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1.INLEIDING 

De leefbaarheid van een lokale gemeenschap wordt gevoed door vertrouwde hoogtepunten, zoals het 
carnaval, het kampioenschap van de voetbalclub en de druk bezochte zomermarkt. Dat zijn hoogtepunten, 
maar de tand des tijds knaagt  aan de gebouwde omgeving, aan de gemeenschappelijke openbare ruimte. 

Nog maar een paar jaar  
geleden ging de Meermarkt, de 
supermarkt op de Markt, dicht. Na 
een moeizame doorstart met een 
nieuwe formule, ging vervolgens 
de nieuwe winkel opnieuw dicht. 
Sinds augustus 2013 heeft deze 
plek een herkansing gekregen 
met het Creatie Plein. Een groep 
ondernemers heeft zich laten 
inspireren door de potentie van 
deze plek. Herberg Jan brandde 
af, werd herbouwd en heropend 
en ging failliet. Maar nu probeert  
een uitbater het opnieuw met 
GrandCafé Restaurant De Buur-
man. Café Evers ging dicht, maar 
ging toch weer verder onder een 
nieuwe naam en met nieuwe 
eigenaren. ’t Pakhuus sloot de 
deuren, maar door veel zelfwerk-
zaamheid kreeg Silvolde er een 
prachtig gerenoveerd , multi-
functioneel pand voor terug. 
Zo kent het dorp ups en downs, 
maar de bevolking heeft daarbij 
door de jaren heen een opmerke-
lijke veerkracht getoond. 

Geconfronteerd met dreigende leegstand en kaalslag in de kom van het dorp en met een verkeersonveilige 
situatie, heeft de bevolking  aan de bel getrokken.  Concreet kreeg de verontrusting  vorm in het initiatief 
van Silvolds Belang om een Dorpsplan te gaan maken. Er moest iets gebeuren en er ging ook iets gebeuren. 

Onder begeleiding van de Vereniging voor Kleine Kernen wordt een intensieve gedachtewisseling over de 
leefbaarheid van Silvolde gestart. Er volgt een lang traject van brainstormen, praten met tal van Silvoldena-
ren en hun verenigingen, het organiseren van bijeenkomsten, het informatie inwinnen bij deskundigen. 
Kortom, het maken van een Dorpsplan is meer dan het op een namiddag uittikken van een wensenlijstje.

Het dorpsplan ‘ Silvolde onder de Loep ‘ kon op 9 april 2009 worden aangeboden aan de plaatselijke bevol-
king en aan het College van Burgemeester en Wethouders. Om  te komen tot de noodzakelijke verbetering 
in de leefbaarheid en de veiligheid, worden in het Dorpsplan prioriteiten geformuleerd:
-   Wonen, specifiek  de bouw van starterswoningen 
-   Verbetering  van het dorpscentrum
-   Bevorderen van de economische bedrijvigheid rondom De Markt
-   Verbeteren van de verkeersveiligheid 

Centraal in de gedachtevorming staat steeds het gevoel  van saamhorigheid. De bewoners zien hun Silvolde 
als een groot dorp met een belangrijke rol  voor de omgeving. Denk aan het zwembad, de sporthal en de 
goede scholen. Intussen speelt ook in Silvolde de vergrijzing een rol en heeft de lokale middenstand het 
moeilijk. Ook de lokale horeca moet alle zeilen bijzetten om te kunnen overleven.
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Daarbij dringt zich een conclusie op: de Markt is niet langer de vertrouwde ontmoetingplek.  
Verpaupering en verzuring bedreigen de dorpskom. Het centrum is hard toe aan herinrichting.  Daarbij zijn 
sociale samenhang, leefbaarheid en verkeersveiligheid de belangrijkste punten die om aandacht vragen.

Al in het Dorpsplan ‘Silvolde onder de loep’ van voorjaar 2009 worden deze doelen concreet geformuleerd.  
Met het Dorpsplan op tafel als leidraad heeft Silvolds Belang, ook in 2009, een Centrumvisie laten uitwerken 
door het stedenbouwkundig bureau Oostzee. In het werkjaar 2012 is deze Centrumvisie vervolgens nader 
uitgewerkt in een stedenbouwkundig schetsplan door stedenbouwkundig bureau S.A.B. te Arnhem. Dit 
schetsplan wordt met groot enthousiasme ontvangen door de bevolking. In een reactie laat de gemeente 
Oude IJsselstreek weten dat het schetsplan kan dienen als basis voor de opzet van het Plan van Aanpak.

Na de nadere uitwerking van dit schetsplan van S.A.B. zijn we nu, anno 2014, toe aan het mogelijke uit-
voeringsplan, het Plan van Aanpak. Dat plan is onderverdeeld in vijf deelgebieden en per deelgebied is een 
kostenraming beschikbaar. De verantwoordelijk wethouder zegt erover : ,,Mooi plan, probeer de kosten te 
beheersen en haal de ‘parels en blinkers’ eruit. En kijk, wat je zelf kunt doen!”

Silvolds Belang onderstreept in dit stadium het belang van de volgende stappen:

- Het  Plan van Aanpak is een burgerinitiatief, dat gedragen wordt  door de bewoners en waarbij eigen  
 initiatief en zelfwerkzaamheid een grote rol spelen. 
- Het is een plan voor de komende twee jaar, waarvoor Silvolds Belang subsidie wil krijgen van Europa /  
 rijksoverheid /provincie/ gemeente. 
- De aangeboorde bronnen moeten de verwachte kosten dekken.
- De organisatie die aan de slag gaat met het Plan van Aanpak, bestaat uit professionals. Alle  benodigde  
 disciplines zijn erin vertegenwoordigd.
- Om dit hele proces en de uitwerking een goede inbedding te geven bij de bevolking is een  klank- 
 bordgroep (KBG) samengesteld. 

 
Samengevat in één slagzin: Silvolde aan de slag!
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2. DOELSTELLINGEN / PROJECTRESULTAAT

HET PROJECT HEEFT EEN AANTAL HOOFDDOELEN:

1. Het centrum  van Silvolde moet weer als één dorpshart herkenbaar zijn,  het ligt nu in stukken naast  
 elkaar. 
2.  De ondernemingen in het centrum moeten weer zichtbaar en als samenhangende eenheid bij elkaar  
 horen. 
3.  Het centrum moet uitnodigend en faciliterend zijn voor de vele gemeenschapsactiviteiten in Silvolde. 
4.  De hoogwaardige en gezellige uitstraling moet nieuwe ondernemers ertoe verleiden zich te
      vestigen in het centrum van Silvolde. Zo wordt de neergaande lijn omgebogen naar een opgaande  lijn.   

Bij de voorbereiding van de 
plannen om het Dorpsplein te 
verbeteren, heeft Silvolds Belang 
intensieve gesprekken gevoerd 
met deskundigen van de ge-
meente en met vertegenwoordi-
gers van de diverse geledingen in 
de Silvoldse samenleving en met 
individuele bewoners. In de loop 
van die discussies zijn een stu-
urgroep (SG) en een klankbord-
groep (KGB) geformeerd.
Het is Silvolds Belang immers van 
meet af aan duidelijk dat de in-
woners zo goed mogelijk worden 
betrokken bij de discussie over de 
plannen met het dorpscentrum. 

HET MOET EEN CENTRUM ZIJN VOOR IEDEREEN EN ELKE DAG EN IS DE 

VERBINDING TUSSEN SILVOLDE EN HAAR OMGEVING

Voor Silvolds Belang zijn in deze gedachtevorming vier uitgangspunten leidend geweest:

1.  Het nieuwe plein moet de leefbaarheid en de sociale cohesie vergroten. De Silvoldse gemeenschap kent 
 een mooie traditie van grootse feesten en evenementen, waarvoor het dorpscentrum weer een geschikte  
 plaats kan bieden. Het nieuwe centrum is de plek waar bewoners, bezoekers en passanten de gelegen 
 heid hebben elkaar te ontmoeten.

2. Het dorpscentrum moet bereikbaar blijven voor de ondernemers, waarbij het probleem van de verkeers- 
 onveiligheid wordt aangepakt met behulp van het introduceren van een ‘shared space’. Door de ruimte  
 voor de diverse verkeersdeelnemers samen te delen, ontstaat de mogelijkheid dat alle betrokkenen re- 
 kening met elkaar houden.

3. Parkeren in het centrum blijft mogelijk, maar de vormgeving en locatie van de parkeerplaatsen mogen de  
 uitstraling van het nieuw vorm gegeven plein niet in de weg staan.

4. Silvolde ligt als een parel in de ketting van Doesburg naar Bocholt. Op deze toeristische route kan het  
 dorpscentrum van Silvolde een goed geoutilleerde plaats worden om en daar te genieten in een  
 rustieke en veilige omgeving, als een rustpunt voor allen die daarna weer het fraaie buitengebied   
 intrekken.

Zie voor een gedetailleerde invulling Bijlage 1. 
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3.PROJECTACTIVITEITEN

Om de doelstelling te realiseren zijn in dit plan van aanpak meerdere projectactiviteiten gedefinieerd en 
daarbij zijn enkele mijlpalen vastgesteld. De activiteiten zien er schematisch als volgt uit: 

Het schetsplan is een ‘overall-plan’ dat is onderverdeeld in vijf deelgebieden. Op deze wijze biedt dit plan de 
mogelijkheid om snel te kunnen beginnen met de realisatie.
Deelgebied 1: Markt- en kerkplein
Deelgebied 2: De Marktstraat
Deelgebied 3: Kerkstraat (achter langs de kerk)
Deelgebied 4: Rond de hervormde kerk
Deelgebied 5: Rond IJsselwolde
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4.SCHETS

Het belangrijkste uitgangspunt voor het schetsontwerp van het centrum van Silvolde is het realiseren van 
een centrum met eenheid en samenhang. Een centrum dat herkenbaar is als dorpscentrum en voor meer-
dere functies gebruikt kan worden. En zeer belangrijk: een sfeervol centrum met een goede uitstraling. 

De huidige problemen van het centrum van Silvolde moeten daarvoor worden aangepakt. Het gaat daarbij 
met name om de problemen in de fysieke omgeving (openbare ruimte) die een uitstraling hebben op het 
centrum van Silvolde als geheel. Een eerste belangrijk probleem is de fysieke en visuele barrièrewerking die 
uitgaat van de doorgaande weg Ulftseweg-Terborgseweg. Deze weg verdeelt het centrum van Silvolde in 
twee delen aan beide kanten van de weg. Een tweede belangrijk probleem is de verkeerssituatie die  
onnodig rommelig is. De vormgeving van de kruising en het afwisselend gescheiden en gedeeld gebruik 
van de rijbaan door fietsers zorgen voor dit rommelige verkeersbeeld. Ten derde is er de parkeersituatie. De 
inrichting van de Markt en de omgeving van de kerk maken het mogelijk dat overal geparkeerd kan worden 
en dat gebeurt dan ook. Als laatste is het zo dat de openbare ruimte versleten is en een opfrisbeurt kan 
gebruiken.

Denkend aan het plein trok men aanvankelijk een 
harde grens om het plangebied. Maar kijkend naar 
de aantrekkingskracht die het plein moet krijgen, 
werden steeds meer verbindingen gezocht met 
andere kwaliteiten van Silvolde. Zo is er de regio-
nale toeristische fietsroute Doesburg – Bocholt die 
naar de Marktstraat voert. Het plein moet hierin 
een aantrekkelijk rustpunt gaan vormen. Ook het 
gebied ‘achter’ het Marktplein heeft grote poten-
ties. Door dit gebied in de visie te betrekken konden 
meerdere doelen verwezenlijkt worden. Zoals het 
maken van een integraal verhaal over parkeren. Ook 
een momenteel nog ‘verstopt’ juweeltje, de oude 
Mauritiuskerk, kan door het vergroten van het plangebied weer zichtbaar worden gemaakt en verbonden 
met de rest van het centrumgebied. Het plein en de nieuwe verbinding Markt-Prins Bernhardstraat gaan de 
ondernemers van Silvolde fysiek en symbolisch verbinden.

 Het deelgebied ‘Markt en Prins Bernhardstraat’ 
(deelgebied 1) vormt het hart van het centrum.  
De belangrijkste elementen hier zijn de Ovaal en de 
Loper. De Ovaal is het element dat de R.K. kerk  
visueel en fysiek verbindt met de Markt. Het plaatst 
de Mauritiuskerk in het middelpunt. De Ulftseweg 
blijft, maar krijgt een ondergeschikte uitstraling. 
Twee sporen in de bestrating verwijzend naar de 
tramrails die er ooit lagen, geven de loop van de 
weg aan. Het podium vormt een belangrijk onder-
deel van de Ovaal. Er wordt gebruik gemaakt van de 
aanwezige hoogteverschillen. Door de trapsgewijze 
opbouw van het podium fungeert het tevens als 
zitplek in de zon. Vanaf de punt van het Marktplein tot aan het Claraplein (Prins Bernhardstraat) loopt de 
verbindende Loper die beide zijden van het centrum van Silvolde met elkaar verbindt. Aan de Loper liggen 
de meeste winkels en café het Centrum. De Loper is herkenbaar als eenheid door zijn kleur en materiaal-
gebruik. Er wordt een fraaie gebakken steen toegepast met een mooie natuurstenen trottoirband langs de 
noordrand van de weg. Ook de lichtmasten vormen een eenheid. Aan deze loper liggen verspreid enkele 
clusters met parkeerplaatsen, die vooral bedoeld zijn voor de ondernemers. De parkeerplaatsen worden 
omzoomd met groene borders en dit draagt bij aan de groene uitstraling van het centrum. De bestaande 
bomen op de Markt blijven waar mogelijk staan. 
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De Marktstraat (deelgebied 2) vormt de entree van 
Silvolde, komende vanuit het bos. Veel recreatief 
fietsverkeer, is de verwachting, zal vanuit die rich-
ting Silvolde benaderen. Het vormt de loper naar 
het centrum, de Markt. De Marktstraat krijgt eenrich-
tingverkeer. Dit maakt het mogelijk de straat een 
smaller profiel te geven bestaand uit een ‘fietsweg’ 
van 2,5 meter breed en twee rabatstroken aan beide 
zijden van 0,5 meter (samen 3,5 m). Aan de zuid-
zijde zal een trottoir blijven bestaan maar aan de 
noordzijde van de straat ontstaat een brede zone die 
bestraat wordt tot aan de gevel. Deze zone varieert 
in breedte (ca. 3,0 m) en ligt ongeveer op het niveau van de weg. De zone krijgt een lijnenpatroon dat een 
vlakverdeling laat zien waarin bestaande inritten en parkeerplekken op een ongedwongen manier aange-
duid worden. Ook is er ruimte gereserveerd voor enkele bomen in de straat. 

Het gebied ´Achter de Kerken´  
(deelgebieden 3, 4 en 5) is een gebied met veel 
potentie maar komt op het moment niet goed 
uit de verf. Het ontwerpt streeft naar een sterkere 
relatie tussen dit gebied en ´de Markt´. Hiertoe 
wordt een duidelijk herkenbaar pad aangelegd, 
het ´Kerkenpad´ dat achter beide kerken langs 
loopt en op drie plekken aantakt bij het  
centrumgebied. Te weten bij het Claraplein,  
bij de Mauritiuskerk en op de punt van de Markt. 
In het gebied ´achter de kerken´ zal extra parkeer-
capaciteit worden toegevoegd. Het ´Kerkenpad´ 
leidt de bezoeker naar het centrumgebied.  
De nieuwe recreatieve fietsroute Doesburg-Bocholt zal aan de kant van de oude NH-kerk Silvolde binnen-
komen. De hervormde kerk krijgt daardoor weer een beeldbepalende plek. Het ‘hoekje achteraf’ wordt weer 
een voorkant van het dorp. 

 
Zie ook Bijlage 3.

Centrumplan Silvolde: “Silvolde aan de slag!”           
  

Centrumplan Silvolde: “Silvolde aan de slag!”   
        
  



10

5.ORGANISATIE

De belanghebbenden bij de realisatie van het Centrumplan Silvolde is de Silvoldse gemeenschap, meer in 
het bijzonder de buurt, Ondernemend Silvolde, Silvolds Belang en daarnaast de gemeente, provincie, rijks-
overheid en Europa. Ten aanzien van de opdrachtgever en opdrachtnemer, de stuurgroep (SG) en de klank-
bordgroep (KBG) wordt hieronder in meer detail ingegaan. 

GEMEENTE
De gemeente Oude IJsselstreek is eigenaar van het grondgebied waar dit centrumplan betrekking op heeft. 
Na realisatie van het project moet zij het gebied weer overnemen voor beheer en onderhoud. De ge-
meentelijke beleidskaders zijn dan ook van toepassing op het plan.

Bij de gemeente Oude IJsselstreek staat burger- en overheidsparticipatie hoog in het vaandel. In dit burger-
initiatief vragen wij de gemeente Oude IJsselstreek dan ook een faciliterende opdrachtgeversrol op zich te 
nemen. De gemeente is via een gebiedsmakelaar van de gemeente Oude IJsselstreek vertegenwoordigd in 
de stuurgroep. 

SILVOLDS BELANG
Silvolds Belang is van meet af betrokken geweest bij het Centrumplan. Silvolds Belang heeft op haar initia-
tief een stuurgroep (SG) opgezet om dit Centrumplan na jaren van voorbereiding en klankborden nu ge-
realiseerd te krijgen. Silvolds Belang heeft een vertegenwoordiging in de stuurgroep en zal zich als betrok-
ken partner laten informeren.

STUURGROEP (SG)
De functie van de SG is het (laten) uitvoeren van het plan. De SG zal dan ook de Directie zijn van dit plan. 
Daaronder wordt verstaan het maken van een plan van aanpak, het vertegenwoordigen van de opdracht-
gever, het verantwoording afleggen aan de opdrachtgever, belanghebbenden bij elkaar brengen, het reali-
seren van het plan, waaronder operationeel aansturen van de opdrachtnemer, belanghebbenden informe-
ren en waar nodig bijsturen. De opdrachtgever is en blijft juridisch verantwoordelijk.

De stuurgroep informeert en 
consulteert de opdrachtgever, de 
klankbordgroep, Gemeente Oude 
IJsselstreek, Silvolds Belang (SB) 
en andere belanghebbenden.

De Stuurgroep vergadert zo 
vaak als nodig. Vanuit KBG wordt 
afwisselend geparticipeerd in de 
SG-vergaderingen. De secretaris in de Stuurgroep zorgt voor de notulen en de archivering.

LEDEN
De leden met een * zijn vrijwilligers en alle leden hebben evenveel stembevoegdheid. Leden van de SG zijn:
Voorzitter: Egbert Hermsen*, voorzitter SB,
Secretaris: Ben Donderwinkel*, voorzitter werkgroep Centrumplan en Verkeersveiligheid.
De andere leden zijn:
Jeroen Helming*: Bedrijfsleider Liemers Hendriks Groenvoorziening, 
Ir. Bram Nieuwenhuis*: Stedenbouwkundige S.A.B, 
Vincent Lette*: Participatie Regisseur Gemeente Oost-Gelre, 
Piet Kleingeld: Gebiedsmakelaar Gemeente Oude IJsselstreek, 
Peter Blom: Adviseur Ruimtelijk Beheer Gemeente Oude IJsselstreek,
Drs. Mark Kaak,RA RC*: Financieel Directeur Nucletron BV. 
Vanuit KBG* wordt wisselend geparticipeerd.
Vanuit de aannemer zal ook een lid worden aangewezen.
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KLANKBORDGROEP (KBG)
De KBG heeft twee functies, te weten, ambassadeur van de plannen richting de Silvoldse gemeenschap en 
tegelijkertijd oog en oor in de gemeenschap ter terugkoppeling naar SG. De leden van de KBG zijn afkomstig 
uit meerdere geledingen van de Silvoldse gemeenschap. Zo zijn de scholengemeenschap, horeca, onderne-
mers, buurt, sportvereniging, kunst & cultuur en individuele Silvoldenaren vertegenwoordigd.
Zie bijlage 2 voor de namen.
De KBG vergadert met aanwezigheid van een vertegenwoordiger van SG. 

COMMUNICATIE
De communicatie met de Silvoldse bevolking vanuit SG/KBG zal plaatsvinden door middel van een inloop-
mogelijkheid in het CreatiePlein. Daar zijn dan meerdere personen van de groepen aanwezig om informatie 

te verstrekken en vragen mee te 
nemen of te beantwoorden. Daar-
naast zal de SG via Silvolds Belang 
zorg dragen voor communicatie 
via de site SilvoldeOnline.nl en 
de Facebookpagina van Silvolds 
Belang
 
De Communicatie van SG naar 
KBG loopt via vergaderingen. De 
communicatie vanuit SG naar de  
opdrachtgever zal gestructureerd 
gebeuren middels de gebieds-
makelaar en op ad hoc basis door 
een samengestelde vertegen-
woordiging vanuit de SG.

6.KOSTEN EN BATEN

UITVOERING
De SG wil dit jaar graag starten met de werkzaamheden. Om dit mogelijk te maken, moet er nog veel ge-
beuren. De SG is nu zelf bezig met het voorbereidingsproces. Het schetsontwerp (SO) ligt er nu, maar moet 
nog worden omgezet naar een definitief ontwerp (DO). Dit willen we doen met heel Silvolde via de klank-
bordgroep. Dit proces vraagt om een professionele begeleiding en daarom is de stuurgroep op zoek gegaan 
naar een deskundige partij die hierbij kan assisteren. We hebben die partij gevonden in een aannemer die 
geïnteresseerd is om met de stuurgroep en de klankbordgroep mee te denken om zo te komen tot een 
breed gedragen plan, uiteraard passend binnen de kwaliteitskaders van Silvolde en de gemeente Oude IJs-
selstreek en het financiële plaatje. Aannemer Dusseldorp wil deze uitdaging graag aangaan. Hun mensen 
hebben ervaring in dit soort projecten (ook binnen de gemeente Oude IJsselstreek). Dusseldorp zal in eerste 
instantie aanschuiven en helpen de schets om te zetten naar een DO. Hiervoor worden geen kosten in reke-
ning gebracht.  

De stuurgroep heeft  toegezegd er alles aan te doen om het plan door Dusseldorp te laten uitvoeren. Deze 
constructie is aantrekkelijk omdat daaraan geen voorbereidingskosten verbonden zijn. Deze aanpak is alleen 
mogelijk als de gemeente, de opdrachtgever, bereid is af te wijken van haar aanbestedingsbeleid.
Indien de gemeente niet wil afwijken van haar beleid, maar toch tot uitvoering wil overgaan, moet er een 
contractstuk gemaakt worden om een meervoudig onderhandse aanbesteding te kunnen uitvoeren. De 
gegevens die nodig zijn voor een contractstuk zijn grotendeel al gemaakt door Dusseldorp in het voorberei-
dingstraject. Om de aanbestedingskosten toch zo laag mogelijk te houden, kan de gemeente de voorberei-
dingsgegevens van Dusseldorp overnemen voor een bedrag van de gemaakte kosten met een maximaal 
bedrag van € 15.000.
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KOSTEN
Een initiële kostenraming is gemaakt door S.A.B. en opnieuw berekend door de gemeente Oude IJsselstreek 
en is als Bijlage 4 toegevoegd. Het gehele project, waarbij alle 5 deelgebieden gerealiseerd worden,  
kost € 1.818.578,--

Uitgesplitst per deelgebied in euro´s ziet dat er als volgt uit:

RAMING Gem. Oude IJsselstreek

 Deelgebied 1 € 1024.000,00

 Deelgebied 2 € 176.600,00

 Deelgebied 3 € 68.200,00

 Deelgebied 4 € 158.000,00

 Deelgebied 5 € 150.900,00

 Engineeringskosten € 240.878,00

Totaal € 1.818.578,00
 
De grote posten in deze raming zijn: de verhardingen, het straatmeubilair, de bouwkundige werken (zoals 
fontein en de evenementenoverkapping) en de engineering.

BATEN 
De uitvoering zal over 2 kalenderjaren lopen en daarmee ook 2 jaren van inkomsten hebben: kalenderjaren 
2014 + 2015. Uiteraard is er door de SG gekeken naar de financiële mogelijkheden. Ook de gemeente is 
hiervoor benaderd. De financiële uitwerking van de financiering is hieronder weergegeven. Het overzicht 
is opgebouwd uit provinciale-, gemeente- en eigen (Silvoldse) inbreng. Geprobeerd is om met de baten te 
komen tot het grandtotaal van de kosten, wat met de gemeenteraming nog niet is gelukt. Wij denken met 
de inspanning die we nog gaan doen met Silvolde om de schets uit te werken tot een breedgedragen DO en 
met het overleg met de gemeente over hergebruik van bestaande materialen die beschikbaar zijn binnen de 
gemeente, een groot financieel voordeel te kunnen halen. Hierbij denken wij vooral aan de post  
enginee-rings- en materiaalkosten. Het streven en de verwachting is dat we voldoende baten kunnen ge-
nereren om het plan uit te voeren. Onderdeel daarvan zijn de mogelijkheden meerdere subsidies aan te 
boren en eigen werkzaamheden. Op 13 mei 2014 zal het College van B en W een advies aangeleverd krijgen 
met daarin het DO en een definitieve financiële onderbouwing.
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KREDIETEN (BESTAAND 
EN MOGELIJKHEDEN)     

Gemeente Oude 
IJsselstreek 

Onderhoudskosten riool, plantsoen, bestrating, verlichting 
€ 200.000,00 

   Eerste jaren geen onderhoud € 30.000,00 

   Leefbaarheidspot  2014 € 225.000,00 

   Leefbaarheidspot  2015 € 225.000,00 

  Ruilen materialen uit depot  € 100.000,00 

Aanvullend krediet 2015 Indicatief (zal 13 mei 2014 duidelijk zijn) PM 

Totaal 
 

€ 780.000,00 

SUBSIDIE 
MOGELIJKHEDEN     

Subsidie (Europa)  
InvesteringsGeldenLandelijkgebied (Fietspad Doesburg - 
Duitsland) € 30.000,00 

Subsidie (Provincie 
Gelderland)  

Leefbaarheid & gemeenschapsvoorziening 
€ 75.000,00 

  
Fietsdoorgang (Doesburg - Duitsland); ecologische 
verbindingszone € 10.000,00 

Totaal    € 115.000,00 

INZET EIGEN MIDDELEN  
EN KANSEN 

  
  

Werkgelegenheidsproject  Inzet langdurig werklozen, SROI en leertrajecten € 40.000,00 

Voorbereidingskosten in 
eigen beheer  SG samen met vrijwillige deskundigen € 100.000,00 

Toezichtskosten in eigen 
beheer  SG samen met vrijwillige deskundigen € 50.000,00 

Aannemersvoordeel Door opzet organisatiestructuur met aannemer en SG € 100.000,00 

Versoberen plan Indicatief (zal 13 mei 2014 duidelijk zijn) PM 

Silvoldse gemeenschap Loterij € 8.000,00 

  Collecte € 2.000,00 

  Materiaalbijdrage € 4.000,00 

  Arbeidsbijdrage € 10.000,00 

  Ondernemend Silvolde € 6.000,00 

Inschakelen landelijke 
programma’s 

OranjeFonds 
€ 5.000,00 

  Jantje Beton   €  5.000,00  

  Advies VeiligVerkeerNederland € 5.000,00 

Totaal   € 335.000,00 
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7.RISICO’S
Het Centrumplan Silvolde kent ook een aantal risico’s die met goed risicobeheer te beheersen zijn. De be-
langrijkste risico’s en maatregelen van dit plan zijn: 

1) Draagvlak houden bij alle Silvoldenaren →goede communicatie en regelmatig informeren en   
 goed gebruik van KBG
2) Beheersen van kosten en kwaliteit → door goed gekozen SG met brede kennis en ervaring en   
 door te kiezen voor vaste prijsafspraak met aannemer 
3) Aanspreken subsidiegevers en zorgdragen voor draagvlak en controle →goed projectbeheer
4) Doorlooptijd: het opbreken en herstellen van verkeersverbindingen voor bewoners, maar ook   
 voor horeca en ondernemers →strakke planning met duidelijke doelen.

Silvolds Belang

8 Maart 2014
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Bijlage 1. Doelstellingen  

A. Verhoging leefbaarheid en sociale cohesie
  Het dorpsplein wordt als één dorpshart herkenbaar
 1. Het plein rond de kerk en het Marktplein, inclusief het tussenliggende deel van de  
  Ulftseweg, wordt één geheel
 2. De toegang tot de R.K. kerk wordt aangepast en verbeterd
 3. Voorzieningen op het plein:
 a. Visuele verfraaiing: straatwerk en groen
 b. De wekelijkse donderdagmarkt  (plaats en nutsvoorzieningen)
 c. Dorpspodium  voor voorstellingen, carnaval, sinterklaas e.d.
 d. Zitgelegenheid voor bewoners en recreanten
 4. Plaats voor vuil- en glascontainers (ondergronds)

B. Verhoging verkeersveiligheid in combinatie met behoud toegankelijkheid
 1. Het dorpsplein wordt ingericht als “Shared Space”
 2. De Marktstraat wordt ingericht als een straat met eenrichting verkeer
 3. Vanaf het dorpsplein wordt een veilige wandel- en fietsroute gecreëerd/gemarkeerd langs   
  de  R.K. kerk, via wooncentrum IJsselwolde naar de basisschool 
 4. Het dorpsplein wordt veilig en rolstoel/rollatorvriendelijk ingericht 

C.  Facilitering parkeren in combinatie met multifunctioneel plein. Er komen P-plaatsen  
 voor: 
 1. Het bezoek aan de ondernemers  (kort parkeren) 
 2. De omwonenden van het dorpsplein
 3. Minder validen

D.   Ruim aandacht en welkom voor de recreant
  Toeristische fietsroute Doesburg-Bocholt via Marktstraat/Marktplein:
 a. Veilig maken: bestrating egaliseren
 b. Aanleg en inrichten van terrassen en openbare zitgelegenheden
 c. Oplaadpunt elektrische fietsen
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Bijlage 2_Samenstelling KBG Silvolds CentrumPlan 2014    1 
 

 
 
 
 

Achtergrond  Aantal  Namen 
 

Silvolds Belang  2  Egbert Hermsen 
Ben Donderwinkel 

Gemeente  2  Piet Kleingeld 
Peter Blom 

Ondernemend Silvolde  2  Hans van den Hurk 
John Bakker 

Horeca  2  Jos Heuschen  
Erik ter Voert 

Kerken  1  Alois Helming 
Scholen  1  Ron Hartman 
Kunst & cultuur  1  Meriam Jansen 
Verenigingen en/of 
inwoners Silvolde 
 

3  Marco Kraan 
Eric Heister 
Robert Lette 

De Markt  1  Bert Navis 
Marktstraat  2  Gerard Wildenbeest 

Miranda Steentjes 
Overige  1  Harrie de Kort 

 

Bijlage 2: Samenstelling Klankbordgroep
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Tevens als geheel online te bekijken op:       http://prezi.com/eikg7w-0qmjo/presentatie-03-07-2013/

SAB Arnhem

Contactpersonen:

Bram Nieuwenhuis

Guido Baten

Bijlage 3: Presentatie Plan Centrum Silvolde 
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Bijlage: 4 Kostenraming SSK 
 
Herinrichting Centrum Silvolde 
Huidige  datum: vrijdag 3 januari 2014
Datum kostenraming: vrijdag 20 december 2013
Prijspeil:
Fase: oriëntatiefase/voorlopig ontwerp/definitief ontwerp/oriëntatiefase

1
1

Kostenraming SSK 
 
Herinrichting Centrum Silvolde 
Huidige  datum: vrijdag 3 januari 2014
Datum kostenraming:
Prijspeil:

orientatiefase

1
Nr. Omschrijving

1 fase 1 € 176.600 00

2 fase 2 € 1 024.000,00

3 fase 3 € 68.200 00

4 fase 4 € 158 000 00

5 fase 5 €  150 900 00

A Aannemingssom, exclusief B.T.W. €  1.577.700,00

Subtotaal bestekskosten,  exclusief B.T.W. (A) €  1.577.700,00

B Bijkomende bouwkosten  
Groenvoorziening 
Openbare verlichting  
Verkeersborden 

0
0
0

EUR
EUR
EUR

€
€
€

€
€
€

1. Subtotaal bouwkostenkosten, exclusief B.T.W. (A+B) €  1.577.700,00

C Vastgoedkosten en sloop,  grondverwerving etc.  
omschrijving   
onvoorzien

 
1
1

1 EUR
EUR
EUR

€
€
€

€
€
€

2. Subtotaal vastgoedkosten, excluslef B.T.W. €  

D Overige  bijkomende kosten  
Stortkosten   
Kabels en Leidingen bijdrage aan private  
bedrijven

1
1
1

EUR
EUR
EUR

€
€
€

€
€
€

3. Subtotaal Overige  bijkomende kosten, exclusief B.T.W. €

E Project onvoorzien 
Project onvoorzien 10% (is in de begroting 
opgenomen) 1 EUR € €

4. Subtotaal projectkosten, exclusief B.T.W. (A+B+C) €

F Engineeringskosten 
Planontwikkelingskosten (POK) 6%  

Planvoorbereidingskosten (PVK) 6%  
Plantoezichtkosten (PTK) 8%

1
1
1
1

EUR
EUR
EUR
EUR

€ 20.000 00
€  94 662,00
€ 126.216,00

€ 20.000 00
€  94 662,00
€ 126.216,00

5. Totaal englneeringskosten,  excluslef B.T.W. (F) €  240.878,00

6. Totaal lnversteringskosten.  excluslef B.T.W. (A t/m F) €  1.818.578,00

7. Onzekerheidsreserve (grondbedrijf,ambtelijk opdrachtgever)

8. Reserve Extern Onvoorzien (bestuurlijk  opdrachtgever politiek)

TOTAAL BUDGET
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Bijlage 5: Kernachtig Silvolde

Silvolde in enkele kengetallen:
Silvolde kent een rijke historie en de eerste  
annalen dateren van 1188. 
Silvolde telt 5.630 inwoners van wie er meer dan 
2.064 ouder zijn dan 55 jaar. 
In Silvolde zijn vele verenigingen actief, zoals 
kerkelijke verenigingen, ouderenverenigingen, 
belangen-, buurt- en sportverenigingen. 
Silvolde vervult ook een aantal belangrijke  
sociaal-maatschappelijke regionale functies, 
zoals met zwembad De Paasberg en diverse 
onderwijsinstellingen: de Bluemers Mavo en 
het Isala College (samen 1571 leerlingen) en de 
regionale school voor doven en slechthorenden, 
Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool.  Verder heeft  
Silvolde een grote sporthal nabij de bosrijke 
omgeving van de Paasberg. Daarlangs ligt de 

schilderachtige Paasberglaan. De Horeca heeft een regionale functie, met 4 zalen en 6 eetgelegenheden.
De laatste grote renovatie aan De Markt was in 1990. Voor het behoud van leefbaarheid en de sociale  
functies van Silvolde is een levendig en goed ingericht centrum van groot belang. 




