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Voorwoord
Wat bezielt ons?
Waar willen we heen de komende 5 tot 10 jaar? Wat voor een dorpen willen we zijn? Moeten we groeien
of juist klein blijven? Hoe zit het met voorzieningen, zoals de scholen, het verenigingsleven, glasvezel etc.?
Wat maakt Zwartebroek en Terschuur uniek en moet specifiek behouden blijven?
Om deze vragen te beantwoorden hebben we, met elkaar, een actueel Dorpsplan gemaakt voor Zwartebroek
en Terschuur. Het meest recente dorpsplan dateerde van 2008. Veel van de speerpunten uit dit plan zijn
inmiddels gerealiseerd of in gang gezet. Denk bijvoorbeeld aan de inzet voor vitale woningbouw of de
uiteindelijke realisatie van een veilig fietspad aan de Eendrachtstraat en het populaire Terbroekse
klompenpad. Maar er zijn ook nog wensen blijven staan. Bovendien is er sindsdien veel veranderd. Dit
geldt zowel voor de economische, technologische, maar ook regionale en lokale ontwikkelingen. Het
nieuwe Dorpsplan geeft nu de mogelijkheid om de balans opnieuw op te maken en de actuele wensen na
een zorgvuldige inventarisatie voor de komende jaren vast te leggen.
Noten op onze zang
In oktober 2015 is de Werkgroep Dorpsplan Zwartebroek Terschuur begonnen met het opstellen van het
nieuwe Dorpsplan. Alle wensen en ideeën van de inwoners, verenigingen en bedrijven zijn verzameld en
vormen nu de basis van dit Dorpsplan. Hiermee is het Dorpsplan echt voor en door de inwoners van beide
dorpen geschreven. Vanuit de verkregen informatie is de uiteindelijke visie ontstaan en breed gedragen
vastgelegd. Kortom: met dit doorleefde dorpsplan vol hoor en wederhoor en de uiteindelijke uitwerking
hiervan kan de komende jaren recht gedaan worden aan realistische wensen en behoeften van de dorpen en
haar inwoners.
Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen en inwoners die hebben meegewerkt en meegedacht aan het tot
stand komen van het Dorpsplan Zwartebroek-Terschuur. Een plan dat streeft naar optimale realisatie!
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
In het voorjaar van 2015 heeft Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur het voornemen uitgesproken om
het deels gerealiseerde dorpsplan (2008) nieuw leven in te blazen. Er is sindsdien immers veel veranderd.
Dit geldt zowel voor de economische, technologische, maar ook regionale en lokale ontwikkelingen. Ook
de gemeente Barneveld is bezig met de herijking van de Strategische Visie 2030. Zij hecht hierbij veel
waarde aan de inzet en betrokkenheid van haar inwoners en bedrijven. Een mooie gelegenheid dus voor
Zwartebroek en Terschuur om met een nieuw en doorleefd Dorpsplan haar ambitie voor de komende jaren
kenbaar te maken. Het Dorpsplan Zwartebroek-Terschuur wordt meegenomen in de Strategische Visie
Barneveld 2030. Plaatselijk Belang zal toezien op een optimale uitvoering van het plan. Hiertoe worden
aan de hand van een geactualiseerd Dorpsplan diverse werkgroepen geformeerd die bij de beoogde
uitvoering de belangrijkste wensen uit het plan helpen realiseren.

1.2 Proces
Om een breed gedragen Dorpsplan op te stellen waar de dorpen Zwartebroek en Terschuur de komende
jaren mee vooruit kunnen, werd en wordt aan een actieve deelname van inwoners, verenigingen, bedrijven,
maar ook de gemeente veel belang gehecht. De belanghebbenden zijn op verschillende manieren betrokken
bij de ontwikkeling van het nieuwe Dorpsplan. Voor alle inwoners is een zogenaamde startbijeenkomst
georganiseerd; een dorpsbijeenkomst waar eenieder de wensen en ideeën naar hartenlust kon uiten. Voor
alle verenigingen en bedrijven is een klankbordbijeenkomst gehouden waar ook zij in staat zijn gesteld om
een specifieke stem te laten horen. Ook is de gemeentelijke organisatie betrokken bij het tot stand komen
van het plan. Vanuit alle geledingen is zeer veel relevante en nuttige informatie naar voren gekomen en
verwerkt in dit nieuwe Dorpsplan Zwartebroek-Terschuur.

1.2.1 Dorpswerkgroep
Voor de begeleiding van het proces om te komen tot het nieuwe dorpsplan heeft Plaatselijk Belang de
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK) gevraagd hierin te ondersteunen. Deze
vereniging ondersteunt kleine dorpen onder meer bij het opstellen van dorpsplannen.
In de loop van 2015 is de Dorpswerkgroep samengesteld, waarbij naar een zo breed mogelijke
samenstelling is gezocht met veel diversiteit: mannen, vrouwen, ‘Terschuurders’, ‘Zwartebroekers’,
mensen uit de buitengebieden, nieuwkomers, jongeren, ouderen en alles wat daar nog tussen zit. Kortom,
een sterk gemixt gezelschap. De dorpswerkgroep heeft uiteindelijk de volgende samenstelling gekregen:
Henk van Veluw, Jan van de Pol, Gineke van de Glind, Ina Kamphorst, Jan van Veen, Frans Vernooij,
Marion Ringeling, Gijs Jan Berkhof, Gert Drost, Robert de Goeij, Annie van Veen, Aart Peut en Tomas
Vaarkamp. Een representatie van de lokale bevolking.
Actuele gegevens verzamelen
In het najaar van 2015 is de dorpswerkgroep eerst gestart met een dorpsschouw om zo alle bijzondere en
betekenisvolle locaties van de dorpen en buitengebieden te bezichtigen, zodat meteen een aantal
knelpunten, streefpunten of mooie en markante locaties de aandacht hebben gekregen. Actuele gegevens
van vitaal en lokaal belang zijn a priori in kaart gebracht. Onder meer aan de hand van deze dorpsschouw
is vervolgens een achttal thema’s bedacht die zowel op korte als langere termijn te maken hebben met ons
plaatselijk belang. De thema’s worden als ankerpunten tijdens de Startbijeenkomst voor de lokale bevolking
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in het dorpshuis geagendeerd. Wat leeft er bij de bewoners van onze grootse kernen anno 2016 aan actuele
wensen en verlangens? ‘Roept u maar’…

1.2.2 Startbijeenkomst
Begin februari 2016 heeft de Dorpswerkgroep in dorpshuis ‘De Belleman’ een bijeenkomst voor alle
dorpsbewoners georganiseerd: de Startbijeenkomst voor de lokale bevolking. Het doel van deze
bijeenkomst is om de wensen en ideeën van de inwoners van de dorpen voor het komende decennium te
verzamelen. Deze wensen en ideeën worden gebruikt als voeding voor het schrijven van een actueel
Dorpsplan. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt. Meer dan 200 mensen hebben hun stem laten
horen. Een unieke bijeenkomst: representatief en met een hoge mate van betrokkenheid.

Tijdens deze startbijeenkomst krijgen alle aanwezigen de mogelijkheid om met behulp van stembriefjes
persoonlijke wensen en ideeën voor de dorpen te uiten. Concrete knel- en streefpunten? Creatieve
suggesties? Inspirerende plannen? Onderling wordt er intensief en geïnteresseerd gesproken en besproken.
Naar aanleiding van acht onderstaande thema’s worden nu zowel spontaan als planmatig concrete ideeën
aangedragen:
1. Voorzieningen
2. Verkeer & Veiligheid
3. Bouwen & Gebouwen
4. Verenigingen & Sociale Samenhang
5. Jeugd & Jongeren
6. Ruimtelijke kwaliteit & Buitengebied
7. Bedrijvigheid
8. Diverse/overige
Actuele gegevens analyseren
Na afloop van de bijeenkomst wordt bij de evaluatie gezamenlijk de balans opgemaakt. Met name de
thema’s Voorzieningen, Wonen en Verkeersveiligheid blijken veel aandacht te krijgen. Per thema wordt
gekeken op welke onderwerpen de meeste stemmen en briefjes uitgebracht zijn. Op basis van deze
bevindingen kan nu concreet een aantal speerpunten gevormd worden. De top 10 stemmen over alle thema’s
ziet er als volgt uit.
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Top 10 uitslag op basis van stemmen
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

Top 10; punten
1 Nieuwe school, 1 identiteit
Betaalbare starterswoningen
Sporthal
Verlichting fietspad
Kruising Eendrachtstraat/ Hoevelakenseweg
1 Nieuwe school, 2 identiteiten
Boeren en Agrarisch gebied behouden
Snel internet
Zorgcentrum
Drempels te hoog/weg
Bedrijfsverzamelgebouw

Aantal
punten
69
50
36
24
20
19
19
16
14
12
12

Optimaal representatief onderzoek
Wat betreft de opkomst van de bijeenkomst kan worden gesteld dat met name de inwoners van Zwartebroek
tijdens de avond beter vertegenwoordigd waren dan de dorpelingen van Terschuur. Ook de leeftijdsgroepen
26-40 en 41-55 jaar waren verhoudingsgewijs oververtegenwoordigd. De groep 70-plussers was met een
opkomst van 9% (dit is 5% van het totale inwoneraantal 70-plussers) op de avond ondervertegenwoordigd.
Ook is gebleken dat er relatief weinig mensen vanuit de buitengebieden aanwezig waren.
De doelgroepen die op de avond ondervertegenwoordigd waren zijn vervolgens aanvullend benaderd om
de vertegenwoordiging van o.a. leeftijdsgroepen en herkomst meer evenredig te krijgen.
Uiteindelijke verdeling herkomst en leeftijdsgroep

HERKOMST

LEEFTIJD

70+
11%
Terschuur
39%
Zwartebroek
61%

<25
8%
26-40
18%

56-70
23%

41-55
40%

Leeftijd

% opkomst

<25
26-40
41-55
56-70
70+

9%
18%
40%
23%
11%
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1.2.3 Klankbordbijeenkomst
Nu wordt het tijd voor een zinvolle analyse en een inhoudelijke interpretatie. Het proces verloopt
transparant en wordt gegrondvest dankzij direct contact met bevolking, verenigings- en bedrijfsleven. De
uitkomsten van de Startbijeenkomst zijn namelijk voorgelegd aan de verschillende lokale en regionale
verenigingen, organisaties en bedrijven en eveneens aan adviserende ambtenaren van de gemeente
Barneveld, met als doel om vanuit deze geledingen de nodige weerklank te ontvangen die weer als extra
dimensie voor het actuele Dorpsplan bruikbaar kunnen zijn. Met behulp van tafelsessies zijn de uitkomsten
bediscussieerd en zijn creatieve ideeën en inzichten verkregen die ten slotte weer zijn verwerkt in het
Dorpsplan.

1.2.4 Werkbezoek B&W
Op 25 juni 2016 is een delegatie van Burgemeester en Wethouders op uitnodiging van de werkgroep naar
Zwartebroek gekomen. Doel van deze bijeenkomst was om het Concept Dorpsplan Zwartebroek-Terschuur
te bespreken en eveneens de inzichten van Burgemeester en Wethouders te vernemen. Deze evaluatie werd
door betrokkenen als constructief en zinvol ervaren. We kijken terug op een geslaagd werkbezoek. Veel
onderwerpen zijn besproken en er is door B&W actief meegedacht aan mogelijke oplossingen van
bestaande knelpunten en wensen. Deze aanvullende informatie is waar mogelijk meegenomen in de
afronding van het Dorpsplan.

1.2.5 Kinderdorpsplan
Ook de kinderen van Zwartebroek en Terschuur hebben zich behoorlijk ingespannen om hun stem te laten
horen. Aan de hand van mooie maquettes en knutselwerkjes is dankzij alle schoolkinderen creatieve
informatie voor en over de dorpen verzameld. Dit heeft geresulteerd in het zgn. Kinderdorpsplan dat als
apart hoofdstuk onderdeel uitmaakt van het Dorpsplan.



Dorpsplan Zwartebroek-Terschuur

9 •9

• • •

2 Zwartebroek en Terschuur
2.1 Historie
Zwartbroek en Sjuurdarp
Over het historisch leven en ontstaan van de dorpen Terschuur en Zwartebroek ‘tussen stuwwal en
heuvelrug’ bestaan de nodige vermoedens en speculaties. Helder is dat Terschuur’s grondslag ligt bij huize
Ter Schuer. Dit historische gebouw uit de Middeleeuwen was gevestigd aan de Hessenweg van Amsterdam
naar Deventer. Er werd eveneens tol geheven bij ‘de Tolboom’ en dat kan hooguit de koopkracht maar niet
de voldoening bij herberg ‘Voermans Welvaren’ onder druk hebben gezet. Ook de tot het Batenburgse
pandschap behorende Landtol van Terschuur aan de westzijde was een felbegeerde bron van inkomsten,
die graag van de hertog van Gelre werd gepacht. Lange tijd woonde de tolgaarder in het huisje aan de
Hoevelakenseweg, waarop nog steeds de afstanden naar nabijgelegen plaatsen te lezen zijn. Hopend op een
file van paard en wagens…
Met de komst van de Industriële Revolutie in de negentiende eeuw werd het dorpje gekoppeld aan de
economische slagaders van het Hollands Spoor van Amsterdam naar Zutphen en snelweg A1, ooit Rijksweg
1. Eeuwenlang hielden de boeren hun hoofd boven water met een gemengd bedrijf en zelfvoorziening. De
Callenbroecker molen van ‘den olden Florus’ stond er al voor 1584. ‘Klapwiekend’ graan vermalen.
Samen sta je sterker en zo ontstond in 1901 een zuivelfabriek. Boeren, burgers en buitenlui namen het
initiatief om een Coöperatieve Vereniging “De Eendracht” (Latijn: Concordia) op te richten. Decennialang
domineerde de fabriekspijp van de melkfabriek gedurende de twintigste eeuw de skyline. Een oriëntatiepunt
in de Gelderse Vallei vol zand- en veengebied.
Kallenbroek en Zwarte Broek waren nat en drassig. Een broek is een laaggelegen gebied dat immers nat
blijft door opwellend grondwater of het is een laag stuk land dat regelmatig overstroomt en 's winters vaak
langere tijd onder water staat. In Zwartebroek en omgeving stonden veelal kleine boerderijtjes en
landarbeiderswoningen. Door de eeuwen heen werd ook hier hard en zwaar gewerkt aan ontginning van
het gebied, er werd geld van turf gemaakt en de veengebieden zijn met man en macht ontgonnen en met
vrouw en kracht gewonnen. Zwartebroek is net als Nijkerkerveen het dorp dat haar vormgeving te danken
heeft aan een intensieve veenontginning. Karakteristiek zijn de langgerekte weilanden met elzen en
knotwilgen. Genieten geblazen voor hedendaagse klompenlopers!

2.2 Heden
Sinds 1952 zijn de uitbreidingen van beide dorpen begonnen. Met de groeiende economie groeiden ook
kansen en mogelijkheden voor de lokale bevolking. Geleidelijk aan werd er stukje bij beetje aan de
uitbreiding van de dorpen gewerkt. Zo kwam vrij organisch tot stand hoe de dorpen er vandaag de dag
uitzien.
Ons plaatselijk belang? Wie wil bloeien moet groeien!
Anno 2016 is het echter van vitaal belang dat de leefbaarheid van de dorpen ook voor de langere termijn
met een visie in kaart gebracht wordt. De huisvesting voor de kleine kernen op de middellange termijn is
uiteindelijk voor ‘Terbroek’ in Zwartebroek begonnen. Dat is cruciaal. Wie wil bloeien, moet groeien! Dat
weet zelfs een paardenbloem. Uiteindelijk wordt het plan “De Dwarsakkers, met onder andere enerverende
woningbouw Het Domein en het Gezondheidscentrum concreet gemaakt en gerealiseerd. En hoe zit het met
de vitalisering van Terschuur? Een belangwekkend aandachtspunt.
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2.3 Visie
Vanuit de inbreng van de bewoners, verenigingen en bedrijven is de visie voor de dorpen gemaakt. Deze
visie geeft een beschrijving van de belangrijkste kenmerken en karakteristieken van de dorpen. Deze visie
moet de basis vormen voor alle verdere besluitvorming rondom toekomstige veranderingen in de beide
dorpen. Het kan als het ware dienen als meetlat waaraan veranderingen moeten voldoen.








Hoe we deze visie verder invulling willen geven komt in de volgende hoofdstukken aan bod. Bij de
verschillende onderwerpen zijn verder verschillende ‘sub’-visies benoemd.
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3 Leefbaar & Vitaal
Zwartebroek en Terschuur kunnen we karakteriseren als leefbare en vitale dorpen. De uitdaging ligt er om
dit in de toekomst ook zo te houden. Dat stilstaan achteruitgang is, is de laatste jaren ook daadwerkelijk
gebleken. Het achterblijven van woningbouw heeft bijvoorbeeld een immense impact op de aanwezige
voorzieningen gehad. De scholen hebben te maken met terugloop, de middenstand ziet minder klanten
komen, de jongeren trekken weg en de dorpen vergrijzen. Hoe kunnen we onze dorpen nu en in de toekomst
leefbaar en vitaal houden? Wat verstaan we onder leefbare en vitale dorpen? In dit Dorpsplan willen we
daar voor Zwartebroek en Terschuur een antwoord op geven.
Wat maakt de dorpen leefbaar en vitaal
Met het begrip  wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt de dorpen zijn om er
te wonen of te werken. Dit is veelomvattend en heeft betrekking op onder andere het aanbod en niveau van
wonen (van jong tot oud), de aanwezigheid van voorzieningen (zoals scholen, sport en winkels), veiligheid,
saamhorigheid, gezondheid en de kwaliteit van de openbare ruimte (groen).
De term  is in hoge mate van toepassing op de dorpen. Naast energie geeft dit ook een bepaalde
levendigheid weer en toont het kracht, ondernemerschap en ambitie. Vitaliteit heeft een veelvoudige
betekenis:

: beweeglijk, druk, krachtig, duidelijk

: vol activiteit

: werkzaamheid

: vol kracht

: op zich nemen, beginnen te doen, uitvoeren

: groter worden
Juist deze kenmerken zijn de komende jaren van wezenlijk belang om te zorgen dat de dorpen nu en ook in
de toekomst voor iedereen leefbaar zijn en blijven. Van jong tot oud. Met gezamenlijk enthousiasme en
verenigde inspanning kunnen we met elkaar zorgen dat het voor iedereen prettig en mogelijk is om in de
dorpen te wonen, te sporten, te spelen, te leren, te winkelen, te genieten, gezond te zijn, veilig te zijn en
vooral met elkaar te zijn. Hoe we als dorpen hier de komende jaren specifiek invulling aan willen geven
leest u in de volgende hoofdstukken.
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4 Landelijk, groen karakter
Hier is veel om te doen: ruimte én groen…
Bewoners hebben in Terschuur en Zwartebroek zowel behoefte aan ruimte voor eigentijds wonen én werken
als recreatie. Ons buitengebied is kostbaar, gezond en goed voor de bewoners. Natuur is van vitaal belang
voor mensen. Ruimte en groen geven ook positieve mogelijkheden voor sociale verbinding en recreatie.
Komende decennia is een adequate inzet van ruimte en groen van en voor de dorpen buitengewoon
belangrijk. Dat is onmiskenbaar van belang: Een groene omgeving maakt je hoofd leeg en nodigt uit om te
bewegen, te ontmoeten én te communiceren. De mogelijkheden voor ontspanning en recreatie worden nog
steeds en steeds meer gewaardeerd door de bewoners en de omgeving.
Met recht en reden een plaatselijk belang…. Beide woonplaatsen zoeken een optimale balans tussen
enerzijds economische belangen en anderzijds aandacht voor en behoud van het karakteristieke agrarische
en cultuurhistorische landschap. Daar zitten ‘boven op de groene zoden’ duurzaam en toekomstgericht ook
op lange termijn gezamenlijk ‘allerlei hazen’: heel parmant! In een eigentijds en efficiënt geëxploiteerd
groen knollenland…

4.1 Dorpsaanzicht
4.1.1 Dorpskarakter en landschapsstructuur






Historie

Zwartebroek en Terschuur bestonden vroeger veelal uit kleine boerderijtjes en landarbeiderswoningen.
Tevens was er enige lintbebouwing langs de hoofdwegen. De recente 20e-eeuwse nieuwbouw deed de beide
dorpen groeien; naast enkele nieuwbouwwijken werd er veel ‘ingebreid’. Tevens kent Terschuur enkele
gemeentelijke en rijksmonumenten o.a. de windkorenmolen “Den Olden Florus”.
Zwartebroek stond in vroegere tijde in het teken van veen (veenontginning) en moeras. Het gebied
kenmerkte zich qua bebouwing door veelal kleine boerderijtjes, gelegen op de hogere zandruggen. Het
kaarsrechte verkavelingspatroon en de lintbebouwing toont duidelijk de oorspronkelijke
ontginningsmethode en maakt dit landschap bijzonder. Door de verdere verdichting van de kern, de
afgelopen decennia, zijn binnen Zwartebroek de ontginningskenmerken enigszins vertroebeld.
In Terschuur was in vroegere tijden het wegvervoer van grote betekenis. Kenmerkend hiervoor zijn de anno
2016 nog bestaande tolhuizen langs de Hoevelakenseweg.
Beide dorpen hebben een eigen karakter, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Met karakteristieke
kerken, een monumentale molen, historische boerderijen etc. Kenmerkend voor de eerdere uitbreidingen
van de kernen van Zwartebroek en Terschuur is, dat in de loop van de tijd steeds relatief kleine
hoeveelheden woningen zijn gerealiseerd, in de architectuur die op dat moment in zwang was. Hierdoor is
een gemêleerd, kleinschalig beeld ontstaan met een dorpse uitstraling.
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Huidige situatie

Het beeld voor beide dorpen is eigentijds dorps. In het nieuwbouwplan voor Zwartebroek Dwarsakker wil
men de veenkarakteristieken opnieuw laten floreren. De nieuwe bebouwing volgt de strokenverkaveling en
respecteert op deze wijze het oude lintkarakter. Het is belangrijk dat hier open ruimte wordt gereserveerd,
om de overgang van nieuwe bebouwing naar het landschap "geleidelijk" te laten plaatsvinden. Dit om versterkt door de nieuwe ontwikkeling - het landelijke, informele karakter te behouden. Zie hiervoor het
beeldkwaliteitsplan dat gemeente hiervoor heeft opgesteld.

Speerpunten


Het behouden van het cultuurhistorisch dorpsaanzicht van beide dorpen.

Gewenste maatregelen









Inventariseren van kenmerkende gebouwen/aanzichten van de dorpen en te onderzoeken hoe deze
voor de dorpen voor komende generaties behouden kunnen blijven (d.m.v. beschermde status;
monument etc.).
Vervallen historische gebouwen snel en adequaat opknappen -met oog voor de cultuurhistorische
waarde- om zo de kwaliteit en de kenmerken van het dorpsaanzicht te behouden (Café Max is hier
een goed voorbeeld van)
Gefaseerde, kleinschalige nieuwbouw met variatie (qua woningtype en architectuur), eigentijds en
passend bij het historisch ontstane karakter van beide dorpen.
Een beeldkwaliteitsplan opstellen dat past bij de historie van de dorpen en bijdraagt aan behoud van
bebouwings- en landschapskenmerken. In het plan bindende randvoorwaarden opnemen voor de
architectonische vormgeving van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte.
Het aanbod van woningen en woonmilieus aan laten sluiten bij de voorkeuren van bewoners;
interessepeilingen uit laten voeren onder bewoners.
                     











4.2 Groen
4.2.1 Aandacht voor groen buitengebied en groen in de dorpen
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Historie

In de beginjaren van de dorpen werd het buitengebied bevolkt door voornamelijk veel kleine keuterboeren
en een enkele grote boerderij. Kijkend naar het gebied rondom Zwartebroek, dan zijn de veengebieden
‘natuurlijk’ het meest kenmerkend. Feitelijk was het gebied zelfs opgedeeld in verschillende veengebieden
in bezit of gepacht door de plaatselijke families. Het buitengebied bestond uit een weids slagenlandschap
en enkele mooie natuurgebieden zoals ‘het Paradijs’ dat cultuurhistorisch is ontstaan en in de vorige eeuw
onder beheer organisch is vastgelegd en vastgesteld.

Huidige situatie

Het buitengebied rondom de dorpen wordt door verschillende organisaties beheerd. Delen zijn nu in het
beheer van Natuurmonumenten. Daarnaast beheren o.a. Het Geldersch Landschap, Bureau Beheer
Landbouwgronden (BBL) en de boeren de landerijen rondom de dorpen.
Ooit was er sprake van de realisatie van een Ecoduct nabij Terschuur dat geconstrueerd zou worden om de
natuurgebieden aan beide kanten van de A1 met elkaar te verbinden. Realisatie hiervan is door herijking
van politieke prioriteiten tot nu toe niet in zicht.

Speerpunten




Behoud van het huidige groen in en om de dorpen
Meer aandacht voor groenbeheer en uitwerking hiervan in de dorpen
Rekening houden met behoud van de natuur bij bouwplannen

Gewenste maatregelen


Gesprek aangaan met natuurbeheer van de Gemeente en beheerders over plannen voor de komende
jaren en vragen om meer budget en aandacht voor de natuur en landschap in en rondom de dorpen.

4.2.2 Groene energie OK, maar landschapsvervuiling NEE





Huidige situatie

Duurzame en groene energie vervult een steeds grotere rol in bij de huidige energieopwekking. Traditionele
energiebronnen zoals olie, gas en kolen worden steeds schaarser en brengen tevens veel schade toe aan het
milieu. De opwekking van groene energie heeft om die reden de laatste jaren een enorme vlucht genomen.
Zo ook de technieken waarmee het opwekken van groene energie mogelijk is. Rondom Zwartebroek en
Terschuur staan wat kleine windmolens bij boerderijen. Sommige huizen en boerderijen hebben
zonnepanelen.

Speerpunten


Wel groene energie, maar geen landschapsvervuiling.

Dorpsplan Zwartebroek-Terschuur

 15• 15

• • •

Gewenste maatregelen


Onderzoeken op welke wijze groene energie in de dorpen een rol kan spelen. Daarbij rekening
houdend met het natuurlijke, groene en streekeigen landschappelijke karakter, de ruimtelijke
kwaliteit en landelijke recreatie en de agrarische uitstraling van de dorpen.

4.3 Agrarisch karakter








4.3.1 Op de bres voor ruimte voor boeren
Historie

Ook in onze contreien verdampt deels de primaire sector van agrariërs en landbouw. Vroeger waren we
hier allemaal boer, al werden mensen natuurlijk ook al snel getrokken tot het turfsteken toen het hout steeds
schaarser werd. Sinds 1950 is er een gestadige landelijke daling geweest van het aantal boerenbedrijven die
ook in Zwartebroek en Terschuur te zien is.

Huidige situatie

Een aanzienlijk kleiner aantal actieve boerenbedrijven is overgebleven. Door economische omstandigheden
wordt het steeds moeilijker voor de kleinere boerenbedrijven om zich te handhaven. Veel agrarische
bedrijven moeten noodgedwongen stoppen of kiezen voor alternatieve inkomsten naast het boerenbedrijf
(nevenactiviteiten).
Door de vele bedrijfsbeëindigingen komen opstallen leeg te staan. ‘Verrommeling’ moet worden
voorkomen. De rood-voor-roodregeling maakt het mogelijk om leegstaande agrarische opstallen te slopen
en hiervoor in de plaats een woonbestemming aan te vragen.
Echter, door een dichte bebouwing en het oprukken van woningbouw in de buitengebieden wordt
uitbreiding van de boerenbedrijven in omgeving Zwartebroek en Terschuur een steeds groter probleem.
Actieve agrariërs hebben meer ruimte nodig om door te kunnen gaan met hun bedrijf en eventueel te
groeien.

Speerpunten


Ruimte voor agrariërs en landelijke uitstraling in de omgeving behouden

Gewenste maatregelen





Woningbouw in de buitengebieden concentreren bij bestaande woningbouw of nabij de dorpsgrenzen
om zo agrarische gronden te behouden en boeren de ruimte te geven.
Nieuwe (lokale) (niche)markten zoeken en ontplooien voor agrarische producten/ bedrijven
Nevenactiviteiten voor de agrariërs vanuit gemeentelijk oogpunt makkelijker mogelijk maken
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4.4 Landelijke recreatie






4.4.1 Uitbreiding van de klompenpad/wandelpaden
Historie

Werkgroep klompenpaden is in 2009 gestart naar aanleiding van de wens voor een klompenpad vanuit het
vorige Dorpsplan. Uiteindelijk is het klompenpad van 11 kilometer op 6 december 2014 geopend.

Huidige situatie

Het Terbroekse klompenpad wordt veel gebruikt en krijgt veel positieve reacties van wandelaars uit meer
dan 50 steden en gemeenten en zelfs uit het buitenland. De beheerskosten worden momenteel betaald door
Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur. Of dit in de toekomst nog reëel en haalbaar is, is zeer onzeker.

Speerpunten


Het klompenpad behouden en kijken waar uitbreiding mogelijk is.

Gewenste maatregelen



Alternatieve financiële middelen genereren voor het beheer en onderhoud van het klompenpad.
Onderzoeken of het mogelijk is om uit te breiden, bijvoorbeeld op het terrein van natuurmonumenten.

4.4.2 De wens voor ruiterpaden
Historie

Vroeger deed iedereen alles met paard en wagen en waren alle paden voor het gebruik door de “edele”
dieren ingericht.

Huidige situatie

Asfalt heeft de overhand genomen en mensen met paarden zijn veelal aangewezen op maneges. Daarnaast
zijn over het algemeen de bermen verdwenen en daarmee de mogelijkheden om langs de weg te rijden.
In de omgeving is wel wat mogelijkheid om met een paard te rijden, maar er zijn weinig grotere gebieden
waar paard en eigenaar vrij door de natuur kunnen lopen.

Speerpunten


Ruiterpaden in de natuur om vrij met een paard te kunnen lopen

Gewenste maatregelen





Onderzoeken waar de behoeften van ruiters liggen, waar ze wel mogen lopen en waar niet
Onderzoeken wat de terreinbeheerders of grondeigenaren in de regio willen
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5 Toekomstbestendige voorzieningen
Om een levendig en vitaal dorp te kunnen zijn en ook te blijven, betekent ook dat de voorzieningen op een
acceptabel niveau moeten zijn. De aanwezigheid van voorzieningen bepaalt of mensen in de dorpen willen
wonen. Maar het mes snijdt aan twee kanten; hoe meer inwoners er zijn, des te meer voorzieningen er
kunnen zijn. Dit toont zowel het belang van het juiste en passende aanbod woningen aan, alsmede het
belang van goede en adequate voorzieningen voor de ‘primaire’ behoeften, zoals levensmiddelen en
onderwijs, maar ook voorzieningen die vandaag de dag niet meer weg te denken zijn, zoals een goede
fysieke en digitale bereikbaarheid.

5.1 Wonen
De omvang van de woonkernen Zwartebroek en Terschuur is in de loop der tijd gefaseerd toegenomen. Er
werd zoveel mogelijk gebouwd naar behoefte voor de ‘eigen’ bevolking van Terschuur en Zwartebroek
(jong en oud). Bij de nieuwbouw en inbreidingsactiviteiten werd het dorpse karakter veelal in ogenschouw
genomen.
De huidige demografische prognose cijfers (zie onderstaande tabel) laten een forse toename zien van het
aantal 75-plussers in de periode tot 2040 (vergrijzing) en een sterke afname van de leeftijdsgroep 0-54 jr.
Het is het van groot belang om al onze jongeren de mogelijkheid te bieden in onze dorpen te kunnen blijven
wonen en zodoende de dorpen leefbaar te houden. Gezien de vergrijzing, welke ook onze dorpen niet
voorbij gaat, zal ook extra aandacht moeten worden besteed aan ouderenhuisvesting op maat.

Bron: Gemeente Barneveld, 2015

5.1.1 Betaalbare (starters)woningen







Historie

In Terschuur heeft de gemeente al jaren geleden grond aangekocht voor, in eerste instantie, verplaatsing
(en eventueel uitbreiding) van sportpark “Overbeek”. Door deze verplaatsing ontstaat op de voormalige
locatie ruimte voor woningbouw. Woningbouw op de huidige sportvelden wordt pas, zo zijn nu de plannen,
ontwikkeld vanaf 2020.
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Huidige situatie

Anno 2016 vindt er (na jaren van status quo, d.w.z. geen nieuwbouw) in Zwartebroek eindelijk weer
woningbouw plaats! Plan Dwarsakker. Dwarsakker is een uitbreidingsplan dat zich bevindt in een schil aan
de zuidkant van Zwartebroek, tussen de Platanenstraat en de Eendrachtstraat. Het plan is bedoeld om te
voorzien in de woningbehoefte van Zwartebroek en Terschuur in de periode tot 2021. In dit plan is rekening
gehouden met de historische kenmerken qua landschap van Zwartebroek. In totaal telt deze wijk 97 koopen huurwoningen gebouwd in verschillende typologieën.
In de nieuwe woonvisie 2017-2021 geven B&W aan bij het opstellen met name aandacht te willen besteden
aan “Het aanbod van woningen voor lage en middeninkomensgroepen”. Hieronder vallen veelal de starters
op de woningmarkt. De starters op de woningmarkt hebben anno 2016 tevens te maken met het feit dat, ten
opzichte van enkele jaren geleden, de maximale hypotheekleningen bij een bepaald inkomen verder zijn
gedaald.

Speerpunten





Meer aanbod goedkope starterswoningen bouwen (urgentie is geboden gezien prognose cijfers)
Meer gefaseerde bouw van starterwoningen (organische groei)
Woningen moeten qua prijs conform zijn aan andere woningen in gemeente Barneveld
Waar mogelijk huizen op inbreidingslocaties

Gewenste maatregelen









Meer betaalbare starterswoningen. Er is behoefte aan een actueel onderzoek (enquête) waarbij
geïnventariseerd wordt op welke wijze de klant optimaal tot koning bevorderd kan worden. Waaruit
bestaat concreet de behoefte aan woningbouw? Een adequate(re) verdeling van huur- en
koopwoningen die actueel en vraaggestuurd is blijkt noodzakelijk. Groei leidt tot bloei… cruciaal
voor een leefbaar en vitaal plaatselijk belang!
Planontwikkeling afstemmen op de behoefte en wensen van de doelgroep, zoals starters.
Onderzoek naar behoefte sociale koopwoningen.
Goede afstemming qua gefaseerde woningbouw (vraag en aanbod) over langer traject voor de beide
dorpen. Waarbij in eerste instantie zoveel mogelijk wordt gebouwd naar behoefte voor de ‘eigen’
bevolking van Terschuur en Zwartebroek.
Benutten van (reeds beschikbare of potentiële) inbreidingslocaties voor betaalbare starterswoningen.
Opstellen van een plan voor ruimtelijke inrichting qua woningbouw voor komende 15-20 jaar voor
Terschuur en Zwartebroek. Dienend als beleidskaders voor bestemmingsplan gemeente.

5.1.2 Creëren van seniorenwoningen en voorzieningen

Het beantwoorden aan de ‘vergrijzende’ woonvraag






Historie

In vroeger tijden wisten ouderen dat men na hun werkzame periode geen inkomsten meer zouden krijgen.
Het hebben van veel kinderen was dan ook een goede oudedagsvoorziening. Men rekende er dan op dat de
kinderen voor de ouders konden zorgen. Dit veranderde toen in 1957 de AOW zijn intrede deed. In de jaren
daarna ontstonden veel bejaardenhuizen. Vervolgens kregen bejaardenhuizen mogelijkheden om ook
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aanleunwoningen te bouwen. Ook kwamen er verpleegtehuizen en serviceflats. Enkele ouderen kregen
inwoning bij één van de kinderen maar voor veel inwoners van Terschuur en Zwartebroek was men
aangewezen op de bejaardenhuizen etc. in de aangrenzende dorpen. Weg uit hun zo vertrouwde omgeving.
Met de komst van bejaardenwoningen in Zwartebroek en Terschuur en thuishulp konden meerdere ouderen
langer in onze dorpen blijven wonen.

Huidige situatie

Op basis van de huidige cijfers (vergrijzing van dorpen) is het noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed
aan de ouderenhuisvesting (zie prognosecijfers). Vanuit de politiek en dus gemeentes wordt het zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen gestimuleerd en mantelzorg door familie en kennissen moet de
zorgsector aanvullen en tevens ontzien. Het college van B&W van Barneveld heeft in haar woonvisie 20172020 als prioriteit staan “het realiseren van wonen met zorg voor ouderen en andere zorgvragers in verband
met het langer zelfstandig wonen”.
In het woningbouwplan Dwarsakker in Zwartebroek is tevens een Woonzorgcentrum opgenomen. Naast
realisatie van het gezondheidscentrum worden, zo is nu het plan, 24 seniorenappartementen en 5 luxe
appartementen ontwikkeld, beide met mogelijkheden tot zorgverlening. Gezamenlijk met de doelgroep
wordt momenteel (april 2016) geprobeerd dit gezondheids- en woonzorgcentrum verder vorm te geven.
Ten behoeve van de seniorenwoningen is een centrale voorziening gepland voor dagbesteding en andere
(zorg)activiteiten. Deze voorziening zal ook beschikbaar kunnen zijn voor ouderen die elders in de dorpen
Zwartebroek en Terschuur wonen.

Speerpunten


Meer seniorenwoningen en voorzieningen

Gewenste maatregelen




Onderzoek de behoefte qua aantallen en vormen van woonvoorzieningen voor senioren in onze
dorpen voor de komende jaren. De huisvesting van de ouderen dient breed te worden onderzocht. Er
is namelijk geen specifieke woonvorm waar iedere oudere zich prettig bij voelt. Er is verschil in
levensstandaard en in interesses. Er moet worden gekeken naar verschillende leefstijlen.
Tevens moet optimaal worden samengewerkt met woningstichting Barneveld en gemeente
Barneveld om onze senioren zo goed mogelijk te informeren omtrent de ontwikkelingen en
mogelijkheden.

5.2 Onderwijs
5.2.1 Waar gaan onze kinderen straks naar school?






Historie
De Hervormde School
Al in de eerste helft van de 19e eeuw wordt er in Zwartebroek (openbaar) basisonderwijs aangeboden op
de deel van een boerderij in Zwartebroek (er waren toen 55 leerlingen). In 1850 wordt een nieuwe school
gebouwd aan de Eendrachtstraat. Tot 1907 wordt hier lesgegeven en het leerlingenaantal van de openbare
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school is dan opgelopen tot 84 leerlingen. In 1907 verplaatst de gemeente Barneveld de school vanuit
Zwartebroek naar Terschuur naar een nieuw gebouw aan de Hoevelakenseweg. Onder de inwoners van
Zwartebroek en Terschuur groeit op dat moment de wens voor een Hervormde school. Na een succesvolle
handtekeningactie in 1922 wordt het openbare schoolgebouw door de gemeente Barneveld in bruikleen
gegeven aan de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Voorthuizen (waar de Hervormde kerk
Zwartebroek/Terschuur onder valt). Op 2 januari 1923 gaat de ‘Nederlands Hervormde Christelijke School’
in Terschuur van start. In 1955 wordt er uitgebouwd met een vierde lokaal. Tien jaar later blijkt het gebouw
- de school telt inmiddels 160 leerlingen - weer te klein. Noodlokalen bieden een (tijdelijke) oplossing totdat
in 1976 het nieuwe (en huidige) schoolgebouw aan de Broekhuizenstraat in gebruik wordt genomen. De
school krijgt dan haar huidige naam Hervormde Basisschool “De Zaaier”.
De Gereformeerde school (thans Protestants Christelijk)
Aan het eind van de 19e eeuw wordt in Zwartebroek een tweede school gebouwd, de Gereformeerde
‘School met den Bijbel’. In januari 1887 gaat de school van start met 52 leerlingen. De school groeit gestaag
en telt zes jaar later 100 leerlingen. In 1978, twee jaar na de nieuwbouw in Terschuur, wordt de nieuwbouw
in Zwartebroek aan de Vellengastraat betrokken en geven de ouders de school haar huidige naam
Protestants Christelijke Basisschool “Het Anker”. De school heeft geen eigen gymzaal. Leerlingen worden
tot op heden met een touringcar naar de gymzaal in Terschuur gebracht. In de school is ook de
Buitenschoolse Opvang van Christelijk Kindercentrum ‘Terbroek’ gevestigd.

Huidige situatie

De leerlingenaantallen van zowel ‘De Zaaier’ als ‘het Anker’ lopen de afgelopen jaren sterk terug. Had ‘De
Zaaier’ in 2005 nog 120 leerlingen, 10 jaar later in 2015 zijn dit er nog 85. Het leerlingenaantal van ‘Het
Anker’ is in dezelfde periode teruggelopen van 127 leerlingen naar 72 leerlingen eind 2015. Beide scholen
kampen hierdoor ook met leegstand van lokalen en beide scholen danken de voortzetting van hun bestaan
elk aan een eigen bestuurlijk verband met specifieke identiteit. De continuïteit van ‘De Zaaier’ in Terschuur
wordt thans gewaarborgd door het bevoegd gezag van de ‘Stichting Hervormde Scholen de Drieslag’ te
Barneveld. En het Protestants Christelijk Onderwijs van ‘het Anker’ in Zwartebroek wordt gewaarborgd
door het bevoegd gezag van de ‘Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Gelderse Vallei’ eveneens in
Barneveld.
Zowel het schoolgebouw van ‘De Zaaier (bouwjaar 1976) als ‘het Anker (bouwjaar 1978) zijn bijna 40 jaar
oud. De gebouwen zijn afgeschreven en zowel de gemeente Barneveld als de schoolbesturen bekijken de
mogelijkheid om voor gezamenlijke nieuwbouw te gaan. Een inhoudelijke binding kan de fysieke
ontwikkeling van een brede school tot gevolg hebben1.
Aan de Rondweg in Zwartebroek is sinds 2008 het ‘Christelijk Kindercentrum Terbroek’ gevestigd in
tijdelijke huisvesting. Op deze locatie bevindt zich zowel de kinderopvang als de peuterspeelzaal.
Buitenschoolse opvang (BSO) wordt geboden vanuit een lokaal in basisschool ‘Het Anker’ aan de
Vellengastraat. Kinderen die vanuit ‘De Zaaier’ (en andere scholen in de regio) gebruik maken van de BSO
worden gehaald/gebracht met de auto.
Actualiteit
Het onderwerp onderwijs en scholen leeft enorm onder de inwoners van Zwartebroek en Terschuur; zo is
klip en klaar gebleken op de startbijeenkomst waar het onderwerp veruit de meeste aandacht (briefjes) én
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stemmen heeft gekregen. Inwoners hebben massaal en collectief aangegeven één gezamenlijke nieuwe
school te willen, gelegen tussen Zwartebroek en Terschuur in. Hierbij is overtuigend de voorkeur gegeven
aan één school met één identiteit. Ook is de wens uitgesproken onder andere het Kindercentrum
(kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) hierin onder te brengen. En mogelijk kunnen
nog meer organisaties zich hierbij aansluiten.
Als gevolg van de uitkomst van de startbijeenkomst heeft Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur aan
de Dorpswerkgroep gevraagd om de wens omtrent de toekomst van het basisonderwijs in de dorpen verder
te onderzoeken. Om de uitkomst van de startbijeenkomst verder te duiden is besloten een enquête te houden
onder alle ouders in Zwartebroek-Terschuur met kinderen van 0-12 jaar. De uitslag van de enquête bevestigt
het beeld van de startbijeenkomst. De resultaten van de enquête zijn via Plaatselijk Belang ZwartebroekTerschuur te verkrijgen.

Speerpunten


Kwalitatief goed onderwijs in Zwartebroek / Terschuur.

Gewenste maatregelen

Eén nieuw schoolgebouw met meerdere faciliteiten en organisaties geïntegreerd, namelijk:
o Eén gezamenlijke school, met één identiteit;
o Kindercentrum (kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal);
o Overige voorzieningen (bv. bibliotheek, speel-o-theek, muziekschool, etc.);
o Gym-/sportzaal, eventueel gecombineerd met sportverenigingen.
 Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande voorzieningen, zoals het Kindercentrum Terbroek, en
elkaar niet beconcurreren.
 In overleg treden met gemeente, schoolbesturen, ouders en Plaatselijke Belang/ Dorpswerkgroep
over mogelijke opties van uitwerking.


5.3 Ondernemen en middenstand
5.3.1 Samen sterk; Bedrijfsverzamelgebouw.





Historie

In de loop der jaren is een deel van de ‘bedrijven aan huis’ (mede door gemeentelijk beleid) verhuisd naar
het bedrijventerrein ‘De Tolboom’ in Terschuur of naar elders. Het bedrijventerrein ‘De Tolboom’ is nu
compleet in gebruik en in Zwartebroek is er geen bedrijventerrein.
In het dorpsplan van 2008 werd al de wens geuit voor een bedrijfsverzamelgebouw. Er is duidelijk (al
meerdere jaren) behoefte aan een gezamenlijke bedrijfslocatie waar ruimte is voor flexwerken, ZZP’ers en
startende ondernemers uit onze dorpen.

Huidige situatie:

Er is momenteel geen bedrijfsverzamelgebouw aanwezig in Terschuur of Zwartebroek.
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Speerpunt


Een bedrijfsverzamelgebouw in onze dorpen.

Gewenste maatregel


Onderzoek initiëren naar behoefte, mogelijkheden etc. van een bedrijfsverzamelgebouw samen met
TIK (Terschuurse Industriële Kring) en lokale ondernemers uit de dorpen.

5.3.2 Meer winkels en supermarkt behouden





Historie

In een ver verleden waren er in Terschuur en Zwartebroek al bedrijven actief. Zo was er een zuivelfabriek,
een veevoederbedrijf (van den Born) en was en is er een molenmakersbedrijf. Zo’n 40 jaar geleden telden
de gehuchten Terschuur en Zwartebroek veel kleine middenstanders. Tijden veranderen. Door de komst
van o.a. de grote supermarkten in nabijgelegen dorpen en verbeterde vervoersmogelijkheden van de
bewoners zijn veel van de kleine middenstanders uit de dorpen verdwenen. Om toch in de dagelijkse
levensmiddelen behoefte te kunnen voorzien is er in 1996 een supermarkt in het dorp Zwartebroek
gekomen.

Huidige situatie

In Zwartebroek is een supermarkt aanwezig voor beide dorpen. Daarnaast zijn (verspreid) in de dorpen
cafetaria’s/cafés, een bloemenwinkel, een pompstation met curiosawinkel en een pannenkoekenboerderij.
Verder zijn er nog enkele kleine bedrijfjes aan huis (kappers, vleesboerderijen, fietsenreparatie etc.).

Speerpunt


Naast het behoud van de supermarkt is er behoefte aan meer (liefst geclusterd) winkels/
eetgelegenheden.

Gewenste maatregelen


Bewustheid creëren dat het bestaansbehoud van winkels en bestaansrecht van mogelijk nieuwe
winkels sterk afhankelijk is van het koopgedrag van de lokale bevolking.

5.4 Bereikbaarheid
5.4.1 Blijven we in de lucht?
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Historie

Goede communicatievoorzieningen zijn vandaag de dag niet meer weg te denken. De ontwikkeling van de
communicatiesystemen in de 20e en 21e eeuw volgen elkaar in rap tempo op en zijn heel belangrijk geweest
in verschillende sectoren.
In het begin van de 20e eeuw telt Terschuur twee brievenbussen en een postkantoor. Het aantal
telefoonaansluitingen was in die tijd op één hand te tellen. Halverwege de 20e eeuw was het aantal
telefoonaansluitingen opgelopen tot circa 130. Door nieuwe technologische ontwikkelingen, met name in
de 2e helft van de 20e eeuw, zoals de ontwikkeling van de fax en computer, werd het voor bedrijven in
Zwartebroek en Terschuur eenvoudiger om te communiceren en zo ook hun afzetgebied te vergroten. Met
de komst van internet aan het eind van de 20e eeuw heeft de informatievoorziening, ook voor particulieren,
helemaal een vlucht genomen.

Huidige situatie

Internetgebruik heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen, zowel qua aantal gebruikers als
dataverbruik per persoon. Bijna iedereen heeft een computer of een mobiel en gebruikt deze ook om te
internetten, streamen van content (video, muziek) en te communiceren via social media. Hierdoor is ook de
afhankelijkheid van een goed en snel functionerende internetverbinding toegenomen. Goede digitale
ontsluiting in de dorpskernen, het industrieterrein maar ook in de buitengebieden is essentieel.
De verwachting is dat het dataverbruik de komende jaren alleen maar blijft toenemen. Dit betekent dat ook
de technologische voorzieningen in de dorpen en het buitengebied mee zullen moeten ontwikkelen om aan
deze toenemende vraag te blijven voldoen.
Snel, betaalbaar en betrouwbaar internet in het buitengebied is en blijft een zorg. In de Strategische Visie
Barneveld 2030 erkent de gemeente dat een betrouwbare en snelle internetverbinding in het buitengebied
voor burgerwoningen, ondernemers/bedrijven en recreatieterreinen steeds belangrijker is voor de
bereikbaarheid van voorzieningen en bijvoorbeeld om aangehaakt te kunnen zijn bij nieuwe deel-mobiliteit.
Daarom is breedband internet cruciaal voor een vitaal en goed bereikbaar buitengebied. De gemeente geeft
aan zich in te spannen om samen met de regiogemeenten en betrokken partijen breedband in het hele
buitengebied te realiseren.

Speerpunten


Goede, betrouwbare en snelle digitale ontsluiting, zowel in de dorpen als in de buitengebieden.

Gewenste maatregelen





Sneller internet in de dorpen en buitengebieden door gebruik te maken van nieuwe technieken, zoals
glasvezel, mobiele netwerken (4- of 5G) of een High Speed Internetpaal (Wi-Fi).
Realisatie van sneller internet in de buitengebieden, zonder hoge particuliere investeringen.
Bij vervanging of uitbreiding van nutsvoorzieningen direct aanleg van glasvezel meenemen.

5.4.2 Het OV, kan je daar ook verder mee?
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Historie

De eerste bus reed eind jaren 20 begin jaren 30 door Terschuur, dit was de lijn Apeldoorn-VoorthuizenAmersfoort. Exploitant was de Heer T. van Maanen uit Harderwijk. In 1931 werd er door Plaatselijk Belang
Zwartebroek-Terschuur contact opgenomen met de heer van Maanen om de bus ook door Zwartebroek te
laten rijden.
Op 27 februari 1958 reed de eerste bus door Zwartebroek en Terschuur (102 Amersfoort – Apeldoorn)

Huidige situatie

Er is in Zwartebroek Terschuur één buslijn, dit is de 102 Amersfoort – Apeldoorn en betreft een halfuur
dienst. Een directe verbinding met Barneveld ontbreekt en dit is zeker voor de oudere inwoners een last.

Speerpunten


Groter bereik met openbaar vervoer van en naar de dorpen, ook van en naar Barneveld en Nijkerk.

Gewenste maatregelen



Vaste vervoersverbinding naar Nijkerk en naar Barneveld.
Onderzoeken welke initiatieven mogelijk zijn, zoals Automaatje, Buurtbus, Belbus, etc.

5.5 Interactie met dieren op de kinderboerderij




Historie

Tegenwoordig zijn er meer burgers, vroeger waren er hoofdzakelijk boeren(gezinnen). Door de
kleinschaligheid van het houden van (klein)vee en de kleinere weilanden waar ze in liepen was het
makkelijker om een dier bij het hek te aaien.

Huidige situatie

In de agrarische gebieden rond de dorpen zijn wel enkele diersoorten te zien maar niet echt bereikbaar om
ermee in contact te kunnen komen.

Speerpunten


Het realiseren van een kinderboerderij

Gewenste maatregelen


Inventarisatie van mogelijkheden en (financiële) haalbaarheid.
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6 Gezond
Gezondheid is een groot goed. Met een gezonde leefstijl kan de gezondheid ook lang goed gehouden
worden. Dit betekent naast gezond eten ook voldoende bewegen. De huidige tijd met de ontwikkeling van
nieuwe mobiliteit -zoals de E-bike en elektrische fiets-, de toename van digitale & sociale media -zoals Xboxen, tablets en mobieltjes- en daarbij de steeds meer geautomatiseerde werkprocessen en hulpmiddelen,
maakt dat mensen tegenwoordig steeds minder bewegen. Het is belangrijk de mensen (weer) aan het
bewegen te krijgen en vooral te houden. Bewegen heeft positieve effecten. Behalve verbetering van de
lichamelijke conditie stimuleert het ook de sociale contacten. Het weer aan het bewegen krijgen van de
mensen betekent ook dat hiervoor adequate voorzieningen aanwezig moeten zijn. Deze moeten tevens goed
bereikbaar en onder alle (weers)condities bespeelbaar zijn. Om de jeugd aan het bewegen te krijgen moet
het voor hen plezierig zijn om dat te doen. Sport en spel is hierbij een belangrijk middel.
Naast het preventieve aspect is ook het curatieve aspect belangrijk. Dat indien men een beroep moet doen
op medische of paramedische diensten, deze ook goed toegankelijk en bereikbaar moet zijn. Op welke wijze
kunnen we deze behoefte vervullen?

6.1 Sport- en spelvoorzieningen



 

6.1.1 Binnenkort binnensport in De Sportzaal
Historie

Met de komst van Hervormde school De Zaaier in Terschuur (1976) groeide ook de wens voor een eigen
gymzaal, zodat de leerlingen ook (voldoende) bewegingsonderwijs konden krijgen. Snel na de bouw van
deze school is de gymzaal aan de Sandersstraat gerealiseerd. Ook de leerlingen van de Protestants
Christelijke basisschool ‘het Anker’ zijn daar een aantal jaren later gebruik van gaan maken. De leerlingen
van ‘het Anker’ worden tot op heden met bussen van en naar de gymzaal vervoerd. De gymzaal is nu ook
bijna 40 jaar oud en toe aan renovatie of vervanging.

Huidige situatie

De gymzaal aan de Sandersstraat wordt een aantal keren per week gebruikt om bewegingsonderwijs te
geven aan de basisschoolleerlingen. Verder sporten er verschillende verenigingen, zoals o.a. jeugd van
korfbalvereniging K.V. Revival, voetbalvereniging Terschuurse Boys en gymnastiekvereniging
DOB. Bewegingsonderwijs en sport is erg belangrijk voor de inwoners van onze dorpen om gezond en fit
te blijven.
De sportverenigingen hebben behoefte aan een grotere sportzaal, zodat de zaal voor meerdere doeleinden
gebruikt kan worden, zoals wedstrijden en trainingen voor senioren. Op dit moment maken de
sportverenigingen voor trainingen en wedstrijden gebruik van de indoor sportfaciliteiten in de naburige
plaatsen, zoals Barneveld en Hoevelaken.
Er zijn vanuit de bevoegde gezagen van de Stichting Hervormde Scholen ‘de Drieslag’ (o.a. De Zaaier) en
de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Gelderse Vallei (o.a. ‘het Anker’) plannen om één nieuw

Zwartebroek-Terschuur
•Dorpsplan
26

 26
Dorpsplan Zwartebroek-Terschuur

• • •

schoolgebouw te realiseren (zie ook 5.2.1). Bij deze nieuwbouw is door de gemeente Barneveld ook geld
gereserveerd voor de bouw van een nieuwe gymzaal volgens de KVLO-norm. Indien een grotere sportzaal
gerealiseerd kan worden kunnen zowel de scholen als de sportverenigingen en mogelijke andere gebruikers
hier optimaal gebruik van maken.

Speerpunten





Goede indoor sportvoorziening (sportzaal), geschikt voor verschillende sportverenigingen (ook voor
wedstrijden)
Eén sportzaal nabij de sportverenigingen én scholen (win-win).
Bestaande (horeca)voorzieningen niet hinderen of beconcurreren.

Gewenste maatregelen



Samen met de huidige (en toekomstige) gebruikers moet er gekeken worden waar behoefte aan is.
Opstellen businesscase of de realisatie van een sportzaal haalbaar/exploitabel is.

6.1.2 Een kunstgras speelveld is altijd bespeelbaar
Huidige situatie

Meerdere grasspeelveldjes zijn in slechte staat, wat voor de kinderen niet plezierig spelen is. Over het
algemeen wordt er, zodra de veldjes na natte periodes weer redelijk droog zijn, veel op gevoetbald. De
doeltjes hebben geen netten.

Speerpunten


Het verbeteren van de speelveldjes zodat ze (gedurende het hele jaar) goed bespeelbaar zijn.

Gewenste maatregelen





Het aanleggen van kunstgrasveldjes zodat de kinderen er in de winter en tijdens natte periodes
kunnen blijven voetballen.
De doeltjes op de speelveldjes in Zwartebroek voorzien van netten. (Terschuur heeft ijzeren doeltjes.)
Met de huidige huurder van Sportpark Overbeek in Terschuur bespreken of het openstellen van de
velden mogelijk is.

6.1.3 Uitdagende speeltoestellen voor de jeugd en jongeren
Historie

Speeltoestellen zijn geplaatst in buurten/wijken met jonge gezinnen. In de loop der jaren ‘vergrijzen’ die
buurten/wijken waar de speeltoestellen staan doordat de kinderen niet meer de leeftijd hebben om er gebruik
van te maken of inmiddels niet meer thuiswonend zijn, zelf kinderen hebben en elders in de dorpen wonen.

Huidige situatie

Jonge gezinnen wonen nu op andere locaties in de dorpen. Daardoor staan de speeltoestellen niet altijd meer
op de juiste plekken. De jongere kinderen worden ouder maar de speeltoestellen ‘groeien’ betreft uitdaging
niet mee. De gemeente heeft recent een nieuw Speelruimtebeleidsplan vastgesteld.

Speerpunten



Meer uitdagende speeltoestellen voor de (oudere) jeugd in de kinderrijke buurten/wijken.
Meer bankjes bij de speelplaatsen.
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Gewenste maatregelen



Onderzoek naar de behoefte van uitdagende speeltoestellen en de juiste locaties van de speelplaatsen
per wijk.
Het plaatsen van meer bankjes bij de speelplaatsen ter bevordering van de sociale contacten tussen
de ouders/verzorgers.

6.1.4 De vaart er goed in houden… op de crossbaan
Huidige situatie

We hebben wel een ‘veilig’ fietspad. De in aanbouw zijnde wijk in Zwartebroek wordt nu als fietscrossbaan
gebruikt wat niet veilig is en gevaarlijke situaties kan opleveren.

Speerpunten


Het aanleggen van een (fiets)crossbaan.

Gewenste maatregelen




Een (fiets)crossbaan voor de jeugd en jongeren. Een stoere activiteit om je energie kwijt te kunnen
en andere te ontmoeten. Niet iedereen is een ‘fanatieke’ voetballer. Het is dan ook ideaal voor
kinderen/jongeren die geen teamsporters zijn.

6.2 Het nieuwe gezondheidscentrum ontzorgt





Historie

Met de groei van de dorpen in de afgelopen decennia groeit ook de behoefte aan goede (para)medische
voorzieningen dicht bij huis. Op verzoek van Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur vestigt een huisarts
zich in 1984 in Zwartebroek. De huisarts heeft de praktijk aan huis en is tot 2014 apotheekhoudend (thans
uitgiftepunt). In de loop der jaren vestigen ook andere zorgverleners zich in de dorpen, zoals
fysiotherapeuten en thuiszorg.

Huidige situatie

De verschillende eerstelijns2 zorgaanbieders in Zwartebroek en Terschuur werken allen vanuit hun eigen
locatie. In de ontwikkeling van het plan Dwarsakkers is ruimte opgenomen voor een gezondheids- en
zorgcentrum. De bedoeling is om in het gezondheidscentrum meerdere eerstelijns zorgverleners
gezamenlijk te huisvesten. De vestiging onder één dak vergemakkelijkt de onderlinge samenwerking
(geïntegreerde eerstelijns), wat ook de kwaliteit van de geboden zorg verder vergroot. Daarnaast geeft het
bij elkaar brengen van eerstelijns zorgfuncties ook voor de patiënt een extra meerwaarde omdat deze de
zorg op één locatie kan vinden (zgn. one-stop-shop principe).
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Speerpunten

Behoud en centralisatie van eerstelijns zorgfuncties (zoals huisarts en fysiotherapie) door middel van
de realisatie van een gezondheidscentrum.



Gewenste maatregelen


Realisatie eerstelijns gezondheidscentrum met o.a. huisarts, fysiotherapie en tandzorg.
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7 Veilig
Verkeer en de direct daarmee samenhangende veiligheid zijn door de jaren heen altijd voor velen in onze
dorpen belangrijke aandachtspunten geweest. Ook in het vorige dorpsplan was het een hot-item. Ook toen
hadden de mensen vele wensen. Daarvan is de realisatie van het fietspad langs de Eendrachtstraat wel het
belangrijkste geweest. En ook nu in 2016 hebben relatief veel inwoners te kennen gegeven dat er op dit
gebied nog heel wat te wensen is.







7.1 Verkeersveiligheid
7.1.1 Kruising Eendrachtstraat/ Hoevelakenseweg
Historie

De Hoevelakenseweg is van oorsprong een belangrijke verbindingsroute. Terschuur dankt zijn ontstaan
zelfs aan deze oude Hessenweg, die van Amsterdam via Amersfoort naar Deventer liep. Sinds de realisatie
van de A1 is het landelijke/regionale belang van de Hoevelakenseweg afgenomen. Deze dient sinds die tijd
wel als belangrijke lokale verbindingsader.

Huidige situatie

Sinds de toename van het aantal files op de A1, neemt ook de druk op de Hoevelakenseweg weer toe. Dit
sluipverkeer vindt via de Hoevelakenseweg en Stoutenburgerweg een alternatieve route in de richting van
Amersfoort, Utrecht of Amsterdam. Op de kruising Hoevelakenseweg/Eendrachtstraat/ Stoutenburgweg
steken veel scholieren over vanuit Zwartebroek en Terschuur richting Barneveld of juist in tegengestelde
richting. De Hoevelakenseweg is een voorrangsweg. Zeker tijdens de spitsuren kan hier hard gereden
worden door forensen. Van ‘sluipen’ is bepaald geen sprake… De kruising is door begroeiing op plaatsen
zeer onoverzichtelijk.

Speerpunten


Verhogen van de verkeersveiligheid en verbeteren oversteekbaarheid op het kruispunt

Gewenste maatregelen



Creëren veilige oversteek voor (met name) fietsers op het kruispunt
Verkeersremmende maatregelen op de Hoevelakenseweg
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7.1.2 Verlichting fietspad Eendrachtstraat
Historie

De realisatie van een fietspad langs de Eendrachtstraat is een lang gekoesterde wens voor de dorpen. De
‘straat van Eendracht’ is de belangrijkste verbindingsader tussen de dorpen. Op deze weg is veel verkeer:
zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers.
Voorheen was er geen fietspad, gevaarlijk voor scholieren. Veel ouders hielden hun hart vast wanneer hun
kinderen ’s winters op weg gingen naar vrienden of verenigingen. Senioren zien dat hun mobiliteit eerder
en onnodig onder druk komt te staan.

Huidige situatie

In 2013 is uiteindelijk een vrijliggend fietspad langs de Eendrachtstraat gerealiseerd. Echter, er is aan de
verlichting niets gedaan. Vooral bij de bosschages liggen vaak afgewaaide takken en de verlichting is
minimaal. In het donker zie je niet wat er op straat ligt, wat erg gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Deze
onveiligheid blijft een aandachtspunt en vraagt om proactieve regie.

Speerpunten


Verhogen veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Gewenste maatregelen.



Meer lichtpunten langs de Eendrachtstraat.
Voldoende verlichting aanleggen langs het fietspad.

7.1.3 Oversteekplaatsen
Historie

Terschuur en Zwartebroek hebben beide één zebrapad. In het verleden hebben bewoners op eigen initiatief
spontaan ‘informele zebrapaden’ aangelegd om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid. Deze zijn
door de gemeente echter ook weer verwijderd.

Huidige situatie

Er zijn diverse gevaarlijke oversteekpunten. Over de huidige twee zebrapaden wordt te hard gereden. Beide
zebrapaden zijn slecht verlicht en slecht zichtbaar voor automobilisten.

Speerpunten


Veilig oversteken voor iedereen.

Gewenste maatregelen



Bestaande zebrapaden veiliger maken.
Onderzoeken waar extra oversteekplaatsen nodig zijn en welke verkeersmaatregelen passend zijn.

7.1.4 Verkeersveiligheid binnen bebouwde kom
Historie

Door het geringe verkeersaanbod en verkeersgedrag waren verkeersdrempels vroeger niet nodig.
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Huidige situatie

Er zijn, zowel in Zwartebroek als Terschuur enkele drempels. Ondanks de drempels wordt er nog steeds
veel te hard gereden.

Speerpunten.


Het te hard rijden in de woonwijken en binnen de bebouwde kom ontmoedigen.

Gewenste maatregelen


Onderzoeken welke knelpunten er liggen en welke maatregelen genomen moeten worden (technische
maatregelen, bewustwording, etc.).

7.1.5 Fietspaden
Historie.

Van oudsher wordt er in deze regio veel gefietst. Dit betreft zowel schoolgaand verkeer, woon-werkverkeer
als ook sport- en recreatief fietsverkeer, zowel naar Hoevelaken, Barneveld en naar Achterveld. Op de
Stoutenburgweg liggen twee fietsknooppunten (nrs. 47 en 9) voor recreatieve fietsroutes.

Huidige situatie

Er is de laatste jaren een intensivering van het verkeer waarneembaar. Zowel autoverkeer, vrachtverkeer,
landbouwverkeer, maar ook fietsverkeer maakt in toenemende mate gebruik van het lokale wegennet. Grote
fietsstromen van toeristen, sporters, woon/werkverkeer en scholieren gaan naar Hoevelaken, Achterveld en
Barneveld en komen hier, met name tijdens de spitsuren en het zaai- en oogstseizoen, in intensief contact
met het gemotoriseerd verkeer. Hierdoor ontstaan niet zelden risicovolle of zelfs gevaarlijke situaties.

Speerpunten


Veilig fietsen, zowel naar Hoevelaken als naar Achterveld.

Gewenste maatregelen.



Een fietspad aanleggen langs de Platanenstraat.
Een fietspad aanleggen langs de Stoutenburgerweg.

7.1.6 Fiets/loopbrug over of onder de A-1
Historie

In 1963 is de rijksweg A1 aangelegd, waardoor de dorpskern van Terschuur als het ware gesplitst werd.
Sindsdien moet men vanuit de buitengebieden aan de zuidkant van Terschuur en vanuit Achterveld en
Barneveld over het viaduct om in Terschuur en Zwartebroek te komen.

Huidige situatie

Zowel het gemotoriseerd verkeer als het fiets- en loopverkeer maken gebruik van hetzelfde relatief smalle
risicovolle viaduct. Op het viaduct is het hierdoor gevaarlijk voor fietsers wanneer auto’s, vrachtauto’s of
landbouwvoertuigen elkaar passeren. Het viaduct is zeer smal met twee scherpe bochten en een vangrail
strak langs de weg, hetgeen het viaduct ook onoverzichtelijk maakt. Het risicovol benutten van de linker
rijbaan is een veel voorkomend fenomeen. Veelal worden nog vlak voor de bocht langzamere voertuigen
of fietsers impulsief ingehaald, waardoor verkeer aan de verkeerde kant van de rijbaan het viaduct oprijdt.
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Ook de oudere jeugd uit Terschuur, veelal schoolgaand in Barneveld, maakt tijdens de spitsuren met grote
groepen fietsers gebruik van het smalle viaduct. Er zijn veel fietsers, in de richting of komend vanuit de
Dronkelaarseweg, die de weg afsnijden en over de vangrail hun fiets op de rijbaan zetten. Hierdoor ontstaan
regelmatig opstoppingen van groepen stilstaande fietsers op de rijbaan. Dit geeft verkeeroverlast en zorgt
voor gevaarlijke situaties. Collectief groepsgedrag leidt veelal tot onderschatting van individuele risico’s.

Speerpunten


Veiligheid voor fietsers en voetgangers op en rond het viaduct verhogen.

Gewenste maatregelen


Veiligere fiets-/loopverbinding over de A1

7.1.7 Inspraak in verbeteringen A1
Huidige situatie

In de nabije toekomst zal de A1 worden verbreed. Deze ontwikkeling heeft ook effect op het leefklimaat
van omwonenden. De omwonenden ondervinden overlast van de A1, hetgeen in de toekomst door de
verbreding waarschijnlijk zal intensiveren.

Speerpunten


Inspraak bij veranderingen van de A1.

Gewenste maatregelen


Met de overheidsinstellingen proactief in overleg over meer informatie en/of inspraak over de
veranderingen van de A1.
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8 Saamhorigheid
Saamhorigheid en omzien naar elkaar typeert ‘ons’ dorps karakter. Er is geen sprake van een kil
anonimiseren. Ook Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur bevordert het welzijn van alle bewoners door
oog te willen hebben en te houden voor elkaar. Omzien naar elkaar in positieve zin wordt gewaardeerd en
bevordert een maatschappelijke betrokkenheid. Tegelijk wordt met wederkerig respect ruimte en tolerantie
nagestreefd voor wat bewoners van de dorpen op zichzelf nuttig en nastrevenswaardig vinden. Vrijheid is
in deze blijheid.
In ‘onze’ dorpen leeft men met respect voor elkaar niet strikt als anonieme individuen langs elkaar heen.
Hedendaagse individualisering biedt veel ruimte voor autonomie, echter een positieve sociale omgeving
van een dorp, een kleine kern, biedt juist dat waar mensen onderling behoefte aan (b)lijken te hebben.
Solidair omzien naar elkaar met respect voor elkaars vrijheid en zelfstandigheid. Gedoseerd kan dat
betekenisvol zijn. Oftewel anno 2016: ‘investeer in relatie’. Doe je mee?






8.1 Saamhorigheid door lokale voorzieningen en initiatieven
8.1.1 Saamhorigheid
Huidige situatie.

In onze dorpen heeft het verenigingsleven altijd een belangrijke plaats ingenomen. Niet alleen de voet- en
de korfbalvereniging zijn belangrijk voor de sociale samenhang, maar ook de gymnastiekvereniging DOB,
tafeltennisvereniging De Belleman en schietvereniging De Eendracht zijn al jaren niet meer weg te denken.
Daarnaast zijn er twee zangverenigingen en vele kerkelijke verenigingen en de muziekvereniging Elkander
Getrouw en een afdeling van de EHBO. Grote spin in dit sociale web is dorpshuis De Belleman. Sinds 2002
hebben zowel Zwartebroek als Terschuur een jeu de boules club. En natuurlijk is er nog altijd genoeg te
wensen over. Alle verenigingen en voorzieningen dragen op een positieve manier bij aan de saamhorigheid
in de dorpen.

Speerpunten


Saamhorigheid bevorderen.

Gewenste maatregelen



De bestaande verenigingen koesteren en waar mogelijk faciliteren.
Nieuwe bewoners meteen bij het dorpsgebeuren betrekken.

Zwartebroek-Terschuur
•Dorpsplan
34

 34
Dorpsplan Zwartebroek-Terschuur

• • •

8.1.2 Dorpshuis De Belleman
Historie.

Lang geleden, tot ca. 1970, gebruikte men het voormalige gebouw van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm,
kortweg BVL-gebouw voor evenementen. Daarna was het dorpshuis op het sportcomplex tevens de
sportkantine.

Huidige situatie.

Dorpshuis De Belleman vervult een grote maatschappelijk rol voor de lokale verenigingen, bedrijven en
inwoners. Het dorpshuis is het reguliere onderkomen van diverse verenigingen. Maar ook voor de inwoners
is De Belleman van grote waarde, denk aan het voorstellingen, informatieavonden, (nieuwjaars)recepties
en evenementen, zoals het dorpsontbijt en kinderfeesten (o.a. Sinterklaas). Ook kunnen inwoners er terecht
voor bruiloften en partijen en is het voor (plaatselijke) bedrijven een geschikte locatie om hun
vergaderingen of jaarbesprekingen te houden.

Speerpunten.


De Belleman als dorpshuis behouden voor alle inwoners.

Gewenste maatregelen.


Zoeken naar meer functies en voldoende inkomsten voor Dorpshuis De Belleman om deze ook in de
toekomst levensvatbaar te houden.

8.1.3 Jeu de Boules banen
Historie

Zowel in Zwartebroek als Terschuur zijn Jeu de Boules banen gelegen. Deze banen zijn 14 jaar oud. Ze
zijn een geschenk van het CDA, via Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur.

Huidige situatie

Beide clubs hebben in 2016, 12 leden en spelen wekelijks op dinsdagavond.

Speerpunten


De saamhorigheid bevorderen door middel van sportief bezig zijn.

Gewenste maatregelen.



Overkapping van de banen om ook bij regen te kunnen spelen.
Een 2e baan erbij om gezamenlijk te kunnen gooien (saamhorigheid).

8.1.4 Keten
Historie

Eind jaren 60 werd het fenomeen ‘hokjes’ min of meer geboren. De eerste op het erf van Teus van Maanen.
In de hoogtijdagen waren er velen keten, er zijn er ongeveer 14 -15 opgericht. De keet op de Damweg bij
de familie van de Pol vierde vorig jaar haar 30-jarig bestaan.
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Huidige situatie

Er zijn nog maar enkele keten actief (circa 5 a 6). Het beleid van de Gemeente is dat er geen nieuwe keten
bij mogen komen of verplaatst mogen worden. Een gedoogbeleid of zelfs uitstervingbeleid wordt zowel
impliciet als expliciet gehanteerd.

Speerpunten


Behoud van keten. En nieuwe initiatieven toestaan.

Gewenste maatregelen


Versoepeling van het huidige rigide ketenbeleid, benut saamhorigheid en vriendschap. Nieuwe
initiatieven toestaan, mits ze veilig zijn en geen overlast veroorzaken. Ook moet het alcoholbeleid
worden nageleefd. Bevorder sociale contacten en voorkom overlast door ‘ledigheid’.

8.2 Een dorpskern/-centrum voor onze dorpen
Historie

Er is niets bekend over het bestaan van een (historische) dorpskern in één van beide dorpen. Ter Schuer lag
ooit aan ‘een Hessenweg’ waar tol werd geheven. Vele voermannen bevorderden hun welzijn in de herberg.
Zwartebroek werd ontgonnen door turfstekers.

Huidige situatie

In beide dorpen Zwartebroek en Terschuur is thans geen echte dorpskern aanwezig.

Speerpunt


Een dorpscentrum voor Terschuur en/of Zwartebroek of gezamenlijk.

Gewenste maatregelen:


Planologisch zal moeten worden bekeken of het mogelijk is zowel Terschuur als Zwartebroek te
voorzien van een dorpskern of dat het wenselijk is om de dorpen aan elkaar te laten groeien met een
dorpscentrum. Dit moet verder uitgewerkt worden in een planologische visie voor de dorpen.

8.3 Aandacht voor overlast van hondenpoep






Historie

In het verleden was er veeleer sprake van overlast door stinkende paardenvijgen op verharde klinkerwegen
dan van doldrieste restanten van ‘uitgelaten honden’… Bovendien hanteert een agrarische cultuur
doorgaans een andere definitie van ‘overlast’ bij mestrestanten dan wanneer ‘eigentijdse’ burgers en
buitenlui dat doen. De bevolking bestond voornamelijk uit grote boeren en kleine keuterboertjes.
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De honden liepen gewoon op het eigen erf en de weilanden werden gebruikt en voorzien van ‘vlaaien’.
Zelfs menselijke ontlasting werd productief ingezet bij lentezon en moestuin. Proactieve biochemische
processen die thans geoptimaliseerd zijn.

Huidige situatie

In de dorpen ondervindt men anno 2016 veel overlast van hondenpoep, omdat het niet wordt opgeruimd,
o.a. bij de kinderspeelplaatsen. Sinds september 2010 zij er 4 afvalbakken in Terschuur en 4 in Zwartebroek
geplaatst, en 9 langs de looproutes voor het afval. De gemeente heeft in 2016 het plan opgevat om de
afvalbakken te verwijderen, aangezien deze te weinig worden gebruikt. Een tegenstrijdige maar
verklaarbare keuze, immers het niet gebruiken van de afvalbakken leidt per slot van rekening ook tot het
overlast. De uitrenplaatsen in Terschuur en Zwartebroek zijn inmiddels ook verdwenen.

Speerpunten



Honden ja, hondenpoep nee!!!
Duidelijkheid voor hondenbezitters, waar uitlaten en opruimen.

Gewenste maatregelen





Honden aangelijnd op een goed zichtbare omheinde plek uitlaten.
Goede controle en handhaving ten aanzien van het opruimen van hondenpoep (desnoods verbaliseren).
Onderzoeken of de huidige afvalbakken op de juiste plek zijn gesitueerd.
Huidige geschikte uitlaatplekken waar weinig overlast veroorzaakt kan worden, zoals het paadje bij
het viaduct, veiliger maken met verlichting.
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9 Kinderdorpsplan
Aan de kinderen van groep 5 t/m 8, in totaal 80 kinderen van de basisscholen Het Anker in Zwartebroek en
De Zaaier in Terschuur is gevraagd of zij hun wensen en ideeën over de toekomst van de dorpen wilde
geven. De wensen en ideeën zijn op vele A4-tjes geschreven en getekend. Zelfs een heuse maquette is er
ingeleverd. Dit alles was te bezichtigen tijdens de startbijeenkomst en werd door vele dorpsbewoners
bekeken en gelezen.
De dorpswerkgroep heeft besloten, mede door de inbreng van de goede ideeën en wensen van de kinderen
een Kinderdorpsplan te maken. Zij hebben op deze manier hun eigen inbreng in het dorpsplan.

9.1 Meer uitdagende speeltoestellen
betekent meer beweging en pret!
Dit is een zeer grote wens van heel veel kinderen. Niet alleen in
de wijken van beide dorpen maar ook op het (nieuwe) schoolplein.
Er worden voorstellen gedaan voor een draaischommel, hogere
glijbaan, tokkelbaan, klimmuur, waterpomp, speelhuis (met
meerdere verdiepingen) met een glijbaan. ,,Wij zouden het ook
erg leuk vinden als er een kabelbaan komt omdat het superleuk is
om er op te zitten en het ook lekker snel gaat. Van hoog naar laag
sjezen.” Een crossbaan zou ook heel gaaf wezen.

9.2 Een nieuw schoolgebouw voor alle leerlingen
,,Twee scholen in één schoolgebouw. Met een natuurlijk dak op het schoolgebouw. Met daartussen een
gang met daarin een handvaardigheidslokaal en een computerlokaal.’’ Op het plein behalve grote
klimtoestellen en een plekje voor de kleuters om te spelen, een natuurplein. En ook bij school graag een
voetbalveld.
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9.3 Voetballen, het liefst urenlang maar…
De voetbalveldjes, zijn vaak behoorlijk nat en
modderig ook zitten er gaten in het veld. ,,En dan
kunnen we niet zo goed voetballen.” Een
kunstgras(voetbal)veld staat dan ook zeker hoog op
het verlanglijstje van de kinderen. ,,Graag met mooie
goals met netten.”
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9.4 Een nieuwe sporthal en tips voor de
bestaande gymzaal
Behalve dat de gymzaal groter moet en de wensen voor uitdagende
gymtoestellen, klimmuur en grotere trampolines, zijn er ook tips gegeven.
Zoals het rouleren van materialen en toestellen met andere
gymzalen/sporthallen. Ook willen veel kinderen dat er opbergvakken in
de kleedkamers komen om je spullen in te leggen zodat met het wisselen
van groepen de spullen niet door elkaar liggen. ,,Nu liggen alle kleren door
elkaar. Dat is niet fijn.”

9.5 Verkeer en veiligheid voor iedereen
,,Sommige mensen rijden wel heel hard.”
Veiligheid op straat door meer/betere verlichting op het fietspad
aan de Eendrachtstraat, Leemweg en Dronkelaarseweg. Het veilig
oversteken over het zebrapad op de Eendrachtstraat laat te wensen
over.

9.6 Kinderboerderij voor jong en oud
,,Een kinderboerderij met een grote ruimte voor de dieren zodat ze zich thuis voelen. Kan het naast het
zorgcentrum komen? Het is vooral leuk voor de kinderen, en peuterspeelzaal en voor de grotere. En goed
voor de bejaarden, daar worden ze rustig van. We willen het liefst: ezel, geiten, koe, paard, kippen
(loslopend) en ook nog konijnen.
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Bijlagen
A. Uitslag Startbijeenkomst
1. Voorzieningen
1 Nieuwe school, 1 identiteit
Sporthal
1 Nieuwe school, 2 identiteiten
Snel internet
Zorgcentrum
Openbaar vervoer
Zorgboerderij
Nieuwe school, algemeen
Losse Briefjes'
Recreatie
behoud onderwijs
2 nieuwe schoolgebouwen
3. Bouwen & gebouwen
betaalbare starterswoningen
seniorenvoorzieningen
dorpsaanzicht behouden
cafe max
Meer winkels Terbroek
oude hal van veen hergebruiken
Losse Briefjes'
5. Jeugd & Jongeren
Kinderboerderij
Keten
Uitdagende speeltoestellen
Losse Briefjes'
Kunstgras speelveld
crossbaan
Jongerenhonk
herstel veldjes
7. Bedrijvigheid
Bedrijfsverzamelgebouw
Meer winkels
Supermarkt
Dorpskern
Minder industrie
Flexwerkplek
Marktplein
Fitnesscentrum
Losse Briefjes'
8. Diverse / overige
Opruimen hondenpoep/
paardenpoep/ kattenpoep
Dorpen
Hondenuitlaatplek
Losse briefjes
Cultuur

totaal aantal
briefjes
54
38
12
22
7
12
5
9
6
8
5
1

totaal aantal
punten
69
36
19
16
14
7
5
4
2
0
0
0

totaal aantal
briefjes
44
9
6
13
1
1
4

totaal aantal
punten
49
8
4
3
3
3
2

totaal aantal
briefjes
14
8
6
11
11
6
4
4

totaal aantal
punten
6
6
6
2
2
1
1
1

totaal aantal
briefjes
13
12
3
6
2
3
3
2
0

totaal aantal
punten
12
6
4
2
1
0
0
0
0

totaal aantal
briefjes
9

totaal aantal
punten
7

8
6
5
4

5
2
1
0
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2. Verkeer & veiligheid

totaal aantal
briefjes
25

totaal aantal
punten
24

26

20

8
9
6
15
9
6
2
54
3
7
4
5
3
3

12
10
8
7
6
4
3
2
1
0
0
0
0
0

4. Verenigingen & sociale
samenhang
Jeu de boules
Evenemententerrein
Belleman
Saamhorigheid
Kerken
Speeltoestellen
Nieuwe Clubs
Feestjes
Nieuwkomers
Losse Briefjes'

totaal aantal
briefjes
5
3
8
6
2
5
5
2
2
2

totaal aantal
punten
6
6
1
1
1
0
0
0
0
0

6. Ruimtelijke kwaliteit &
buitengebied
Boeren en Agr. gebied behouden
Groen buitengebied/ dorpen
Ruiterpaden
Klompenpaden/ Wandelpaden
Groene energie
A1
Waterafvoer
Ooievaarsnesten
Losse Briefjes'

totaal aantal
briefjes
9
24
11
8
7
7
3
2
0

totaal aantal
punten
19
10
10
3
3
2
1
0
0

verlichting fietspad
Kruising Eendrachtstraat/
Hoevelakenseweg
Drempels te hoog/weg
Fietspad Hoevelaken
Fietspad Terschuur Achterveld
Zebrapaden
Sluipverkeer
fietsbrug/loopbrug
Parkeren Hoevelakenseweg
Losse Briefjes'
Minder motorverkeer
Veilige Ontsluiting dorpen
Fietspad bij Spar
Verbreding A1
Verkeerscontrole
Geluidsscherm

Kinderdorpsplan
speelvoorzieningen
Losse Briefjes'
voetbal
sporthal
verkeer & veiligheid
kinderboerderij
Internet
school
Groenvoorziening
honden

totaal aantal stemmen
99
26
17
12
10
6
6
5
4
3
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Top 10 uitslag op basis van stemmen
Nr.
1

Top 10; punten
1 Nieuwe school, 1 identiteit

Aantal punten
69

2

Betaalbare starterswoningen

50

3

Sporthal

36

4

Verlichting fietspad

24

5

Kruising Eendrachtstraat/ Hoevelakenseweg

6

1 Nieuwe school, 2 identiteiten

20
19

7

Boeren en Agrarisch gebied behouden

19

8

Snel internet

16

9

Zorgcentrum

14

10

Drempels te hoog/weg

12

10

Bedrijfsverzamelgebouw

12

Top 10 uitslag op basis van briefjes
Nr.
1

Top 10; briefjes
1 nieuwe samengevoegde school

2

Betaalbare starterswoningen

44

3

Sporthal

38

4

Kruising Eendrachtstraat/ Hoevelakenseweg

26

5

Verlichting fietspad

6

Groen buitengebied/ dorpen

25
24

7

Snel internet

22

8

Zebrapaden

15

9

Kinderboerderij

14

10

Cafe max

13

10

Bedrijfsverzamelgebouw

13
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B. Stembriefjes
Op de startbijeenkomst in zijn de hieronder vermelde punten door de dorpsbewoners aangedragen.

THEMA 1: Voorzieningen

totaal aantal
briefjes

Cluster 1: Nieuwe school, 1 identiteit

68

Cluster 2: Nieuwe school, 2 identiteit

19

Cluster 3: Nieuwe school

4

1 school met Christelijke identiteit
1 mooie school voor Christelijk onderwijs
1 school met 1 Christelijke identiteit en anders 2 in 1 gebouw
1 groot schoolgebouw PKN en Gereformeerd alles samen 1 onderwijs in het midden
1 gezamenlijke Christelijke basisschool
gezamenlijke basisschool Terbroek
1 gezamenlijke school voor Zwartebroek en Terschuur
1 basisschool
1 nieuwe school
1 gezamenlijke school
1 gezamenlijke basisschool
1 gezamenlijke nieuwe school in Terbroek
1 school
1 basisschool voor Terbroek
1 school voor Terbroek
1 gezamenlijk schoolgebouw
2 scholen samenvoegen 1 school
stel je voor: 1 basisschool
1 God 1 kerk 1 school
1 basisschool
2 scholen 1 school van maken
de 2 scholen zijn afgeschreven dus 1 school in het midden van Terbroek
van 2 scholen 1 school maken
1 school voor Zwartebroek en Terschuur gemengd
1 school voor Zwartebroek en Terschuur
1 nieuw schoolgebouw voor de Zaaier en het Anker misschien samenvoegen
scholen Terschuur en Zwartebroek samenvoegen
samengaan scholen
scholen samenvoegen
1 nieuwe school voor beide dorpen
nieuwe school samen Terschuur + Zwartebroek
1 school bouwen waar beide scholen na fusie samengaan Ergens halverwege Terschuur - Zwartebroek
1 school voor beide dorpen
scholen Zwartebroek en Terschuur samenvoegen
scholen Zwartebroek/Terschuur wordt het straks 1 school of zoals nu 2 scholen
scholen combineren en daarmee de kwaliteit verbeteren

1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 gebouw 2 scholen
samenwerking scholen met behoud van identiteit van de school
de scholen samen in een nieuw gebouw
nieuwe school 1 gebouw eventueel 2 soorten Anker - Zaaier
De Zaaier + het Anker gezamenlijke nieuwbouw
Een nieuwe school
behoud van Christelijke basisschool
nieuw schoolgebouw
nieuwe school in het midden van de dorpen
1 schoolgebouw
nieuwe school voor beide scholen samen
in elke kern een school houden

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nieuwe school + gymzaal
1 school + gymzaal niet 2 scholen in 1 gebouw
1 school met sporthal
1 nieuwe school + gymzaal
1 school met een grote sportzaal
1 gezamenlijke school met sporthal
sportveld gymzaal school bij elkaar
1 nieuw schoolgebouw + sporthal
2 scholen 1 gebouw + sporthal bij G. van Putten
beide scholen in 1 gebouw met sporthal ernaast

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nieuwe school + andere voorz.
school in het midden het liefst 1 school met kinderopvang, bso, kdv in 1 gebouw
1 school en alle voorzieningen bij elkaar

1
1
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bso + kdv bij nieuwe schoolgebouw in
een nieuwe gezamenlijke school met eventueel ruimte voor het kindercentrum
liefst 1 organisatie i.v.m. kleine leerlingenaantallen 1 school in het midden met kinderopvang, identiteit
Christelijk

1
1
1

gebouw voor kinderen/jeugd scholen + kindercentrum met gezamenlijke ruimtes bijvoorbeeld buitenruimte
sport handvaardigheid tijdens rustige dagen woensdag vrijdag verschillende workshops 0-12 jaar
fijne en veilige ruimte voor het kindercentrum
maatschappelijke voorzieningen geclusterd; 1 Christelijke school + kdv/bso + bieb + sportzaal +
gezondheidscentrum
brede school scholen en kinderopvang peuterspeelzalen onder 1 dak

1

Cluster 4: behoud onderwijs
voor behoud van scholen kinderen niet buiten onze dorpen om naar school gaan
scholen behouden voor de toekomst
scholen (als er de komende 20 jaar kinderen voldoende zijn)
Beter onderwijs op de scholen
goed onderwijs

5
1
1
1
1
1

Cluster 5: Sporthal
sporthal
nieuwe sporthal
grotere sporthal
grote sporthal
behoud van sporthal
nieuwe grote sporthal
een echte sporthal
sporthal in Terbroek
sporthal voor Terbroek
sporthal sportschool
sportschool
nieuwe sporthal ->bij school?
een grotere gymzaal
nieuwe gymzaal
nieuwe gymzaal en groter
sportzaal
nieuwe sporthal nieuwe / groter/+tribune + kantine
sporthal nieuw, groter +kantine + tribune
1 sporthal voor scholen halverwege groot genoeg voor de korfbalvereniging
grotere sporthal tussen Zwartebroek en Terschuur
sporthal/gymzaal behouden - vernieuwen
een groteren sporthal voor meerdere sporten met tribune voorbeeld competitie korfbal en volleybal
sportveld op nieuwe locatie met nieuwe voorzieningen (kleedkamers e.d.)
gymzaal slopen 1 sporthal op de plek van de gymzaal en school
1 sporthal waar meerdere sporten in gespeeld kunnen worden. Bijv. korfbal, volleybal en
zaalvoetbalcompetitie
grote sporthal (zodat Revival thuis ook echt in Terbroek kunnen spelen /trainen)
sporthal binnen voor voetbal + korfbal en event. Sport en spel
sporthal voor de sportverenigingen (niet naar Barneveld hoeven ivm reistijd en het milieu)
grote sporthal

38
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Cluster 6: Snel internet
glasvezel
glasvezel ook in buitengebied
internet sneller (glasvezel?)
glasvezel in Terbroek
snel internet in het buitengebied
glasvezel in beide dorpen
snel internet
glasvezel of sneller internet
snelle dataverbinding glasvezeler / straalverbinding
high speed wifi paal

22
10
2
3
1
1
1
1
1
1
1

16

Cluster 7: Openbaar vervoer
station in Terschuur
buslijn 102 behouden
buslijn Barneveld
directe busverbinding naar Barneveld
busverbinding naar Barneveld
busverbinding Nijkerk - Barneveld
betere busverbinding naar resp Barneveld - Nijkerk voor de kinderen
busverbinding naar Nijkerk
goed openbaar vervoer behouden

12
1
1
1
1
2
3
1
1
1

7

Cluster 8: Zorgcentrum
zorgcentrum
plaats voor tandarts in medisch centrum
apotheek
huisarts tandarts en fysio
er moet een huisarts in het dorp blijven
medisch centrum
goede medische voorziening voor de hele bevolking
huisarts voor de gehele dag ipv bloktijden

7
1
1
2
1
1
1
1
1

14
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Cluster 9: Zorgboerderij
Zorgboerderij

5
5

5
5

Cluster 10: Recreatie
Meer recreatie en horeca voor passanten en toeristen
meer horeca en recreatie
dorpen recreatief aantrekkelijk maken
er is geen zak aan om doorheen te fietsen als vakantieganger
ijsbaan (verharde ondergrond) eventueel in combinatie met nieuwe sportpark
Jeu des boules baan erbij in Zwartebroek
zwembad
zwemles in een straal van 6 km kunnen volgen. Zwembaden behouden

8
1
1
1
1
1
1
1
1

0

Losse Briefjes'
Zorg voor ouderen
Gewoon één kdv aan de rondweg handhaven en een goede voorziening/gebouw creeren
uitbreiden parkeerplaatsen sportpark overbeek
de bus voor bevolkingsonderzoek ook in Terbroek laten komen
schoolplein, dingen te doen voor bovenbouw

6
1
1
2
1
1

2
2

totaal aantal
briefjes

totaal aantal
punten

Cluster 1: Verkeerscontrole
Af en toe een snelheidscontrole
Snelheidscontroles houden Eendrachtsstraat
Snelheid verlagen in bebouwde kom op Eendrachtsstraat

3
1
1
1

0

Cluster 2: Parkeren Hoevelakenseweg
Parkeren bij Hans en Grietje gevaarlijk;
Geen autos op de stoep parkeren

2
1
1

3

Cluster 3: Drempels te hoog/weg
Verkeersdrempel Wielweg onnodig hoog; shovel erbij en gladmaken
Geen verkeersdrempels, maar andere remmende maatregelen
Drempel op de Wielweg weg of verlagen
Dorpen zonder drempels. Toegankelijk en bereikbaar/bewoonbaar voor minder validen
Drempels weg
Verkeersdrempels zo maken dat je er met de daar toegestane snelheid over kan
Drempel Wielweg is te hoog
Drempels lager

8
1
1
1
1
1
1
1
1

12

Cluster 4: Veilige Ontsluiting dorpen
Veilige ontsluiting wegen naar Nijkerk, Hoevelaken en Barneveld
Veilige wegen
Veiligheid Platanenstraat in verkeer vergroten. Oversteekplekken veiliger en duidelijker maken en meer
oversteekplekken
Duidelijke, veilige oversteekplaats platanenstraat
Veiligheid kruising Terschuur
Rondweg; doorgaand verkeer omleiden
Weg om de bestaande dorpskernen ivm nieuwbouw Dwarsakkers/Het Domein. Niet door nieuwbouw
Gehele kruising Damweg Platenenstraat verhogen

7
1
1

0

Cluster 5: Minder motorverkeer
Motorrijders niet door dorpen
Geen motortoeren door het dorp
Dorpen weren vanmotorrijders

3
1
1
1

1

Cluster 6: Fietspad bij Spar
Duidelijke bewegwijzering einde fietspad bij Spar
Gevaarlijke aansluiting voorbij Spar
Bocht in fietspad bij de Spar slecht overzicht als je van de Albert van Meerveldstraat komt
Fietspad asfalteren ipv stoeptegels

4
1
1
1
1

0

Cluster 7: Geluidsscherm
Geluidsscherm Baanweg tot viaduct langs A1
Door uitbreiding A1 goede geluids/gezonheidsbeheersing in Terschuur
Bij uitbreiding geluidswal A1 dan aan beide zijden

3
1
1
1

0

Cluster 8: Fietspad Terschuur Achterveld
Vrijliggend fietspad Stoutenburgerweg richting Achterveld
Fietspad langs de Stoutenburgerweg
Fietspad Terschuur Achterveld
Vrijliggend fietspad Stoutenburgerweg
Fietspad langs de Stoutenburgerweg
Fietspad Stoutenburgerweg

6
1
1
1
1
1
1

8

Cluster 9: Fietspad Hoevelaken
Fietspad Platanenstraat richting Hoevelaken
Vrijliggend fietspad Zwartebroek Hoevelaken
Fietspad naar Hoevelaken
Fietspad naar Hoevelaken

9
1
1
1
1

10

THEMA 2: Verkeer & veiligheid, verenigingen

Zwartebroek-Terschuur
•Dorpsplan
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Fietspad van Zwartebroek naar Hoevelaken via Platanenstraat
Fietspad Platenenstraat
Fietspad Platenenstraat
Fietspad Platenenstraat
Fietspad Hoevelaken

1
1
1
1
1

Cluster 10 :Kruising Eendrachtstraat/Hoevelakenseweg
kruising Terschuur:Rotonde of ecoduct?
Rotonde kruising Terschuur (levensgevaarlijk bij drukte)
veiliger oversteek/kruising
verkeerslichten of gelijkwaardige kruising
overstekende fietsers vanaf Hoevelakenseweg naar eendrachtstraat
ongeorganiseerd oversteken fietsers
maak een rondweg om Terschuur
regulering fietsers vanaf viaduct

26
1
8
12
1
1
1
1
1

20

9

6

1

1

7
1

5

Cluster 12: verlichting fietspad
goede en betere verlichting op Eendrachtstraat
meer verlichting buitengebied Eendrachtstraat
Extra verlichting t.h.v.bosje of bomen rooien
fietspad is heel erg donker
verlichting Eendrachtstraat langer op vol (tot ca. 22.00u)

25
21
1
1
1
1

24
24

Cluster 13:fietsbrug/loopbrug
fietsbrug/loopbrug over A1
fietsbrug over A1 voor schoolgaand verkeer naar Barneveld
fietsbrug naast viaduct
fietspad op viaduct
viaduct veiliger voor fietsers(fietsbrug)

6
1
1
2
1
1

4

Cluster 14:Verbreding A1
geen verbreding/ uitbreiding A1 t.h.v. de dorpen
verbreding A1. Spitsstrook A1 Barneveld-Hoevelaken doordrukken ondanks bezwaar van 1 persoon.
Daardoor minder verkeer in Terschuur.
Nu de A1 een nog veel grotere rol gaat spelen door de verbreding, speelt de vervuiling ook een nog grotere
rol. De leefbaarheid zal aan beide zijden van de A1 afnemen.

4
3

0

1

Cluster 15: Zebrapaden
Snelheidsremmers Zwartebroek Nijkerkerveen; Damweg
Veiliger oversteken bij zebrapad Eendrachtsstraat Terschuur
Zebrapad verlichten en smaller maken in Terschuur
Zebrapoad Eendrachtsstraat
Zebrapad Eendrachtsstraat versmalling aanleggen.
Zebrapad versmallen en verlichten in Terschuur Eendrachtsstraat
Zebrapad Platenenstraat ter hoogte van de Damweg beter zichtbaar maken.
Zebrapad verbeteren op Eendrachtsstraat Terschuur
Zebrapad Terschuur verbeteren (stoplicht)
Zebrapad Terschuur Verlichten/Versmallen
Drempel Eendrachtsstraat thv Broekhuizenstraat aanpakken. Zebrapad is levensgevaarlijk
Drempel op Eendrachtsstraat veiliger maken
Zebrapad Terschuur veiliger
Verkeersremmende maatregelen maken bij zebrapad Eendrachtsstraat Broekhuizenstraat
Zebrapad Terschuur zeer gevaarlijk; verlichten/wegversmalling

15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Losse Briefjes'
Aandacht voor verkeersveiligheid
Bord bebouwde kom Zwartebroek bij de Spar staat op straat. Kost veel spiegels
Verkeerssituatie Dronkelaarseweg en Kallenbroekerweg terug naar voorheen. Stoutenburgerweg als
Voorrangsweg
Wegmarkering Eendrachtsstraat bij binnenkomst Zwartebroek verbeteren.
Plek bij kruispunt viaduct voor fietsers staplaats (oversteken)
Lantarenpaal eerste stuk Blankhoefseweg Terschuur
Drempels voor de bocht en iets voorbij de molen; gevaarlijke bocht, geen uitzicht
Lantarenpaal bij bruggetje Blankhoefseweg
Goede bewegwijzerde fietsroutes en wandelpaden voor toeristen (knooppuntborden)
Hoek Reijer Bronsstraat in bocht parkeerplaatsen van maken bij nrs 34-36
Opknappen verzakte verkeersdrempels op Damweg
Opknappen verzakte verkeersdrempels op Damweg
Uitrit oude Rabobank met fietspad onveilig (bushokje verplaatsen)
plek bij kruispunt viaduct voor fietsers staplaats (oversteken)
Straatverlichting bij begraafplaats aan de Leemweg
Betere verlichting langs donkere wegen bijvoorbeeld Diepenrustweg, Leemweg en Eendrachtsstraat
Bermen breder maken (gras)
Versterkte bermen in het buitengebied
Meer drempels Eendrachtsstraat
Snelheidsremmers in de woonwijken
Drempel bij Ds Mulderstraat verlagen

55
1
1

Cluster 11:Sluipverkeer
Terschuur kruising viaduct erg druk. Wat wanneer de A1 verbreed wordt? Kun je dan nog veilig oversteken
zonder lang te wachten?
sluipverkeer A1 tegengaan in spits
sluipverkeer ontmoedigen(geen extra fietspaden)
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Verkeerssnelheid verlagen Eendrachtsstraat.
De hele Damweg veiliger maken (30 km zone)
Walgelijk reclamebord A1
Hek langs de beken

1
1
1
1

Speelveiligheid voor kleine kinderen. Denk aan verkeer (oversteken van straten) maar ook aan veilig
speelterrein met speeltoestellen.

1

Groene lantarenpalen vervangen door goed licht
Duidelijk
Betere hekken om het voetbvalveld vooral langs de beek
Bruggetje Blankhoefseweg gevaarlijke speelplek
Drone voor Terbroek, veilig met warmtecamwera
Drone voor Terbroek, veilig met warmtecamwera
Meer toezicht schooljeugd Dronkelaarseweg
Vellingastraat30 km zone of woonerf
Stoutenburgerweg veiliger maken
Gevaarlijke bocht Stoutenburgerweg bij molen; geen overzicht bij in en uitrijden opritten
Beter onderhoud wegen in buitengebied
Blankhoefeweg verbeteren of asfalteren
Voorste rand bij de verhoogde bushalte bij de hervormde kerk geel of wit maken ivm veiligheid. Als je er met
60/70 overheen komt lig je op je kop.
Viaduct Terschuur verleggen in oostelijke richting zodat het minder steil is
Nieuwe viaduct in oostelijke richtingipv in westelijke richting ivm veiligheid en geluid
Bij Eline (bloemenwinkel) heel slecht zicht ivm bushalte. Verplaatsen, staat in de weg
Viaduct niet verplaatsen
autovrije dorpskernen
bomen uit de berm langs 60/80km wegen t.b.v. verkeersveiligheid
meer parkeerplaatsen in sommige straten
renovatie en verbetering Vossenweg en Koperweg
Opknappen Brunesengweg
Dronkelaarseweg: meer lantaarnpalen
weren vrachtvekeer op Eendrachtstraat
samenwerken voor veiligheid(o.a. criminaliteit voor zijn)
De Jan Landmanstraat in de doorgang onderbreken omdat de auto's er zo hard doorheen rijden en er
kinderen spelen
spiegel in de hoek Veenburgerweg bij Beitler

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1

1

1

1
totaal aantal
briefjes

totaal aantal
punten

Cluster 3: oude hal van veen hergebruiken
bestemming: damweg na vertrek de korrel. Hal voor sport gebruiken, jeux de boules etc.

1
1

3
3

Cluster 4: seniorenvoorzieningen
meer seniorenwoningen zoals aan de albert van meerveldstraat of de j. van landmanstraat
genoeg voorzieningen/woningen voor ouderen(zorgcentrum versnellen)
woningen (zorg) senioren
woonvoorziening senioren + verzorging
wanneer word zorgcomplex nu eindelijk gebouwd
Zo vlug mogelijk ouderopvang
voorzieningen voor ouderen dat ze in deze gemeenschap kunnen blijven
goedkopere woningen laten bouwen, want ze zijn haast niet op te brengen. Vooral voor ouderen

9
1
1
1
2
1
1
1
1

8

Cluster 5: betaalbare starterswoningen
betaalbare starterswoningen
voor jongeren en ouderen betaalbare (tussen) woningen
goedkopere huurwoningen
sneller bouwen starterswoningen
huizen bouwen met regelmaat
gelijkwaardige prijzen woingen met rest van de gemeente
sociale huurwoningen 40--> 60 jaar oud renoveren isolatie duurzaamenergie
begin bouw starterswoningen?
starterswoningen op oude plek anker+ de zaaier
nieuwbouw op huidige sportpark & sportpark verhuizen over de beek
starterswoningen voor de jonge mensen

44
18
10
2
2
5
1
1
1
1
2
1

49

Cluster 6: dorpsaanzicht behouden
dorpsaanzicht behouden
groenaanzicht behouden
dorpskarakter behouden

6
2
2
2

4
2
2
0

Cluster 7: cafe max
Voerman welvaren een doorn in het oog mischien een praathuis met koeffiebar, biljart, darten etc
museum 'voermans welvaren'
een leuk cafe
cafe max platschuiven
nieuwe bestemming cafe max
aanzien cafe max verbeteren

13
1
1
1
3
3
4

3

Losse Briefjes'
groei aantal inwoners terbroek naar 5000 inwoners
maak van terschuur geen randstad
fabriek aan de stoutenburgerweg (bij de molen) weg, gewoon groen

4
2
1
1

2
2

THEMA 3: Bouwen & gebouwen

Zwartebroek-Terschuur
•Dorpsplan
48
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eendrachtstraat moet hoofdweg worden van terbroek met huizen winkels school en bedrijven 2030 klaar

1

totaal aantal
briefjes

totaal aantal
punten

Cluster 1: Evenemententerrein
Vast evenemententerrein
Evenemententerrein
Evenemententerrein voor alle dorpsfeesten

3
1
1
1

6

Cluster 2: Feestjes
Dorpsuitjes met specifieke doelgroepen
Feestjes blijven behouden

2
1
1

0

Cluster 3: Nieuwkomers
Nieuwkomers welkom heten en betrekken bij het dorpsgebeuren
Nieuwkomers aanspreken en/of uitnodigen op de mooie activiteiten.

2
1
1

0

Cluster 4: Speeltoestellen
Rondom speeltoestellen geen zand maar rubber, nu ligt het vol kattenpoep (bv de Rondweg)
Soort park met soeeltoestellen en grotere velden.
Speelschuurtje verplaatsen naar Vd Craatsstraat
Uitdagende speelplekken
Speeltoestellen voor in de woonwijken

5
1
1
1
1
1

0

Cluster 5:Saamhorigheid
Elkaar op straat blijven groeten
Stichting Terbroek behouden
Vooral doorgaan met Stichting Terbroek
Zorg voor elkaar. Saamhorigheid behouden en bevorderen
Creeren dorpskern in beide dorpen
Een brink, dorpskern, autovrij, mooi aangekleed, ruimtelijk, met voorzieningen.

6
1
1
1
1
1
1

1

Cluster 6: Belleman
Behoud Belleman
Behouden van het dorpshuis
Behoud van Belleman
Behoud van Belleman
Behoud van Belleman
Behoud van Belleman
Behoud van Belleman
Verenigingen met hoge korting gebruik laten maken van Belleman/sportvelden
Gebruik Belleman betaaldbaar houden
Belleman moet blijven

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Cluster 7: Kerken
Meerkerkelijke samenwerking tussen de kerken
Behoud van kerken als papieren leden trouwen enm wel actief worden

2
1
1

1

Cluster 8: Nieuwe Clubs
Kartbaan op industrieterrein en zondag open
Biljart of dartclub in de Belleman
Carbit schieten
Badmintonclub
Dansschool in de Belleman

5
1
1
1
1
1

0

Cluster 9: Jeu de boules
Overdekte jeu de boules baan
Overdekte jeu de boules baan
Verdubbeling van de jeu de boules banen
2e jeu de boulees baan in Zwartebroek en Terschuur
Zou de Jeu de boulesbaan overkapt kunnen worden.

5
1
1
1
1
1

6

Losse Briefjes'
Behoud van Brandweer
Betaalbare ontmoetingen voor ouderen die weinig contacten hebben c.q. weinig de deur uit gaan

2
1
1

THEMA 4: Verenigingen en sociale samenhang

THEMA 5: Jeugd & Jongeren
Cluster 1: Kinderboerderij
Kinderboerderij
Kinderboerderij / speeltuin
kinderboerderij + fruit en bloementuin tussen de dorpen in
dierenweide
high tea met kinderboerderij combi
kinderboerderij met een wat grotere speeltuin
kinderboerderij beheer M. van Voorthuizen

Dorpsplan Zwartebroek-Terschuur

totaal aantal
briefjes

totaal aantal
punten

14
7
1
1
1
1
1
1
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kinderboerderij bij Gert Bouwman + evenementenplein voor Terbroek

1

Cluster 2: Jongerenhonk
jeugdsoos voor 18-jarigen
jongerenhonk voor kids van ongeveer 12-15 jaar
speel/hangplek 10/12-16 jaar
jongerensoos

4
1
1
1
1

1

Cluster 3: herstel veldjes
opknapbeurt + nieuwe speeltoestellen speelpleinen Terschuur
speelvelden maken voor 2016 meer beweegbaar stimulerend sporten
speelveld in Zwartebroek graag een basketbalbord
herstel veldje aan de Rondweg (kunstgrasveldje)

4
1
1
1
1

1

Cluster 4: Keten
meer gedoogde keten
keten voor jeugd behouden
ketenbeleid gemeente schrappen of versoepelen
keten voor de jongeren behouden
gun de jeugd hun keten
de hokken/keten moeten blijven
behoud van de keten
jeugdketen behouden ook voor de ouderen

8
1
1
1
1
1
1
1
1

6

Cluster 5: Uitdagende speeltoestellen
betere speeltuinen
uitdagende speeltoestellen
voldoende uitdagende speeltoestellen in de dorpen en bij de nieuwe school kunstgrasveld voor alle
leeftijden
uitdagende speeltuin juist voor oudere kinderen, bijvoorbeeld skatebaan

6
1
2

6

1
1

uitdagende buitenspeelplaats in Zwartebroek. Bij natuurspeelplaats met waterbaan of skatebaan,
pannaveldje kabelbaan

1

Cluster 6: Kunstgras speelveld
kunstgras op speelveld
kunstgrasveld voetbal basketbal in Terschuur
kunstgras voetbalveldjes
speelveld kunstgras voetbal
kunstgras in Zwartebroek en Terschuur
speelveldjes (voetbal)
kunstgras trapveld Terschuur
speelveldje opknappen bij de beek Terschuur
speelveldje beek Terschuur
speelveldje opknappen bij beek Terschuur
voor in Zwartebroek speelveld achter Jan Landmanstraat opknappen/vergroten

11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

Cluster 7: crossbaan
crossbaan
crossbaan voor jeugd BMX
crossbaan voor quad brommer en motoren
fietscrossbaan voor kinderen
crossbaan voor quads en brommers

6
2
1
1
1
1

1

Losse Briefjes'
skatebaan
nieuw speelplein in Zwartebroek
inspanningen om jonge stellen te motiveren om in de dorpen te blijven wonen /zich daar te vestigen
meer feestjes
natuurlijk spelen boomstammen water bosjes
geen zand rond de speeltoestellen, dat worden kattebakken
multifunctioneel verhard sportveld met grote boarding voor voetbal, basketbal, volleybal en 's winters
ijsbaan

11
2
1
1
1
1
1

2

speelkast verplaatsen naar de R. Bronsstraat/veldje en het bij de beek gezellig maken, speelveldje
bankjes, soort parkje

2

speelkast verplaatsen naar trapveldje hoek R. Bronsstraat

1

2

1

totaal aantal
briefjes

totaal aantal
punten

Cluster 1: A1
Lichtzuil/reclamebord naar de korrel verplaatsen of weghalen
Behoud van bomen aan de zuidzijde van het viaduct over de A1
Geluidswal aan beide kanten A1, aan één kant is geen optie
Hoogst mogelijke geluidswal Terschuur A1
Groenstrook rondom A1 handhaven/uitbreiden
Het paatje bij het viaduct verbeteren
Behoud groen viaduct Terschuur

7
1
1
1
1
1
1
1

2

Cluster 2: Ruiterpaden
Ruiterpaden
Ruiterpaden voor aangespannen rijden
Ruiterpaden aanleggen

11
4
1
1

10

THEMA 6: Ruimtelijke kwaliteit & buitengebied

Zwartebroek-Terschuur
•Dorpsplan
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Aanleg ruiterpaden
Aanleg ruiterpaden of stukken natuur toegankelijk maken voor paarden. De Bunt bijvoorbeeld
Waarom wel een klompenpad en geen ruiterpad
Ik zou graag een ruiter pad willen dat zou echt gaaf zijn. Fijn dat ik dit ook op deze manier kan melden.

1
1
1
1

Cluster 3: Klompenpaden/Wandelpaden
Klompenpad in stand houden
Klompenpad verbinding Kallenbroek maken met het Paradijs via de Hofweg
Wandelpaden door groengebied, bijvoorbeeld door weiland
Wandelpad langs de beek
Meer mogelijkheden voor voetgangers, vooral doorsteken van nu afgesloten grote gebieden. Zoals
Tereinen natuurmonumenten toegankelijk maken voor publiek en paarden enz.
Wandelpad van Hendrik van de Craatstraat naar de kerk

8
1
1
1
2
1
1
1

3

Cluster 4: Boeren en Agrarisch gebied behouden
Agrarisch gebied behouden
Behoud van agrariërs
Behoud oude boerderijen en natuur landschapsschoon
Boeren/agrariers behouden
Boeren behouden
Buitengebied boeren behouden
Meer grond van het natuurmonumenten beschikbaar maken voor Gerard Top. Deze biologische boer
Koeien in de wei

9
1
1
1
1
1
1
1
2

19

Cluster 5: Groen buitengebied/dorpen
Behoud van zoveel mogelijk groen
Zuinig met ons groen
Groen beheer wilde bloemen langs de bermen (bijvoorbeeld bij de beek aan de Reijer Bronsstraat)
Wild in de omgeving
Behoud/uitbreiding van groen
Natuur
Meer groen in het dorp
Ruimtelijke en groene dorpen
Mengeling van wonen, natuur en agrarisch, veel bosbouw
Behoud van groen en ruimte
Meer groen en water
Groen en open omgeving behouden
Houtwallen rondom weilanden behouden/uitbreiden. Bomen aanplanten in nieuwbouwwijken
Veel groen, behoud van het dorpskarakter
Meer bloeiende planten in het dorp
Meer bomen
Groen blijven behouden
Groen behouden, zeker niet minder eerder meer
Groene buitengebieden handhaven (niet alles volbouwen)
Natuurgebied Blankhoef. Meander in de Hoevelakense beek (zoals Barneveldse beek bij grens

24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

Groene weilanden groen houden. Woningen bij bedrijfsbeëindiging zo plaatsen dat het goed in het
landschap past

1

Dorpspark
Park tussen de dorpen
Ruimte rond de kleine kernen

1
1
1

Cluster 6: Waterafvoer
Verbeteren waterlozing via het waterschap
Betere regenwaterafvoer
Slechte afvoer rioolwater, begint bij de Spar

3
1
1
1

1

7

3

Cluster 7: Groene energie
Meer groene energie, gemeentegebouwen voorzien van eigen voorzieningen. Windmolens, zonneenergie.
Belleman/gymzaal
Geen windmolens in buitengebied
Geen windmolens landschapsvervuiling
Geen windmolens + zendmasten KPN
Geen grote windmolens
Geen windmolens
Inspraak windmolens

1
1
1
1
1
1

Cluster 8: Ooievaarsnesten
Ooievaarsnesten in tereinen natuurmonumenten
Ooievaarsnest mogen in het rietgat (TGV, Teun)

2
1
1

0

totaal aantal
briefjes

totaal aantal
punten

13
5
4
2
1
1

12

THEMA 7: Bedrijvigheid
Cluster 1: Bedrijfsverzamelgebouw
verzamelgebouw kleine ondernemers/zzp'ers
bedrijfsverzamelgebouw
bedrijfsverzamelgebouw zwartebroek
bedrijfsverzamelgebouw zwartebroek, terrein van veen
bedrijfsverzamelgebouw/uitbreiding de tolboom langs de A1
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Cluster 2: Meer winkels
winkels in gezamenlijk gebouw geclusterd
kababzaak
slager
ambachtelijke bakker
afhaalchinees
meer winkels

12
2
3
1
1
1
4

3

Cluster 3: Flexwerkplek
flexwerk plek in verzamelgebouw

3
3

0

Cluster 4:Marktplein
marktplein

3
3

0

Cluster 5: Supermarkt
supermarkt spar behouden

3
3

4
4

Cluster 6: Minder industrie
niet meer industrieterrein
geen uitbreiding van industrie

2
1
1

1

Cluster 7: Dorpskern
nadenken over lange termijn planologie. De dorpen naar elkaar toe laten groeien, met een groen
centrum creeeren in zwartebroek cq terschuur
klein dorpscentrum creeeren bij spar (bloemenzaakk,pinautomaat, bakkertje e.d.
horeca / winkels bij elkaar ('winkelcentrum terbroek')

6
2
1
2
1

2

Cluster 8: Fitnesscentrum
sportschool

2
2

0

totaal aantal
briefjes
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

totaal aantal
punten
7

Cluster 2: Hondenuitlaatplek
Alleen hondenpoep/hond aangelijnd uitlaten op de aangegeven daarvoor gestemde plaatsen
Afgesloten speelveldje voor honden
Betere aanduiding hondenuitlaatplekken
Controle eventuele hondenweide
betere aanduiding hondenuitlaatplek ivm poepoverlast

6
1
1
1
1
1

2

Weet niet of het idee al is ingebracht. Maar een omheinde honden uitlaatplek zou helemaal top zijn. En
dan niet zo'n klein stukje als dat er nu is ... en dat het dan ook echt dicht kan zodat de honden daar
heerlijk kunnen spelen zonder dat andere mensen daar last van hebben ... hopelijk wordt dan ook de
hondenpoep op straat minder

1

Honden uitlaatplaats Terschuur, verlichting

1

Cluster 3: Cultuur
Cultuur behouden Zwartebroek Terschuur. ZW, Turfstekers/beelden/gedenktekens.
Authenticiteit bewaren van Terbroek, kleinschalig en gezellig
Identiteit, cultuur etc. Behouden
Cultuur Zwartebroek/Terschuur behouden. Bv Turfstekers en Tolweg

4
1
1
1
1

0

Cluster 4: Dorpen
Dorpen samen, plaatsnaam 1 naam bijvoorbeeld Terbroek
Groei aantal inwoners Terbroek naar 5000 personen
Doorgroei naar 5000 inwoners
Klein dorpelijk houden, absoluut niet naar de 5000 inwoners
beperkte groei, dorp moet dorp blijven
Dat het wel twee aparte dorpen blijven, naam behoud
Unieke identiteit van beide dorpen behouden
Zwartebroek en Terschuur apart en geen Terbroek worden

8
1
2
1
2
1
3
1
1

5

Cluster 5: Losse briefjes
Zondagsrust
Doe één week in de zomervakantie een kunstroute langs het nieuwe klompenpad
Opknappen plantsoen Sanderstraat
Groenstrook Sanderstraat opknappen
Bende Sanderstraat opknappen
Gemeente Barneveld ter verantwoording roepen voor zo vele loze beloften, veel te laat beginnen met
bouwen
Oorlogsmonument herdenking

5
1
1
2
1
1

THEMA 8: diverse/overige
Cluster 1: Opruimen hondenpoep/paardenpoep/kattenpoep
Hondenpoep opruimen
Actie tegen hondenpoep d.m.v. Bekeuringen
Tegen hondenpoep, mensen moeten het opruimen
Hondenbezitters ruimen hun honds ontlasting op
Overlast hondenpoep
Niet zoveel hondenpoep op straat
Paardenpoep op voetpad/straat
Paardenmest opruimen
Geen katten in de wijk

Zwartebroek-Terschuur
•Dorpsplan
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2
1
2

1

1

1
1
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Kinderdorpsplan

totaal aantal briefjes

Cluster 1: sporthal
nieuwe sporthal
sportschool

12
11
1

Cluster 2: nieuwe school
nieuwe school
voetbalveld bij het nieuwe schoolplein
tokkelbaan
uitdagende klimtoestellen
plekje voor de kleuters
een natuurplein
zandbak
tafeltennistafel
natuurlijk dak op school

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Cluster 3: kinderboerderij
Kinderboerderij
dierentuin

6
5
1

Cluster 4: voetbal
kunstgras voetbalveld
voetbalveldje + basketbalveldje
groot grasveld
grotere doelen, hoger pannaveldje
Netten om Pannaveldje

17
10
4
1
1
1

Cluster 5: speelvoorzieningen
speeltoestellen (glijbaan, kabelbaan, schommels, rodelbaan, trampoline, tokkelbaan, skatebaan,
klimmuur, schommels, uitkijktoren, draaischommel, glijbaan met zand eronder, waterpomp met zand
eronder)
crossbaan
bowlingbaan
golfbaan
zwembad (met glijbaan)
uitdagende speeltoestellen

99
81
4
2
1
6
5

Cluster 6: verkeer & veiligheid
verlichting Eendrachtstraat
verlichting Dronkelaar
verlichting Leemweg
zebrapad veiliger Eendrachtstraat
verkeer veiliger, sommige mensen rijden wel heel hard

10
2
3
3
1
1

Cluster 7: honden
geen honden op speelveldjes
borden geen hondenpoep op speelveldje

3
1
2

Cluster 8: Groenvoorziening
Prikstruiken bij school langs het veldje weg
struiken tegen het voetbalveld weg

4
3
1

Cluster 9: Internet
In Terschuur of Zwartebroek een open wifi punt
heel Terschuur en Zwartebroek glasvezel

6
3
3

Losse Briefjes'
Meer evenementen (voor tieners)
Gamezaal
sloten op kleedkamers van sportpark Overbeek
computerwinkel
Bruna winkel
Intertoys in Terschuur
JFC middelbare school in Terschuur
duidelijker verschil in opbergruimte voor verenigingen en scholen
soort opbergvakken in de kleedkamers voor de spullen (door het wisselen v.d. groepen ligt alles door
elkaar)

26
4
3
1
2
2
2
2
5
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De toekomst van de dorpen gezien vanuit de dorpen
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