzicht. Voor de duidelijkheid: wij zijn 
hier 100% op tegen! 
 

2. De mobiliteit zal exploderen, waardoor rust in combinatie met vrij uitzicht volledig zullen 
verdwijnen. Daarnaast zal er een zeer onveilige verkeersituatie gaan ontstaan,  al beginnend 
met het zware bouwverkeer tijdens aanleg van de wijk. 
 

3. Indien dit plan toch in uitvoer zal worden genomen, dan vrezen wij dat met name in de 
Sportlaan de huizen sterk in waarde zullen dalen en dat wij de prijs betalen voor het 
realiseren van een nieuwe woonwijk. In dat geval eisen wij ruime compensatie van de 
gemeente! 
 

4. We weten dat er nog 6 voorstellen liggen voor aanpassing van de huidige locatie en willen 
graag van de gemeente weten hoe zij hier naar kijken en of deze voorstellen ook 
bespreekbaar zijn. 
 

Reactie: 3 

Bij deze willen wij duidelijk maken dat we sterk tegen een verplaatsing van de sportvelden 
en de huidige voorstellen van bebouwing zijn. Dit omdat volgens ons met name de 
bewoners van de Sportlaan de rekening gaan betalen voor de nieuwbouwwijk. Dit door de 
volgende zaken. 
  
-De grootste verkeersdruk toename zal gedragen worden door de Sportlaan. Niet alleen 
door in eerste instantie het zware bouwverkeer, maar ook op lange termijn het extra verkeer 
van en naar de wijk door bewoners. 
  
-Het vrije uitzicht volgens de eerste schetsen zal vervallen door woningen en zelfs 
rijwoningen, waardoor we straks gewoon tegen een muur aankijken. Dit terwijl we deze 
twee onder een kap woning toch echt vanwege de locatie/uitzicht hebben gekocht. 
  
-Wij verwachten dan ook dat juist aan de Sportlaan de huizen sterk in waarde zullen dalen. 

 



  



Reactie: 4 

Zoals eerder aangegeven blijven wij tegen het feit dat er woningbouw komt op het huidige 
sportpark. 
Wij zijn nog steeds niet overtuigd dat het een meerwaarde zal zijn dat hier woningbouw gerealiseerd 
wordt. 
We vinden het dan ook erg jammer dat er niet gekeken wordt naar het verbeteren van het huidige 
sportpark en evt woningbouw op de kotermeerstal. 
We zijn dan ook  bang dat het extra druk in de straat zal worden door  het vele verkeer en de overlast 
wat dit met zich meebrengt. 
Ook vinden wij het uitzicht op een woning niet erg bevorderlijk voor het woongenot wat we nu 
hebben. 
Verder hopen wij dat de eerste schetsen niet rooskleuriger voorgesteld worden dan ze zijn, en dat er 
na aanpassing toch weer veel veranderd zal worden en er bijvoorbeeld wel een weg voor ons huis 
uitkomt of dat er sociale huur tegenover komt wat de nodige overlast met zich meebrengt. 
Dus met al onze zorgen blijven wij tegen woningbouw en verhuizing van het sportpark. 
 

Reactie: 5 

Ik tref geen reactie formulier in de mail, daarom doe ik het op deze manier. 

* Bij de eerste bijeenkomst werd gezegd dat de wijk Boekweit geen enclave mocht worden, maar 

wat er nu is getoond in het ontwerp is wel een groen singel aan de Valkeniersweg en niet aan de 

Boekweitstraat, waarom?? 

Ik zou aan de Boekweitstraat kant ook wel graag een groen singel of Wadi hebben. 

Destijds is de Valkenierweg ook al afgesloten voor het verkeer en werd het drukker in de 

Boekweitstraat. 

* Kan men ook enkele parkeerplaatsen maken zoals verderop in de Boekweitstraat, haaks op de 

straat, er kunnen dan meer auto's staan en ze staan niet op de straat. Dit ivm de smalle en drukke 

straat. 

* Worden er ook eventueel senioren woningen meegenomen in de planning, hier is volgens mij ook 

vraag naar. 

 

Reactie: 6 

Ik heb toch wel een aanmerking op de intekening van het plan. Wij wonen namelijk aan de 

Steenbergerwijk en verliezen toch wel onze vrije achtertuinen zoals het nu lijkt. Wij zijn hier komen 

wonen in januari 2006 met de gedachte dat onze achterzijde altijd vrij bleef. Nu wordt dat wel een 

hele andere situatie. Wil graag dat je dat wel meeneemt in het volgende gesprek met gemeente en 

andere partijen die hier mee bezig zijn.  

Reactie: 7 

Dedemsvaart, 

24-03-2021 

Onderwerp: verplaatsing sportveld de Boekweit 



Geachte heer, mevrouw, 

Op 18 maart heb ik de digitale informatieavond over het haalbaarheidsonderzoek voor woningbouw 

op de locatie De Boekweit bijgewoond.  

Na alle argumenten en plannen gehoord te hebben, ben ik fel tegen zowel verplaatsing van het 

sportveld als de geplande woningbouw op het sportveld. Hieronder geef ik mijn argumenten.  

 

• Initiatiefname voor verplaatsing zou gekomen zijn van de sportverenigingen, omdat de 

gebouwen aan vervanging toe zijn. Zij hebben hun oog laten vallen op locatie de 

Kotermeerstal.  Ik vind dat bij besluit over wel of niet verplaatsing het belang van de 

omwonenden moet prevaleren boven de wensen van de sportbeoefenaren. Immers, de 

bewoners hebben 24/7 te maken met de gevolgen van dit besluit, de sportbeoefenaren 

slechts enkele uren per week.   

• Bij de Kotermeerstal is nu een park ingericht. Inwoners van Dedemsvaart kunnen hier in alle 

rust wandelen en zwemmen. De sportvelden verplaatsen naar deze locatie zou deze rust 

verstoren. Het gaat hier dan niet alleen om de trainingen, maar ook om wedstrijden die 

gespeeld worden. Dit betekent licht– en geluidsoverlast in de uren na het werk, wanneer je 

aan ontspanning toe bent.  

• Voor de leefbaarheid van Dedemsvaart is het naar mijn mening beter dat locaties waar 

activiteiten plaatsvinden verspreid zijn. Buitensport, binnensport en recreatie verdeeld over 

het dorp. Zo wordt ook de drukte verdeeld over het dorp. 

• Woningbouw op het sportveld: 205 woningen komen er volgens de plannen bij. Op de vraag 

in hoeverre 205 woningen noodzakelijk zijn, kon de projectleider geen antwoord geven. Het 

is voor mij de omgekeerde wereld als eerst bewoners worden geconfronteerd met 

nieuwbouw die hun rust, privacy en uitzicht verstoort en daarna pas gekeken wordt of de 

woningen ook daadwerkelijk nodig zijn.  

• Gevraagd naar de financiële aspecten. De kosten om het sportveld De Boekweit op te 

knappen zijn lager, maar de opbrengsten van woningen hier zullen hoger zijn. Ik zou het heel 

jammer vinden als geld belangrijker wordt dan het welzijn van de inwoners. 

• Mijn uitzicht, de rust en privacy zijn verleden tijd als bebouwing op sportveld De Boekweit 

doorgaat. Ik heb toentertijd, in 1989, de woning gekocht juist om deze aspecten. Een 

groenstrook is geen oplossing hiervoor.  

• Bij een bebouwing met 205 woningen hoort ook een groot wagenpark met meer verkeer en 

meer milieueffecten van dit verkeer. De autobewegingen worden rond 1000 keer per dag 

geschat. Die autobewegingen zijn er vooral overdag. Dit betekent heel veel verkeer dat erbij 

komt. Dit is onwenselijk. Er komt veel verkeer op een rustige dorpsweg die hier niet op 

ingesteld is.  

• Een gegeven reden voor bebouwing van het sportveld is om ervoor te zorgen dat jongeren 

en gezinnen blijven wonen in Dedemsvaart. Naar mijn mening zijn voorzieningen belangrijk 

voor jongeren. Deze zijn er in Dedemsvaart onvoldoende. Woningbouw op het sportveld 

brengt daar geen verandering in. Jongeren zijn mobiel. Een uitbreiding in plaats van 

inbreiding van Dedemsvaart kan in die optiek juist gunstiger zijn. Een woning dichter bij een 

plaats met meer voorzieningen die sneller bereikbaar is doordat je niet door de kern van het 

dorp hoeft te rijden, gecombineerd met een rustige woonsituatie.    



• Dedemsvaart is er voor zowel jongeren alsook ouderen.  Ouderen hebben baat bij een 

rustige omgeving. Prima dat Dedemsvaart jongeren wil aantrekken, maar dat moet niet ten 

koste gaan van de ouderen. Juist door niet alles vol te bouwen wordt die rust behouden.  

• Ik vraag me af in hoeverre de waarde van mijn woning gaat dalen indien bebouwing van het 

sportveld doorgaat. Hoe gaat de gemeente die waardedaling compenseren?  

• Indien er 205 woningen achter mijn tuin gebouwd gaan worden, resulteert dit in lange tijd 

overlast van bouwwerkzaamheden. Hoe lang gaat deze overlast duren? Wat gaat de 

gemeente doen om deze overlast te minimaliseren dan wel te compenseren? 

• Het is nog onduidelijk wat er precies gebouwd gaat worden. De plannen die gepresenteerd 

zijn, zijn niet definitief. Waar zegt de gemeenteraad straks eventueel ja tegen? 

Alles beschouwend ben ik van mening dat het sportveld De Boekweit op de huidige locatie hoort te 

blijven. Ik hoop dat de politiek in de gemeente Hardenberg luistert naar de stem van de burger. De 

sportverenigingen hebben aangegeven dat zij verplaatsing naar de Kotermeerstal willen, maar zij 

dragen niet 24/7 de gevolgen van de verplaatsing. Als omwonenden van de sportvelden en 

omwonenden van de Kotermeerstal bezwaren hebben tegen de verplaatsing van de sportvelden en 

bebouwing van de huidige sportvelden, moet dit zeer zwaar wegen in de besluitvorming. Zij dragen 

immers de lasten, de sportverenigingen alleen de lusten.  

Reactie: 8 

Naar ons idee is het niet zinvol het sportpark te verplaatsen. Daar tekenen we dan ook bezwaar 
tegen aan. 
Door herinrichting van dit sportpark of enkel de nieuwbouw van de kantine/kleedkamers is er weer 
een toekomstbestendig park. 
Dit is ook het snelst te realiseren. 
De aantrekkelijkheid van het dorp wordt door de gasten van de voetbalclubs afgemeten aan de 
conditie van de kleedkamers. Het is dus zaak daar zo snel mogelijk iets aan te doen. Verplaatsing 
van het park neemt een aantal jaar in beslag, terwijl de nood voor de kleedkamers zeer hoog is. Een 
tijdelijke (en dure) oplossing is dan dus nodig. 
Het eventuele nieuwe sportpark bij de Koter geeft niet meer ruimte. Er zijn nu 7 velden. Dat blijft in 
de nieuwe situatie zo. 
Door verplaatsing verliezen wij onze vrije achterzijde. 
Als er 200 huizen komen zijn er enorm veel parkeerplaatsen (350?) nodig. Als we de nieuwe plannen 
bekijken is daar niet voldoende rekening mee gehouden. 
Er zullen gemiddeld 100 honden in de buurt bijkomen. De wandel/ fiets doorgangen gaan dus 
gebruikt worden als uitlaatstrook.  
 

Reactie: 9 

Heb helaas deze mail te laat gelezen 
Ik vond het een goed plan, 
Echter onze privacy achter gaat wel volledig weg 
Hoe dicht komen de woningen aan onze achter tuinen,  
Ik zal graag voor de kinderen via een pad achter de tuin na de vernieuwde speel plekken willen 
kunnen 
 
Is dit realiseer baar ? 



Chat in Teams dd 18 feb bijeenkomst Boekweit 

 

7:31 PM: Wat gaat er gebeuren met de sloot aan de Valkeniersweg? Er leven in die sloot veel 

waterdieren/kikkers. 

 De plannen zijn nog niet zo ver uitgewerkt.  

7:33 PM; Op deze locatie zou het welkom zijn om daar sociale woningen te bouwen. Vooral 

huurwoningen om te zorgen dat jongeren en gezinnen blijven wonen in Dedemsvaart. Ook 

koopwoningen in een lagere prijsklasse. Geen vrijstaande woningen.  

7:34 PM: is het ook de bedoeling dat er hoogbouw komt? 

7:34 PM: ok, dan graag meenemen in het plan dit behouden wordt met de nodige 

groenvoorziening voor dit stukje natuur midden in het dorp. 

7:36 PM: Als bewoners van de boekweitstraat zijn we de vrijheid van uitzicht gewend. Dat is ook 

de reden dat wij daar wonen. Dus als er al woningbouw komt, dan willen we niet aankijken tegen 

huurwoningen. Daarnaast hebben we graag een groenstrook, voldoende parkeermogelijkheden 

en een speeltuin. We zitten trouwens niet te wachten op meer verkeer in verband met ontsluiting. 

(1 liked) 

7:37 PM: Helemaal met 7:36 eens! 

7:37 PM: Boekweitstraat is een smalle straat die nu geen ruimte geeft voor ontsluiting (1 liked) 

7:38 PM: eens met 7:36 

7:38 PM: eens, wordt het plan om de huidige locatie te behouden ook nog verder uitgewerkt? Of 

is al besloten dat het hier weg gaat?  (1 liked) 

7:38 PM: De boekweitstraat is al druk genoeg geen extra verkeer wenselijk. 

7:38 PM: De Boekweitstraat is op dit moment al een slalomweg, door geparkeerde auto s, en dan 

ook nog afslaan naar een nieuw plan. Dat wordt enorm krap. (1 liked) 

7:39 PM: hier zijn wij het ook mee eens, De Boekweitstraat is inderdaad niet breed. 

7:39 PM: ben het ook eens met 7:38 

7:40 PM: eens met 7:38. Creeer dan een bredere straat. Gaat wel ten koste van de rust en 

veiligheid in de straat. 

7:40 PM: een groenstrook moet er gewoon komen en niet zo n smalle ook 

7:40: Het vrije uitzicht argument telt wat ons betreft ook voor de Sportlaan 

7:40: Boekweitstraat is ook al toegangsstraat voor gebied steenbergerswijks, meer verkeer in 

boekweitstraat is niet passend (1 liked) 

7:40: Vrij uitzicht geldt ook voor de Steenbergerwijk...  

7:41: eens met 7:40 

7:45: Dat is ook onze voorkeur. Hier laten en opknappen 

7:46: De groenstrook tussen steenbergerwijk en korfbalveld kan je ook in eigen beheer groen 

laten.  

7:46: Ik zou de groenstrook bij het korfbalveld graag willen overkopen van de gemeente. 

7:47: Wij ook 

7:47: Gewoon weggeven aan de bewoners lijkt me 

7:48: bij zicht op woningen, zou ik zeggen: laat het Sportpark op zijn plaats. 

7:48: We willen het groen en de sloot behouden op de valkeniersweg zet er twee bruggetjes er 

over voor de fietsers. 

7:48: mee eens met 7:48 

7:48: De buren van de Karekiet vinden dat aan de Valkeniersweg ook een groenstrook moet 

blijven + water. 

7:49: tussen Parcours en de Sportlaan ligt ook inbreidingsruimte 

7:49: is er daadwerkelijk goed gekeken hoe wij ons uitzicht hebben aangezien wij meer dan de 

helft van het jaar het hele sportveld kunnen overkijken vanuit de Boekweitstraat en dus wel 

degelijk een vrij uitzicht hebben! 



7:49: groenstrook intact laten ivm privacy wat de bewoners al jaren hebben op de boekweitstraat. 

niet dat je straks bij elkaar in de ramen kijkt. 

7:50: denk ik een beter idee 

7:50: dit is al eens bedacht: 

 
 

7:51: Komen er ook hondenuitlaatsroken? 

7:53: Hoop niet achter onze achtertuinen 7:51 

7:54: Waarom wordt er in plaats van een sportveld bij de kotermeerstal daar geen kavels te 

koop gezet ten behoeve van woningbouw? 

7:54: focus ligt volgens ons echt op verplaatsing en niet op opwaardering huidige locatie. 

7:55: wordt er in het onderzoek ook gekeken naar effect op woningprijs boekweitstraat ivm vrij 

uitzicht, eventuele planschade 

7:56: is er daadwerkelijk goed gekeken hoe wij ons uitzicht hebben aangezien wij meer dan de 

helft van het jaar het hele sportveld kunnen overkijken vanuit de Boekweitstraat en dus wel 

degelijk een vrij uitzicht hebben! 

7:56: Hoe wordt gedacht aan het opnieuw inrichten van parkeerplaatsen aan de Boekweitstraat. 

Nu parkeren zowel links als rechts auto's. Als er straks ontsluitingswegen naar het plan vanuit de 

boekweitstraat worden gemaakt, vallen er parkeermogelijkheden weg 

7:56: Niet alleen de boekweit maar aan de andere kant De Karekiet bijvoorbeeld. 

7:56: Geldt uiteraard voor alle omliggende woningen! 

7:57: Hoeveel hectare bevat het gebied bij de Kotermeerstal? 

7:58: Eens met 7:56 en 7:55. 

7:58: Van mij mag het sportveld er overigens ook gewoon blijven! (1 liked) 

7:59: is er daadwerkelijk goed gekeken hoe wij ons uitzicht hebben aangezien wij meer dan de 

helft van het jaar het hele sportveld kunnen overkijken vanuit de Boekweitstraat en dus wel 

degelijk een vrij uitzicht hebben! 

7:59: Ik had verwacht dat het vanavond over de verplaatsing van het Sportpark zou gaan maar het 

gaat eigenlijk alleen maar over het nieuwbouwplan 

7:59: als ze dan kijken naar het verkeer, denk dan ook goed na over groenstroken in onze straat 

8:01: ontvangen wij automatisch een nieuwe uitnodiging? 

 ja 

8:01: wij zien graag dat het sportpark blijft op deze locatie 



Chat bijeenkomst Boekweit d.d. 18 maart 2021:  

 

[3/18 7:11 PM] In hoeverre worden de belanghebbenden actief benaderd om hum mening te 

geven over de verplaatsing van het sportveld.  

[3/18 7:14 PM] Wie heeft het initiatief genomen voor onderzoek naar de sportvelden? Waar uit de 

conclusie is getrokken dat het sportpark niet meer voldoet? 

[3/18 7:28 PM] Wordt de aansluiting op de Sportlaan gerealiseerd m.b.v. rotondes? 

[3/18 7:28 PM] Worden er nog extra maatregelen genomen om de Boekweitstraat autoluw te 

maken. Wat zal de doorslag geven in het haalbaarheidsonderzoek. Financieel belang of reacties 

omwonenden. 

[3/18 7:30 PM] Sportlaan is al een zeer drukke straat. wij zijn bang dat het verkeersaanbod 

explodeert 

[3/18 7:32 PM] De Sportlaan is niet alleen een drukke straat, er wordt ook vaak te hard gereden 

door plaatsing rotondes haal je de snelheid er uit. 

[3/18 7:32 PM] er zijn 2 basisscholen in de buurt, mensen fietsen ook veel over de Sportlaan er 

naar toe. kan er geen fietspad komen i.v.m. veiligheid ? 

 [3/18 7:34 PM] Hoe groot is de behoefte aan nieuwe woningen in Dedemsvaart? Is het realiseren 

van 205 woningen 'noodzakelijk' om een te kort te voorkomen. Zo ja, waar blijkt dit uit? 

[3/18 7:35 PM] blijven de groenstroken achter de woningen in beheer van de gemeente met bv 

een achterpad achter de woningen? 

[3/18 7:37 PM] Wat is het verschil tussen de licht en donker bruine rij woningen?  

[3/18 7:40 PM] Wordt de groenstrook aan de achterkant steenbergerwijk nog weer her 

gestructureerd. Is nu een rotzooi 

[3/18 7:41 PM] Waarom de speelvoorzieningen bij het water?  

[3/18 7:41 PM] oke dank je 

[3/18 7:42 PM] worden de woningen door gemeente ontwikkeld of een projectontwikkelaar / 

woningbouwvereniging 

[3/18 7:44 PM] complimenten over de inpasbaarheid van de vele opmerkingen die erin verwerkt 

zijn 

[3/18 7:45 PM] wij vrezen wel voor de Sportlaan 

[3/18 7:46 PM] Wanneer zijn de oriënterende vergadering en de raadsvergadering wanneer dit 

aan de orde komt? 

[3/18 7:47 PM] Indien de verhuizing niet doorgaat, wordt er dan andere faciliteiten toegevoegd 

aan het sportpark? Denk aan horeca of een hockeyveld? 

[3/18 7:48 PM] het plan zou "opgaan" in de omgeving, door de grote poort en de lange rijen aan 

de Sportlaan sluit je het plan toch af van de omgeving. 

[3/18 7:52 PM] achterzijde steenbergerwijk, is hier mogelijkheid voor paden richting vernieuwde 

speelplekken, nu moeten kinderen , door veel verkeer omlopen 

[3/18 7:54 PM] als bewoners van de boekweitstraat vinden we de groenstrook goed passend in 

dit plan 

[3/18 7:54 PM] wordt ook rekening gehouden met seniorenwoningen? 

[3/18 7:54 PM] wij wonen aan de boekweitstraat. Zoals het nu gepresenteerd wordt, zijn wij wel 

tevreden. Vooral de groenstrook is een pre. 

(3 like) 

[3/18 7:56 PM] vragen opmerkingen richting Plaatselijk Belang pbdedemsvaart@gmail.com 

[3/18 7:57 PM] hoe is de verdere planning qua tijdspad 

 


