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Wat is nodig om prettig oud te worden in Agelo?  
februari 2013 
 
Op 18 februari heeft de buurtschapsraad de ideeën die zijn voortgekomen uit de dorpstafel met Ellen 
List en Gerard Davina van de gemeente en met de dop + begeleider Karola Schröder besproken. Uit 
de veelheid aan ideeën zijn de volgende gekozen om verder te worden uitgewerkt in het kader van 
DorpsPlanPlus.   
De komende tijd gaan leden van de buurtschapsraad mensen benaderen die willen meewerken aan 
het verder uitwerken en realiseren van deze ideeën. Met hen zullen we in april 2013 een avond om 
tafel gaan om de ideeën verder uit te werken tot een plan van aanpak. Met dit plan van aanpak 
werken we toe naar verdere uitwerking zodat ze eind 2013 gepresenteerd kunnen worden aan raad 
en college. De bedoeling is om na die presentatie te werken aan de uitvoering van de plannen.  
Voor de ontwikkeling van de brede school zal een wat ander tijdspad gevolgd worden zodat wordt 
aangesloten bij de actualiteit.  
De ideeën die verder worden uitgewerkt zijn onder te brengen in de volgende vier hoofdgroepen 
 

Fysiek- ruimtelijk 

1 Een leven lang wonen  

Het is belangrijk dat jongeren en ouderen kunnen blijven wonen in Agelo. Binnen dit idee worden 
verschillende vormen van wonen die dit mogelijk maken onderzocht (denk aan inwonen bij ouders, 
wonen op boerderijen, knooperven, bouwkavels voor jongeren en jonge gezinnen). Maar ook 
mogelijkheden voor dagbesteding of wonen met zorg kunnen worden belicht. Er zijn een aantal 
woningen/panden die ter ondersteuning van een leven lang wonen kunnen worden bestemd. De 
werkgroep die hiermee aan de slag gaat zoekt uit of die ideeën realistisch gemaakt kunnen worden. 
Belangrijk punt van aandacht is ook de geldende regelgeving en benodigde vergunningen om bv 
werken en wonen te combineren. (VAB beleid en wensen van Agelo) 
 
2 Verfraaien van Agelo  
Hoe kan Agelo er nog fraaier uitzien in de toekomst. De werkgroep zoekt uit welke van de 
onderstaande ideeën in de dop+ periode gerealiseerd kunnen worden.  

 Meer groen, beplanting bij de Mariakapel en beter onderhouden van het groen in Agelo 

 Bankje bij landkruis, bankjes langs wandelpaden en plaatsen van picknicktafels  

 Herstellen van boerenerven 

 Pleintje bij keisteenmonument of tegenover café groot Agelo 

 Behouden en onderhouden van de straten 

 Onderhouden van de kanaaldijk 

 Herstellen van oude school- en wandelpaden 

 Wandelroutes met een creatief/educatief karakter 

 Wandelroutes vanaf het café 

 Buurtschapsommetje 

 Aanleggen riolering Weerselosestraat 
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Sociaal-Maatschappelijk 
 
3 ’n Baoken als brede school   
De werkgroep die zorgt dat ’n Baoken ook voor de toekomst behouden blijft is al volop bezig. 
Ouders, personeel, MR leden zijn gestart met het uitwerken van het idee om muziek onderwijs te 
koppelen aan de school. Door de school aantrekkingskracht te geven, kiezen mogelijk meer ouders 
ervoor hun kinderen er naartoe te laten gaan. Ook heeft de werkgroep meteen gereageerd op het 
voorstel van de onderwijsraad aan de minister van onderwijs om de ondergrens voor kleine scholen 
naar 100 leerlingen te brengen.  Actie om dat te voorkomen is de eerste stap, welke volgen zal de 
werkgroep zeker bespreken.  De komende tijd kan deze werkgroep verbreed worden met mensen 
van de gemeente, het Konot bestuur en wellicht ook andere bewoners van Agelo. Onderstaande 
punten zullen worden uitgewerkt. 

 Met daarin diverse activiteiten*  en projecten voor kinderen, jongeren en ouderen n en 
lokalen worden verhuurd voor yoga, muziek, vergaderingen, cursus, ………… 

 Gezamenlijke moestuin, kooklessen , klootschieten, jeu de boules, meer speelruimte, 
pannakooi, voetbalveld…. 

 De school zo ontwikkelen/ excellent maken, dat ook kinderen buiten Agelo er naartoe willen. 

 Gastouderopvang 
 
 

Economisch – Ondernemend 
4 Agelo economisch en innovatief 
Ideeën die onder bovenstaande noemer tijdens de dorpstafel naar voren kwamen hadden de 
behoefte in zich om ondernemerschap in Agelo te stimuleren. Daarbij is afstemming met de 
gemeente van groot belang. Binnen dorpsplanplus kan hier wellicht een slag geslagen worden.  
VAB beleid, herbestemming agrarische gebouwen, bestemming buitengebied zijn zaken die 
besproken zullen worden en waar maatwerk voor gezocht wordt. 
Bij de uitwerking wil de werkgroep aan de slag met zaken die voor zowel agrarische als niet 
agrarische ondernemers in Agelo van belang zijn, zonder zich daarbij te richten op specifieke 
situaties.  
Naast het helpen mogelijk maken om ondernemend te zijn in Agelo zal deze groep ook verkennen 
welke innovaties naar Agelo gehaald kunnen worden. Op het gebied van energie, asbest, afval zijn 
door onderlinge samenwerking wellicht kansen. 
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Geen DOP+   
Niet alles kan in de periode van 4 jaar gerealiseerd worden en een aantal ideeën zijn dan ook niet 
opgenomen in het DOP+ programma.  Veiligheid is een thema dat altijd al op de agenda van de 
buurtschapsraad staat, wat niet wil zeggen dat alles ook geregeld gaat worden, maar de aandacht is 
er zeker.  De ideeën die onder feesten en traditie staan zijn leuk en veel ervan worden al uitgevoerd. 
De buurtschapsraad herkent de wens om deze feesten te behouden. Ontmoeten en welzijn zijn 
zaken die vast gerealiseerd worden binnen de brede school. Verbeteren van de bereikbaarheid is al 
onder de aandacht van de provincie Overijssel. Op schaal van Agelo is dit onderdeel lastig te 
realiseren, dat er behoefte aan verbetering is zal zeker beschreven worden. Het bevorderen van 
recreatie zou prima kunnen vallen onder economisch innovatief, de bal ligt voor een groot deel bij de 
ondernemers. 
 
Veiliger Agelo 

 Kipboomweg en de Klein Esweg 

 De Weerslosestraat 

 Rossumerstraat richting klein Agelo naar ’n Baoken 

 Opstelplaats voor kinderen van de basisschool 

 Vrijliggend fietspad naar Ootmarsum 

  

Feesten en traditie  

 Paasvuur tot feest maken, met tent erbij 

 Zomerfeest in Agelo 

 Gala met carnaval 

 Aandacht voor Kiezelgala 

 Tradities behouden o.a. biddag voor het gewas 

 Boeldag/veiling 
 
Ontmoeten en welzijn   

 Ouderensoos 

 Ontmoetingsruimte voor jongeren 

 SRV wagen 
 

Bereikbaarheid verbeteren  

 Glasvezel (aftakken van Weerselo) 

 Wifi 

 4G in Agelo 

 Buurtbus, regiotaxi 
 

Recreatie bevorderen    

 Streekproducten promoten 

 meer mogelijkheden voor recreatie 
 


