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Slogan“Boskamp, samen (be)leven”

een dijk van een gemeente4

Voorwoord

In het coalitieakkoord 2006-2010 van de gemeente Olst-Wijhe is een 

prestatieafspraak opgenomen waarin staat dat de kernenaanpak een vervolg 

gaat krijgen� De doelstelling is: “Het realiseren respectievelijk bevorderen van 

participatie in de buurt bij de vormgeving en instandhouding van hun eigen 

woon- en leefomgeving”� Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt is het 

dorpsontwikkelingsplan, hierna noemen we dit dop� Uitgangpunt hierbij is de 

startnotitie: “Kernen in de gemeente Olst-Wijhe, zo doen wij dat!”�

Voor u ligt het dop voor Boskamp� Het dop heeft de titel gekregen: “Boskamp, 

samen (be)leven”� Dit boekje is een weergave van de totstandkoming van de 

agenda voor het dop� De agenda is het resultaat van de inventarisatieronde en 

bewonersbijeenkomsten� Het moet gezien worden als een verzameling van ideeën 

en wensen van inwoners� Ook staat beschreven waar inwoners actief mee aan de 

slag gaan en met welke partijen of functionarissen� De Stichting Kulturhus Olst-

Wijhe gaat de werkgroepen volgen en helpen om, voor zover mogelijk, de beoogde 

resultaten te behalen�

In hoofdstuk 1 wordt in het kort de historie van Boskamp beschreven� In hoofdstuk 2 

wordt aangegeven hoe het leven op de Boskamp er uit ziet volgens de medewerkers 

van ‘EN de Buurt’ die een half jaar in de kern actief zijn geweest� Zij vertellen 

welke indrukken zij hebben opgedaan en hoe wordt gedacht over wonen (fysiek), 

werken (economisch) en de sociale infrastructuur� 

Hoofdstuk 3 beschrijft op welke manier de agenda van het dop tot stand is gekomen� 

Er wordt beschreven hoe de analyse is gemaakt, door wie die is gemaakt en waar 
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en wanneer wat is uitgevoerd� Verder komt de prioritering op de keuzeavond en de 

SMART-(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden)avond aan de 

orde� Hierdoor wordt duidelijk hoe de inwoners zelf denken over de toekomst van de 

kern en wordt hun betrokkenheid aangegeven� 

In hoofdstuk 4 vindt u de werkgroepen� Zij beschrijven welke problemen, wensen 

of ideeën zij gaan aanpakken en ook wordt het, door de werkgroep benoemde, 

resultaat vermeld� 

In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, staan de aandachtspunten� Dit zijn 

onderwerpen die in de inventarisatieronde wel genoemd zijn maar waar een mindere 

prioriteit aan is gegeven door de inwoners van de Boskamp�
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Geschiedenis van Boskamp 

Boskamp
Boskamp is ontstaan als ontginningsgrond van een stuk bos, ook wel een afgepaald 

bosland genoemd� De eerste vermelding dateert van 1382 en omstreeks 1500 werd 

de havezate Boskamp gebouwd� 

In de 16de eeuw was de reformatie in Nederland: een periode waarin de roep 

om hervorming van de Katholieke kerk zó groot werd, dat vele christenen niets 

meer zagen in de band met Rome en zich afscheidden in wat nu bekend staat als 

de Protestantse kerken� Op de Boskamp genoot de katholieke kerk veel steun van 
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adellijke families die hun geloof trouw waren gebleven� Zij boden bescherming 

en onderdak aan priesters die zich in de omgeving ophielden en op verschillende 

plaatsen heimelijk de mis lazen� Daardoor is te verklaren dat een grote meerderheid 

van de bevolking rondom deze adellijke landgoederen katholiek bleef� In de 

havezate maakte men plaats voor een schuilkerk� Rooms-katholieke gelovigen 

uit Olst en de omliggende marken Eikelhof, Middel, Hengforden en Overwetering 

konden hier naar de kerk gaan� De havezate werd tot 1859 als kerk gebruikt� Toen 

werd ze gesloopt en in 1860 werd de huidige Sint Willibrorduskerk gebouwd� De kerk 

is een typerend werk in het oeuvre van H�J� Wennekers, gebouwd onder invloed van 

de zogenaamde stukadoorsgotiek� Omstreeks 1930 is de kerk uitgebreid met twee 

zijbeuken� De kerk beschikt over een prachtig orgel, gebouwd door Johann Heinrich 

Holtgräve� Het orgel is in 2011 volledig gerestaureerd�

De Sint Willibrorduskerk staat nog steeds in het centrum van het kerkdorp Boskamp� 

Van de havezate is niets meer zichtbaar, met uitzondering van de toegangslaan die 

nu naar de kerk loopt� 

Het kerkdorp telt twee scholen, een verzorgingstehuis, twee cafés, een klein 

winkeltje en een winkel van Overkempe: een instelling voor mensen met een 

verstandelijke beperking die vlakbij de Boskamp ligt�

Boskamp ligt ten oosten van Olst, midden in een prachtige landelijke omgeving� 
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 Wat houdt dat in “leven op de  Boskamp”?
Volgens Edwin Broekman en Marieke Peet 

Boskamp is een prachtig dorp(je), dat 

vriendelijkheid en rust uitstraalt en verrassend 

veel voorzieningen heeft� Bekend als ècht 

carnavalsdorp en van aansprekende activiteiten 

zoals het Zomerfestival� Dat was mijn beeld 

als oud-Olstenaar toen de gemeente mij in 

het voorjaar van 2011 vroeg een offerte te 

maken voor de procesbegeleiding van jullie 

dorpsagenda� 

De aanloop naar de dorpsagenda.
Direct na dit verzoek hebben we ons verder verdiept in jullie dorp� Dat gaf een 

gevoel van herkenning én ontdekking� Ons positieve gevoel over de Boskamp werd 

verder aangewakkerd� Veel energie, enthousiasme, betrokkenheid bleek uit de vele 

actieve groepen in het dorp� En de Boskampenaren vormen een bedrijvig volkje� We 

ontdekten dat er veel ondernemingszin is� Figuurlijk en letterlijk, kijkend naar de 

vele (zelfstandige) ondernemers van klein tot middelgroot� Ook werd ons duidelijk 

dat  jullie van plezier maken houden� Dit beeld hebben we verwerkt in een voorstel� 

Hierin stond hoe EN de Buurt met jullie tot een dorpsagenda op de Boskamp wilde 

komen� 

In mei 2011 mochten wij ons voorstel presenteren aan de Belangengroep Beter 

Boskamp� In een plezierig en ontspannen gesprek met Janny, Liane, Wil, Denny, 

Jan-Willem en Joop hebben wij verteld waarom wij het voorstel hebben geschreven 

zoals het is geschreven en waarom wij deze uitdaging graag als duo (Marieke Peet 
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en ondergetekende) wilden doen� Een paar dagen daarna kwam Lianne Arling van de 

gemeente met het “verlossende” woord dat EN de Buurt aan de slag kon� 

 

Snel na de kennismaking hebben we in juni met BBB een ‘Boskampvuur’ gehad 

waarin we de marsroute doornamen en hebben we elkaars ervaringsdeskundigheid 

gebruikt om kwartier te maken en te komen tot een goede start van het proces� 

Dat ‘Boskampvuur’ hebben we trouwens buiten gedaan, met mooi weer en Zweedse 

tuinfakkels� Deze fakkels waren voor een enkeling ‘adem¬benemend’ (of niet 

Liane?)�  

Hoe het dan echt begon….. samen op onderzoek 
Op advies van het BBB hebben 

we de aftrap gedaan op het 

Zomerfestival� Op een hete 26 

juni hebben we de bezoekers 

van de kermis gevraagd aan te 

geven wat zij van de Boskamp 

vonden en hebben wij ons voor 

kunnen stellen� Ook hebben we 

dorpelingen op de foto gezet 

met gouden hoed  en boa’s� 

Hoewel de biertap op meer 

belangstelling mocht rekenen, hebben we toch met 

voldoende Boskampenaren verleid iets op te schrijven 

over hun dorp� Deze ervaring is nuttig geweest voor 

het verdere verloop�
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De echte start begon op woensdag 21 september 2011� Toen hebben alle inwoners 

een wenskaart ontvangen� Snel daarna begonnen de tien huiskamergesprekken� 

De gastheren en –vrouwen namen hun taak serieus op� Zij zorgden voor gemiddeld 

acht deelnemers en alle 85 deelnemers zijn gastvrij onthaald� We hebben apart 

gesproken met jongeren, ouderen en de 

ondernemers� 

We vonden alle gesprekken bijzonder, iedereen 

deed goed mee en de sfeer was geanimeerd, 

open en ontspannen�  De kinderen hebben we 

betrokken via de Aloysiusschool en de Klimboom�  

De kinderen kwamen uit de bovenbouw en zij 

hebben enthousiast en creatief vorm gegeven 

aan hun ideeën� 

Met elkaar hebben we deze onderzoeksfase in 

krap vijf weken afgerond� Wij hebben dit als erg plezierig ervaren� De bijna 100 

Boskampenaren die we hebben gesproken, spraken met veel liefde over hun dorp 

én over de jeugd� Boskamp wordt erg gewaardeerd als plek om te wonen en samen 

te leven� Ook de jongeren maakten indruk tijdens de gesprekken� Zo zijn ruim 100 

jongeren actief met het bouwen van carnavalswagens, gedurende zo’n vijf maanden 

per jaar� Veel contacten tussen jongeren beginnen dan met de vraag “hoe is het met 

de wagen?”� Het is dan ook niet  voor niets dat dit fenomeen een plek krijgt op de 

dorpsagenda� Carnaval als sociaal bindmiddel in optima forma�

Enkele deelnemers aan de keukentafelgesprekken

Het gesprek met de ondernemers
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De hele onderzoeksfase heeft ongeveer 80 ingediende wenskaarten, ruim 50 ideeën, 

bijna 50 sterke - en 50 zwakke punten, meer dan 80 kansen en 25 bedreigingen 

opgeleverd� Een schat aan informatie dus!     

 

Samen kiezen op de Dag van Boskamp 
Op 1 december was de Dag 

van Boskamp� In de namiddag 

presenteerden de kinderen hun 

ideeën over de leefbaarheid 

van de Boskamp in IJsseldijk� 

Met fraaie werkjes en video 

ondersteunden zij hun bijdrage 

aan de dorpsagenda� Wij 

vonden het bijzonder dat 

de burgemeester tijd in zijn 

agenda vrijmaakte om de 

kinderen te bezoeken� De 

kinderen vonden dit zichtbaar spannend� 

Met spanning hebben we uitgekeken naar de keuzebijeenkomst in het dorpshuis op 

Overkempe� Tachtig Boskampenaren hebben deze avond de dorpsagenda vastgesteld� 

Het was mooi te zien dat enkele inwoners hun idee met verve toelichtten� Wij kijken 

goed terug op de Dag van Boskamp�

Samen aan de slag met de dorpsagenda
De startbijeenkomst van de vijf werkgroepen was het laatste werk dat wij aan de 

dorpsagenda hebben verricht� Wij vonden de opkomst goed en de werkgroepleden 

hebben uitstekend gewerkt aan het maken van hun startdocument� De hulp van 

de functionarissen van de gemeente en de Stichting Kulturhus had ook een echte 

meerwaarde en zij stelden zich constructief op�

Het gesprek met de ondernemers



“Boskamp, samen (be)leven”

een dijk van een gemeente12

Communicatie en publiciteit
Hoewel je nooit genoeg kunt communiceren en voor publiciteit kunt zorgen, is 

ons gebleken dat het dop Boskamp bovengemiddelde aandacht in de media heeft 

gekregen� Het was voor het eerst dat een plaatselijke belangengroep als BBB een 

interview kreeg voor de krant� Ook nieuw voor alle dop’s tot nu toe was dat de 

keuzebijeenkomst inhoudelijke aandacht kreeg in de Stentor� 

We hebben ook gebruik gemaakt van de sociale media� Via ‘@BoskampDOPTook’ 

kon iedereen het proces van dag tot dag volgen� De twitteraccount over het dop 

Boskamp had 27 volgers en werd beheerd door EN de Buurt� Ook hier geldt dat de 

sociale media voor het eerst zijn toegepast� 

Door middel van het wildbreien (met dank aan de ouderen van Willibrord) hebben we 

zichtbaar gemaakt in het dorp hoeveel ideeën zijn ingediend� De ‘WW’(Willibrordse 

Wildbreiclub) heeft enthousiast meegedaan en zij hebben zelfs een ‘wildbreiboek’ 

aangeschaft� Hun mooiste werk wilden zij graag bevestigen aan een zitbank bij de 

hoofdingang van Willibrord en zo geschiedde�

Slotwoord
Wij kijken met heel veel voldoening terug op de samenwerking met de 

Boskampenaren� We hebben het dan ondermeer over de BBB en het agendateam 

(klankbordgroep van Boskampenaren)� Ook de scholen en mensen van de Sint 

Willibrord hebben zich erg coöperatief opgesteld� Op het gevaar af dat we mensen 

vergeten, maar ook Diana Groot Koerkamp zijn we veel dank verschuldigd� Zij heeft 

ons erg geholpen  met het opsporen van de 12 tot 16-jarigen� En natuurlijk dank aan 

alle gastheren en –vrouwen�  

De slogan Boskamp, samen (be)leven is erg toepasselijk gebleken� Heel veel succes 

met het uitwerken en uitvoeren van de plannen� We zullen jullie blijven volgen�

Edwin Broekman, EN de Buurt

(ook namens Marieke Peet)



Hoe kwam de dorpsagenda van Boskamp tot stand

De gemeente Olst-Wijhe wil voor alle kernen van de gemeente een dop op laten 

stellen� Omdat iedere kern in de gemeente anders is vindt zoveel mogelijk 

maatwerk plaats�

Door het instrument dop te gebruiken wordt een integrale afweging op verschillende 

niveaus mogelijk� Alle dops in Olst-Wijhe voldoen aan een Olst-Wijhese aanpak� Zo 

ook het dop Boskamp� Hierin wordt een praktische en concrete aanpak nagestreefd 

en maatwerk per kern is het uitgangspunt� Uitgangspunt van deze aanpak is dat 

iedere dop tot stand komt door de volgende stappen: 

 1  Offerte beoordelen en keuze externe partij, 

 2� Oriëntatie en inventarisatie, 

 3� Vaststellen onderwerpen agenda dop, 

 4.  SMART maken onderwerpen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 

en Tijdgebonden), 

 5� Ondertekenen convenant 

 6� Uitvoering�

Deze stappen worden hieronder nader beschreven�

1. Offerte beoordelen en keuze externe partij
Voor het opstellen van een dop wordt een externe deskundige ingehuurd� De 

gemeente vraagt bij verschillende organisaties offertes op� Samen met de 

Belangengroep Beter Boskamp werd een keuze gemaakt welke externe deskundigen 

zich mogen presenteren� De Belangengroep Beter 

Boskamp had een doorslaggevende stem in de keuze 

van deze deskundigen� In Boskamp mochten vier 

externe deskundigen zich presenteren� Het bureau 

dat aan de slag mocht gaan in Boskamp was bureau 

EN de Buurt uit Deventer�

“Boskamp, samen (be)leven”
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2. Oriëntatie- en inventarisatiefase
De inventarisatie vond plaats op zowel fysiek, economisch, sociaal en als cultureel 

gebied� Eerst is een planning gemaakt� Het bureau EN de Buurt was in deze periode 

voornamelijk bezig met: horen, zien en beleven� 

Agendateam
Om een breed draagvlak binnen Boskamp te hebben is een agendateam opgezet� 

In dit agendateam zaten vertegenwoordigers van de Belangroep Beter Boskamp, de 

Katholieke Bond Ouderen, de twee basisscholen op de Boskamp, een ondernemer, 

de kerkenraad, Overkempe en een jongere� Het agendateam is in de eerste fase zes 

keer bij elkaar geweest en heeft aangegeven in de toekomst van het dop-proces op 

de hoogte te willen blijven�

Antwoordkaart
Samen met de Belangengroep Beter Boskamp is een antwoordkaart ontworpen 

die huis aan huis is verspreid� Alle inwoners van Boskamp kregen hierdoor de 

mogelijkheid om hun mening kenbaar te maken over de toekomst van Boskamp: 60 

antwoordkaarten zijn ingevuld en opgestuurd�

Keukentafel en andere gesprekken
Tijdens de inventarisatieronde zijn ook keukentafelgesprekken gehouden� Deze 

gesprekken vinden letterlijk plaats aan 

een keukentafel bij iemand thuis� De 

mensen van de Belangengroep Beter 

Boskamp hebben inwoners uit Boskamp 

benaderd met de vraag of zij, bij hen 

thuis, hun keukentafel beschikbaar 

wilden stellen� Deze mensen mochten 

vervolgens zelf anderen uitnodigen 

voor dit gesprek� Op deze manier 
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komen goede ideeën en plannen laagdrempelig als vanzelf naar boven� Aan vier 

keukentafels in de Boskamp zijn dergelijke gesprekken gevoerd� Daarnaast zijn de 

volgende gesprekken gevoerd; een “ganggesprek” met ouderen, een kennismaking 

met de breiclub van Sint Willibrord, twee maal met ondernemers, twee gesprekken 

met de jongeren, een kroeggesprek met de jongeren en vele individuele gesprekken 

op het zomerfestival in Boskamp�

3. Vaststellen onderwerpen agenda dop.
In het najaar van 2011 is de Keuzeavond georganiseerd voor alle inwoners van de 

kern Boskamp� De opkomst was groot� Het programma van de Keuzeavond begon 

met een presentatie over de werkwijze van EN de Buurt in de voorafgaande periode� 

Vervolgens werden de onderwerpen gepresenteerd die vanuit de gesprekken en 

antwoordkaarten aangegeven zijn door de inwoners van Boskamp� 

Door middel van het invullen van naam en telefoonnummer bij een onderwerp werd 

prioritering in de onderwerpen aangebracht� Dit heeft geresulteerd in de volgende 

dop-werkgroepen: 

         • Bevolking / marktbus

         • Bevolking / buurtwinkel

         • Jongeren

         • Kinderen

         • Groen

         • Verkeer

4. SMART bijeenkomst 

Op de SMARTbijeenkomst zijn bewoners, die zich in willen zetten voor een bepaald 

onderwerp, in gesprek gegaan met elkaar en met professionals� Resultaten zijn 

benoemd en een eerste inschatting is gedaan welke partners bij de plannen 

betrokken moeten worden� 

De werkgroepen kregen vervolgens de gelegenheid een Plan van Aanpak op te 

stellen� Wilden de werkgroepen aanspraak maken op het uitvoeringsbudget van het 



dop dan moesten ze dit plan bij de gemeente indienen� In dit Plan van Aanpak moet 

het volgende staan aangeven: 

         • wie is probleemeigenaar (trekker)

         • wat is het budget dat wordt aangevraagd 

         • hoe verloopt het tijdspad 

         • hoe en welke stappen wil men ondernemen

 

5. Ondertekenen convenant 
Het convenant is door de Belangengroep Beter Boskamp, Stichting Kulturhus en de 

gemeente Olst-Wijhe op 5 april 2012 tijdens het kernbezoek getekend� 

6. Uitvoering
De werkgroepen zijn gestart en worden verder begeleidt door Stichting Kulturhus�

“Boskamp, samen (be)leven”
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Toekenning budgetten uitvoeringsbudget 
dop Boskamp

Nadat de Plannen van Aanpak door de werkgroepen waren ingediend kon het 

uitvoeringsbudget verdeeld worden� Voor de toekenning van de budgetten zijn het 

agendateam Boskamp en de gemeente Olst-Wijhe bij elkaar geweest� Stichting 

Kulturhus was ook bij deze bijeenkomst en had vanuit haar ondersteunende taak een 

informerende rol� 

Naar aanleiding van de ingediende Plannen van Aanpak is een advies gegeven over 

de toekenning van de budgetten� De budgetverdeling is vervolgens vastgesteld door 

het college van burgemeester en wethouders� 

De werkgroepen kregen de budgetten schriftelijk toegekend� Zij kunnen het budget 

door middel van declaraties ontvangen� Het totale beschikbare uitvoeringsbudget 

is € 24�000� Het totale aangevraagde budget was € 66�663� Het budget dat is 

toegekend is € 19�840� Er is dus nog budget over voor nieuwe ideeën of initiatieven 

in het kader van het dop�

De budget verdeling:

Werkgroep Toegekend Toegekend reserve

Bevolking  / marktbus €    240 

Bevolking / buurtwinkel             €    500

Kinderen  €  2�750 

Jongeren €  2�600 

Groen €  8�000 

Verkeer €  1�000 € 4�750

  

Totaal €  14�590 € 5�250

Totaal toegekend                                       €  19�840

“Boskamp, samen (be)leven”
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De Werkgroepen

De ondersteuners van het project:

Lianne Arling, gemeente Olst-Wijhe

Karin Köster, Stichting Kulturhus Olst-Wijhe

Op de volgende pagina’s presenteren de werkgroepen zich.

Per werkgroep wordt aangegeven wie in de werkgroep zitten, wat hun doel is en hoe 

ze hun doel willen bereiken�

De werkgroepen zijn:
Bevolking  / marktbus

Bevolking /  buurtwinkel

Kinderen 

Jongeren

Groen

Verkeer

Karin Koster

Lianne Arling
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Werkgroep Leefbaarheid –

Leden: 

Liane Wolters en Stefan Brendeke

In het verleden is wel eens aangegeven dat Boskamp aan het vergrijzen is� Hierdoor 

zijn er steeds meer mensen die wat slechter ter been zijn� Deze mensen willen vaak 

nog wel naar buiten maar kunnen dit  niet meer lang volhouden� Autorijden kan 

vaak ook niet meer� Boskamp kan helaas ook niet meer voorzien in de dagelijkse 

behoeften en men is gedwongen naar Olst te gaan� Wij zijn toen op het idee 

gekomen om een busje te organiseren die naar de markt in Olst gaat�

In samenwerking met Overkempe, de marktkooplieden en het Holstohus hebben 

we een busje kunnen regelen die in eerste instantie voor een proefperiode van een 

aantal weken op elke eerste en derde vrijdag van de maand naar de markt gaat� 

Vanaf half oktober 2012 wordt de marktbus belangeloos beschikbaar gesteld door 

Taxi Ensink en gelden de volgende tijden en haltes:vertrek bij het bankje bij de kerk 

om 13.30 en 14.00 uur en op de kruising Hyacintstraat/Dahliastraat om 13.35 en 

14�05 uur� Vanuit het Holstohus vertrekken we om 15�35 en 16�00 uur terug naar de 

Boskamp. Elke passagier die in het Holstohus een kop koffie drinkt, krijgt de tweede 

gratis�

Om dit te laten werken hebben we al jullie hulp nodig, dus neem een keer de bus 

of geef je op als vrijwilliger! Speciale dank voor alle marktkooplieden voor het 

sponsoren van de marktbus en Overkempe 

en Taxi Ensink voor het beschikbaar stellen 

van de bus�
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Werkgroep Buurtwinkel Boskamp

Je hoort het vaker� Vroeger waren er nog winkels in Boskamp, nu is er bijna niets meer� 

Dus mensen komen elkaar ook niet meer zo makkelijk tegen, weten steeds minder 

van elkaar, zijn meer op zichzelf aangewezen�

Dat kan anders denken velen� En zo ook Hillie van Dreven en Hetty Hartog�

Zij stellen aan de gemeente voor de koppen bij elkaar te steken van mensen en 

organisaties die samen tot een plan komen waarmee Boskamp weer leefbaarder 

wordt en blijft�

Meer dan winkel alleen
Zou er niet één winkel kunnen komen waar jong én oud hun dagelijkse dingen 

kunnen kopen, de krant kunnen lezen, een praatje maken met elkaar, de marktbus 

vertrekt, je geld kan halen etc� 

Dus een plek waar mogelijk:

- Meerdere lokale verkoopadressen samenwerken of samenvoegen

- Verse groente, fruit, brood en vlees uit de regio te koop is

- Een plaatselijke supermarkt voor bevoorrading zorgt van overige producten

- Stomerijservice

- Afhaalpunt voor postpakketjes, pinautomaat en brievenbus is

- Een computer voor wie er geen heeft gebruikt kan worden

- Vraag en aanbod uitgewisseld wordt (oppas, hondenuitlaatservice, klusjes etc�)

- Informatie is voor bewoners, wandelaars, fietsers, toeristen

- Koffie, thee en een krantje is

- De marktbus vertrekt

- En wie weet wat nog meer…��

Met hulp van de gemeente, Carinova/Willibrord, Overkempe en vrijwillige inzet van 

de bewoners komen we vast een heel eind�

“Boskamp, samen (be)leven”
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Werkgroep Kinderen

Het Klimbos 
Ook aan de kinderen van de Boskamp is gevraagd wat er verbeterd zou kunnen 

worden zodat wonen op de Boskamp nog leuker wordt�

Er waren twee ideeën die het meest leven onder de jeugd: een uitbreiding van 

de bestaande skatebaan en als tweede een nieuwe uitdagende speelplek voor de 

oudere kinderen (tot 14 jaar) in de vorm van een klimbos� 

“Boskamp, samen (be)leven”
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Helaas bleek het eerste idee niet haalbaar maar het tweede gelukkig wel� Door 

enthousiaste kinderen en hun ouders is er toen een werkgroep gevormd� Het leuke 

van deze werkgroep is nu al, dat er kinderen van Jenaplanschool de Klimboom en 

kinderen van St� Aloysiusschool samenwerken om dit plan te realiseren� En dat is 

één van de doelen, kinderen van beide scholen op de Boskamp begrip voor elkaar 

te laten krijgen� Het klimbos mag gerealiseerd worden in een stukje bos achter de 

voetbalvelden van Overwetering en bij het trapveldje naast de Klimboom� Daar loopt 

een pad van de Dahliastraat naar de Hooiberg, en aan dit pad willen we het klimbos� 

Om een goed idee te krijgen welke toestellen de kinderen 

leuk vinden zijn we op een zondagmiddag met verschillende 

kinderen naar een klimbos geweest om ervaring op te doen� 

Daar werden ze zo mogelijk nog enthousiaster dan dat ze al 

waren� Het ene was nog mooier en leuker dan het andere� 

We hebben veel foto’s gemaakt zodat de ideeën mee naar 

huis konden om ze daar verder uit te werken� We willen 

zoveel mogelijk van natuurlijke materialen gebruik maken� 

Bomen en touw zijn de hoofdzaken� Maar natuurlijk moet 

het ook wel allemaal veilig zijn� Op dit moment is ons een 

klein budget uit het DOP toegezegd� Dat betekent dat we 

kunnen beginnen, maar dat wij als werkgroep straks heel veel enthousiaste kinderen 

en ook ouders nodig hebben om dit te kunnen realiseren� Wij hopen dat veel ouders 

en kinderen een dagje vrijwillig willen helpen om dit plan werkelijkheid te maken� 

Voor meer informatie en voor het aanmelden van kun je contact opnemen met of 

mailen naar:

Ingrid Blind  Ingrid@Scootparts�nl 

Ingrid Kappert  kappert02@hetnet�nl 

Sandra Preuter sandrapreuter@home�nl

   

Wij willen de 

burgemeester en 

de wethouders 

bedanken voor de 

subsidie. Nu kunnen 

wij gaan beginnen 

met het klimbos op 

de Boskamp!
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Werkgroep jongeren 

De werkgroep jongeren heeft twee ideeën 

om de leefbaarheid op de Boskamp te 

vergroten:

Jongeren kunnen gemakkelijker “starten”met het bouwen van carnavalswagens 
door starterspakket en bouwlocaties te creëren
Carnaval is op de Boskamp een belangrijk feest waar een heel groot deel van de 

Boskampenaren actief mee bezig is� Er worden veel wagens gebouwd en er zijn veel 

belangstellenden/ kijkers bij de carnavalsoptocht. Het idee van een starterspakket 

voor jongeren is positief ontvangen�

Bij de budgetverdeling is besloten om de jongeren niet zomaar een budget voor 

een starterspakket te geven, maar dat ze dit budget kunnen verdienen via een 

aanmoedigingsprijs� De optochtcommissie kan een prijs uitreiken aan jongeren 

onder de 18 jaar van € 250,= voor de mooiste of creatiefste wagen� Dit mag de 

optochtcommissie bepalen� Vier jaar lang mag gebruik gemaakt worden van 

het dopbudget� Willen ze daarna deze prijs nog voortzetten dan zullen hiervoor 

sponsoren moeten worden gezocht�

De leefbaarheid voor jongeren op de Boskamp vergroten door het organiseren 
van activiteiten
Op de Boskamp is geen jongerenvereniging of activiteitenclub� Voor de onderlinge 

binding is het wel goed om samen activiteiten te doen� Voorwaarde is dat minimaal 

één volwassenen aanwezig is bij de activiteit� Ook moet een jaarplanning van 

het programma overlegd worden waarin aangegeven staat voor welke doelgroep 

(leeftijd) de activiteit bedoeld is en wat de inhoud is van de activiteit� De 

activiteiten moeten toegankelijk zijn voor alle jongeren van de Boskamp� 

De werkgroep ontvangt vier jaar lang € 400,= per jaar voor het organiseren van zes 

activiteiten�
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Werkgroep Groen

De werkgroep Groen heeft als opdracht om het groene 

hart van Boskamp  te revitaliseren� Hieraan is de wens 

toegevoegd om het traditionele Paasvuur op Spijkerbosch weer 

nieuw leven in te blazen�

De werkgroep Groen bestaat uit:
Voor het opknappen van het groene hart:  Herman van der Linde (trekker), Huub 

Kappert, Jan Overmars, Seno Albers, Martin en Lynn Veenbergen�

Voor het Paasvuur op Spijkerbosch: Herman van der Linde (trekker) en Heidi van 

Limburg Stirum

Werkgroep Groen
Wij willen de wens invullen om de oude parkachtige tuin rond de kerk in oude 

glorie terug te brengen� Hierna zal de pastorietuin ook deels worden opengesteld� 

Het plan gaat echter verder en betrekt ook de groene ruimtes rond kerk, 

school en zorgcentrum Sint Willibrord hierbij� Allereerst worden de paden in de 

pastorietuinen van de Sekkelanden sterk verbeterd en vriendelijker aangelegd, wat 

het gebruiksgenot zal verhogen� Tegelijk passen wij de beplanting aan en kijken wij 

naar een plek voor het torentje van Sint Willibrord� Wij zijn al enkele avonden met 

een enthousiaste groep bezig geweest� Op 1 juni hebben wij de bewoners van de 

Sekkelanden geïnformeerd, zij waren erg ingenomen met de plannen� Ook Carinova 

(Sint Willibrord) reageerde positief op onze plannen�

Daarnaast wordt het kerkplein onderhanden genomen� Zieke bomen worden 

verwijderd en (deels op een iets andere plaats) vervangen� Hierdoor ontstaat 
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een plein met veel meer gebruiksmogelijkheden� In overleg met Carinova wordt 

gekeken naar de verfraaiing van de buitenkant van ons dorp� Wij denken aan een 

rij knotwilgen langs de sloot achter de Sekkelanden en hoogstamfruitbomen achter 

zorgcentrum Sint Willibrord�

Werkgroep paasvuur
De eerste gesprekken over de mogelijkheden  (met o�a� de brandweer) voor een 

Paasvuur op Spijkerbosch zijn hoopvol verlopen� Voor 2013 wordt het serieus of het 

gaat lukken of niet� Wel zal de plek enigszins afwijken van de vroegere plek� Opzet 

is om er een sociaal gebeuren van te maken� 
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Werkgroep Verkeersveiligheid 

Veiligheid is een groot goed!
Nu bestaan er meerdere soorten gevoelens van veiligheid en in sommige situaties 

kunnen wij daar als individu geen enkele invloed op uitoefenen� 

Waar wij wel iets aan kunnen doen is het gedeelte veiligheid in het verkeer en dat 

is waar wij ons als leden van de werkgroep Verkeersveiligheid in het kader van het 

Dorpsontwikkelingsplan (kortweg dop genoemd) druk voor maken� 

Nu is Boskamp geen grote stad, maar ook hier in ons dorp zijn verschillende situaties 

te vinden waarvan wij denken dat het beter en vooral dus veiliger kan en moet…�!

Wij hebben ons enkele speerpunten ten doel gesteld, zoals ondermeer het veiliger 

maken van de  oversteken voor fietsers en wandelaars naar de Dahliastraat en 

de Boskamp vanaf de Koekoeksweg� Dit is met name zo belangrijk voor alle 

schoolkinderen die hier dagelijks gebruik van maken� Hiervoor krijgen we gelukkig 

ook veel positieve inbreng en hulp van Marijon Ohm, ouder van een leerling op de 

Jenaplanschool De Klimboom�

Een ander speerpunt is al verwezenlijkt: een verkeersspiegel op de T-kruising van de 

Wethouder W�A� Boerkampweg en de Eikelhofweg� Het overzicht bij het oversteken 

van laatstgenoemde weg is namelijk zó slecht dat het eigenlijk een wonder is dat 

daar tot nu geen fatale ongelukken gebeurd zijn� De spiegel als hulpstuk zou dit 

moeten vergemakkelijken� Wel is het zo dat door miscommunicatie met de gemeente 

de spiegel ietwat aan de kleine kant is en deze wel iets groter had gekund, maar dit 

is een proces waar wij als werkgroep blijkbaar ook in moeten groeien� 
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Wij doen hiervoor ons uiterste best, maar beseffen ons ook dat er een omwenteling 

in gedachten van de bewoners van Boskamp zelf moet komen om je in het dorp 

overal in het verkeer veilig te kunnen voelen� 

Hulpmiddelen zoals spiegels, lijnen op de weg etc� kunnen zeer effectief zijn en 

zullen daarom ook zeker ingezet moeten worden, maar de uiteindelijke veiligheid 

zal er moeten komen door ons zelf� Wij zullen er als burger zelf dus aan moeten 

denken om ons aan de gestelde snelheid te houden, gevaarlijke verkeerssituaties 

te mijden en er wellicht ook op toezien dat vandalisme aan de aangebrachte 

maatregelen voorkomen wordt� 

Dit kan uiteindelijk alleen maar een positieve uitwerking hebben op alle inwoners 

van Boskamp, jong en oud, groot en klein! Denkt u met ons mee??!!

Leden van de werkgroep Verkeersveiligheid

Erwin Albers

Jan de Leeuw

Janny Meerdink Veldboom

Wil Lippers

Marjan Buter
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Aandachtspunten in Boskamp

Dit zijn onderwerpen die in de inventarisatieronde wel genoemd zijn maar waar 

een mindere prioriteit aan is gegeven door de inwoners van Boskamp� Voor deze 

onderwerpen zijn nog geen werkgroepen geformeerd� Hier zijn dus ook nog geen 

plannen van aanpak voor geschreven of budgetten voor aangevraagd�

De onderwerpen worden besproken op het jaarlijkse directieoverleg voorafgaand 

aan het kernenbezoek� Tijdens dit overleg zal worden bepaald welk onderwerp zal 

worden opgestart� Ook zal worden bepaald of het formeren van een werkgroep 

en het toekennen van een deel van het uitvoeringsbudget van het dop gewenst 

is� De actie van deze aandachtspunten ligt dus altijd in eerste instantie bij de 

Belangengroep Beter Boskamp en de gemeente, tenzij een derde partij eerder met 

een voorstel komt�

De onderwerpen zijn ingedeeld naar onderwerpen op de beleidsterreinen: Fysiek, 

Economisch, Sociaal, Cultuur�
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Onderwerp Samenhang met 
  beleidsterrein

Fysiek
 Drempel bij Ruimzicht, snelheid verminderen Sociaal
 Meer prullenbakken Economisch / Sociaal
 Zwaar verkeer weren uit het dorp Sociaal

Economisch
 Woningbouw (te weinig) Economisch / Sociaal
 Woningbouw voor starters Economisch / Sociaal
 Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van de 
 landbouw en welke gevolgen heeft dit Fysiek / Sociaal
 Duurzaamheid; energievoorzieningen zoals zonnepanelen Fysiek
 Boskamp meer promoten, door fiets- en wandelroutes Sociaal/ Cultuur

Sociaal
 Website voor de Boskamp Soc/Econ/Cultureel
 Pinautomaat in Boskamp Fysiek / Economisch
 Jeugdhonk voor 13 – 17 jarigen Fysiek
 Dorpshuis Fysiek
 AED Fysiek

Cultuur
 Achterhalen waar de straatnamen in Boskamp vandaan 
 komen, bijvoorbeeld Blomstraat, Eulink en Laakstraat Fysiek/Sociaal
 “Dag van de Boskamp” als een jaarlijks terugkerend 
 evenement Fysiek/Sociaal
 Speciale dagen in het leven roepen zoals: 
 “Wasophangdag”, “Taarten bakken”, wandelen 
 met huisvrouwen Sociaal
 Fotoboek van Boskampenaren Sociaal
 In de digitale nieuwsbrief BBB elke keer een 
 Boskampenaar voorstellen Sociaal
 Het dorpse karakter behouden; zuinig zijn op 
 monumenten en oude karakteristieke gebouwen 
 behouden en niet zomaar kaalslag plegen om 
 nieuwbouw te kunnen uitvoeren. Fysiek/Economisch/Sociaal
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Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Olst-Wijhe in het kader van het 
dorpsontwikkelingsplan Boskamp�

Een samenwerking tussen gemeente, inwoners, Belangengroep Beter 
Boskamp en de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe met ondersteuning 
van ‘EN de Buurt’�

www�olst-wijhe�nl
gemeente@olst-wijhe�nl

Oktober 2012



“Boskamp, samen (be)leven”

31




