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Inleiding 

 
Het wegvallen van de basisschool in Lathum zomer 2021, is een enorme aderlating voor het dorp. 
Nadat het onderwijs in het dorp de afgelopen halve eeuw op verschillende locaties een ontwikkeling 
heeft doorgemaakt van klein dorpsschooltje naar de huidige omvang stopt dat nu abrupt. 
De school vervulde een sociale rol binnen de gemeenschap, de dorpskinderen konden daar op 
loopafstand naar school, ouders ontmoeten elkaar daar en verenigingen maakten regelmatig 
gebruik van gebouw en voorzieningen. Dagelijks stonden er aan het begin en het einde van de 
schooldag groepjes inwoners te praten met elkaar of met voorbijgangers en bij nieuwe 
ontwikkelingen in het dorp of bijvoorbeeld de organisatie van een feest was de school dé plek om 
dat met een ieder te delen. 

 

 

Locatie in Lathum 
 

 
Toen de gemeente in begin 2020 aan de dorpsraad vroeg of er binnen het dorp wellicht ideeën 
waren voor deze locatie werd dat dan ook met beide handen aangegrepen. Bij de eerste 
verkennende gesprekken met inwoners op het schoolplein kwamen al snel allerlei ideeën naar voren. 
De meeste hebben het behouden van en het versterken van de ontmoetingsmogelijkheden binnen 
het dorp tot doel. Daarnaast bleek de urgentie groot van betaalbare woningen voor de starters en de 
ouderen in het dorp, waar tot op heden geen goede voorbeelden van te vinden zijn binnen de 
dorpsgrenzen. Ook de locatie, bij de entree van het dorp, was aanleiding om deze entree te 
verbeteren door vergroening en aansluiting te vinden op een meer dorps karakter. Een aanzet tot 
een dorpsvisie. 
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Uit deze eerste gesprekken is een stuurgroep ontstaan die zich vanuit het dorp bezighoudt met de 
ontwikkeling van plannen voor de locatie. Deze stuurgroep heeft inmiddels een tweetal 
bijeenkomsten met de inwoners georganiseerd. Op de eerste bijeenkomst zijn middels 
werkgroepjes alle ideeën en wensen geïnventariseerd, zie bijlage 1. In de tweede bijeenkomst is een 
eerste richting aangegeven waarheen de ontwikkeling van de locatie zou kunnen gaan. Nog geen 
uitwerking maar meer een zonering, met mogelijke daarbij passende functies. 
Bij beide bijeenkomsten is de gemeente Zevenaar betrokken. De wethouder en ambtenaren hebben 
de toezegging gedaan mee te willen werken aan een door het dorp te ontwikkelen plan. 

 
 

1. Thema’s en doelen 
 

Versterken sociale cohesie binnen het dorp, ontmoeten stimuleren 
Het wegvallen van de school heeft, zoals eerder al aangegeven, een grote impact op de leefbaarheid 
en de sociale cohesie binnen het dorp. Gezien het belang van dit alles is vanaf het begin de 
betrokkenheid van de inwoners als onmisbaar aangemerkt. Daarom is door de dorpsraad een eerste 
bijeenkomst georganiseerd op het schoolplein, om de belangstelling voor participatie, in de 
uitwerking van een plan, te verkennen. Daaruit bleek een grote belangstelling en is een stuurgroep 
ingesteld van zeven personen om dit traject verder vorm te geven. 
Om de ideeën en wensen vanuit het dorp in kaart te brengen heeft de stuurgroep een workshop 
georganiseerd op 26 september 2020, in en rond de school. Ondanks Covid-19 was er een ruime 
opkomst van ongeveer 45 inwoners. Ook de gemeente was vertegenwoordigd door de wethouder en 
de dorpscontactambtenaar. Middels verschillende thema’s zijn vele ideeën aangeleverd. 

 

Belangrijkste punten die genoemd werden zijn: 

• Woningen voor ouderen en jongeren 

• Een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jong en oud 

• Ruimte waar je deel kan nemen aan sociaal culturele activiteiten 

• Behoud van het schoolgebouw en deze gebruiken voor sociaal-culturele functies en zorg 

• Groene, duurzame invulling 

• De entree van het dorp vergroenen en versterken 

• Behoud van het dorpse karakter 
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Bovenstaande onderwerpen waren aanleiding voor een eerste verkenning door de stuurgroep naar 

de mogelijkheden van het terrein en het voormalige schoolgebouw. Deze punten zijn begin 2021 

besproken met de gemeente Zevenaar. De gemeente reageerde positief op de plannen en moedigde 

de stuurgroep aan om verder te gaan met de uitwerking. 26 juni 2021 is op een tweede 

bewonersbijeenkomst door de stuurgroep verslag gedaan van de voortgang. De rapportage werd 

goed ontvangen maar riep ook nieuwe vragen op zoals: “Hoe zit het nu met de rol van Het Gebouw? 

Zijn twee locaties niet te veel voor zo’n klein dorp? Worden de nieuwe woningen wel toegankelijk 

voor de mensen uit Lathum? Is het niet handiger om zo’n oude school te slopen?” Vooral de 

discussie over het belang van een goed functionerend dorpshuis heeft ertoe geleid dat  de besturen 

van Het Gebouw en de Protestantse kerk zijn  aangesloten bij de stuurgroep. De stuurgroep zegde 

toe dat al deze punten verder besproken en onderzocht zullen gaan worden, wederom in 

samenwerking met de gemeente Zevenaar. 
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2. De kansen 
 

Lathum is een krachtig dorp, waar de bewoners met veel plezier wonen. Gezien de terugloop van een 
aantal voorzieningen en nu het sluiten van de school moet de leefbaarheid wel geborgd zijn en dit kan 
op een aantal vlakken ook zeker nog wel verbeterd worden. En daar liggen op dit moment duidelijke 
kansen. Bij sterke punten en kansen horen uiteraard ook de minder sterke punten van het dorp en zelfs 
mogelijke risico’s. Dit is overzichtelijk gemaakt in onderstaand schema.  

 
Sterke punten Zwakke punten 

• Veel onderlinge sociale contacten van 
bewoners. Betrokkenheid bij het dorp is 
groot. 

• Overzichtelijk (men kent elkaar) 

• Rustige, natuurlijke en groene 
woonomgeving. 

• Veel ruimte en relatief veel grote huizen. 

• Grote stad met voorzieningen dichtbij. 

• Het dorp is redelijk goed georganiseerd en 
kan daardoor goed opkomen voor haar 
belangen. (o.a. door een actieve 
kerkgemeenschap en dorpsraad) 

• Diverse verenigingen actief 

• Veilige woonomgeving (weinig criminaliteit) 
 

• Kleine kern met weinig inwoners en 
daardoor lastig voorzieningen in stand te 
houden 

• Relatief veel oudere inwoners die door 
teugloop van het verenigingsleven minder 
actief en betrokken (kunnen) zijn. 

• Jongere dorpsbewoners vertrekken uit het 
dorp door gebrek aan betaalbare woningen. 

• Geen voorziening aanwezig die zich specifiek 
bezighoudt met sociale en culturele 
activiteiten (sociale cohesie) 

• Te weinig ‘passende’ woningen voor 
ouderen zoals appartementen e.d. 

• Geen winkels en 1e lijns gezondheidszorg 
aanwezig. 
 

Kansen voor het dorp Risico’s 

• Behoefte aan sociaal-culturele en 
gemeenschappelijke activiteiten. 

• Het terrein van de Ds Jonkersschool biedt 
kansen om betaalbare en passende 
woningen voor ouderen en jongeren te 
bouwen. 

• Doorstroom van grote naar kleinere huizen 
kan worden gestimuleerd. 

• Met behulp van de ‘Dorpendeal’ kan een 
voorziening worden gecreëerd waarin 
sociale cohesie centraal staat  (ontmoeting, 
verenigingsleven,  1e lijns gezondheidszorg 
e.d.) Hierdoor kan het dorp het culturele 
leven in stand houden en verbeteren. 

• Creëren van een groene entree van het dorp. 

• Er zijn nog veel verenigingen en organisaties 
actief die betrokken willen zijn bij de 
planontwikkeling t.a.v. de Ds. Jonkersschool. 

• Een goed functionerend dorpshuis kan 
stimulerend werken voor nieuwe 
verenigingen en initiatieven.  

• Teruglopend verenigingsleven door 
vergrijzing en gebrek aan nieuwe aanwas 
van jongeren. 

• Geen instroom jonge bewoners door gebrek 
aan betaalbare woningen. 

• Door gebrek aan voldoende voorzieningen 
dreigt sociale cohesie te verdwijnen. 
Hierdoor meer eenzaamheid e.d. en vertrek 
jonge bewoners. Er is een kans dat o.a. 
hierdoor een vitaal en levendig dorp 
verdwijnt. 

• Toenemende individualisering: jongeren 
meer gericht op de online media en 
daardoor minder actief op sociaal gebied. 

• Jongeren gebruiken in toenemende mate de 
culturele voorzieningen van de omliggende 
grote kernen. 

• Het wordt steeds moeilijker om sociaal 
culturele voorzieningen exploitabel te 
houden. 

• Terugloop van het aantal actieve 
vrijwilligers. 
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3. Sociaal, culturele ontwikkeling mogelijk maken, verenigingen versterken. 
 

3.1 Dorpshuis 2.0 
Momenteel vervult Het Gebouw aan de Kerkstraat in Lathum de rol van dorpshuis. Aanvankelijk was 
het echt een verenigingsgebouw. Door afnemende verenigingsactiviteiten is deze rol minder 
geworden. Naar aanleiding van wensen en ideeën uit het dorp heeft de beheerder een aantal 
initiatieven ontwikkeld, zoals een winter buurtcafé op de eerste vrijdag van de maand. Dit blijkt een 
succes. Daarnaast heeft Het Gebouw ook een aantal commerciële functies. En in het Achterhuis 
vinden nog steeds activiteiten van het Jeugdwerk plaats.  
In de beleving van een aantal aanwezigen, vooral op de eerste dorpsbijeenkomst, vervult Het 
Gebouw echter een te beperkte rol als dorpshuis. ‘Gewoon even binnenlopen voor een gezamenlijk 
kopje koffie’ kan op dit moment niet. Op de bijeenkomst is daarom de wens uitgesproken te 
onderzoeken of dit op te lossen is; of er een dorpshuis kan komen waar men makkelijk binnen kan 
lopen er waar voor eenieder wat te vinden is. Het bestuur en de beheerder van Het Gebouw willen 
graag meedenken inzake verbreding van functies. 

 
De verschillende betrokken partijen/besturen (Het Gebouw, de kerk, verenigingen, de dorpsraad) en 
een aantal bewoners willen gezamenlijk onderzoeken op welke manier het Dorpshuis 2.0 het beste 
kan worden vormgegeven. Daartoe zal eerst een programma van eisen (PVE) moeten worden 
opgesteld. Hierbij worden zoveel mogelijk actieve partijen, zoals de verschillende zorgpartijen die al 
actief zijn, betrokken in het onderzoek. 
 
De wens vanuit het dorp is om dit PVE zo breed als mogelijk op te zetten. Immers, een combinatie 
van woningen voor ouderen / starters met zorg en culturele en maatschappelijke voorzieningen kan 
een optimale wisselwerking bewerkstelligen. 
 

 
De kerk en de Wheme bij de entree van het dorp 
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Bij het opstellen van een programma van eisen wordt uitgegaan van drie thema’s waarbij een aantal 
vragen gesteld kunnen worden zoals: 
 
Functioneel PVE: 

• Aan welk soort activiteiten is behoefte? 

• Is er een relatie tussen de verschillende functies en zo ja welke? 

• Zijn er energetische wensen of eisen? 

• Welke zorg/medische faciliteiten zijn wenselijk? 

• Hoe worden deze geïntegreerd? 

• Welke horecawensen zijn er? 

• Hoe hoog komt de lat voor duurzaamheid te liggen? 

• Wat wordt het activiteitenbeleid? 

• Hoe wordt het beheer en onderhoud van het gebouw/de gebouwen geregeld? 

• Wie is of wordt de eigenaar van de voorzieningen? 
 
Ruimtelijk PVE 

• Welke ruimtes zijn wenselijk? 

• Wat is de afmeting van deze ruimtes? 

• Zijn er kwaliteitseisen aan de verschillende ruimtes? 

• Wat is de relatie tussen deze verschillende ruimtes? 

• Hoe is de ontsluiting van deze ruimtes en de positie daarvan binnen het dorp? 

• Bereikbaarheid met auto of fiets 

• Wat zijn de mogelijkheden binnen de ruimtelijke ordening? 
 

Financieel PVE 

• Is er een financieel kader waarbinnen e.e.a. gerealiseerd moet worden? 

• Zijn er subsidiemogelijkheden? 

• Wat wordt de exploitatie? 

• Hoe wordt het beheer en onderhoud geregeld? 

• Wat is de financiële haalbaarheid? 
 
Bovenstaand overzicht is ter illustratie en zeker nog niet volledig. 
 
Wanneer het PVE voor alle partijen tot tevredenheid is opgesteld kan dit als uitgangspunt dienen 
om te onderzoeken waar en hoe dit binnen het dorp een plek kan krijgen. Gezien de samenstelling 
van de stuurgroep kunnen in dit onderzoek de locaties van de voormalige school met omgeving, Het 
Gebouw en de Kerk met de Wheme betrokken worden.  
 
Daarbij spelen dan onderwerpen een rol als:   

• Kan/moet het geheel in één of meerdere bestaande gebouwen plaatsvinden? 

• Is een verbouwing van een locatie haalbaar om gewenste resultaat voor herbestemming te 
verkrijgen? 

• Wat gebeurt er met het eigendom? 

• Wat is de financiële haalbaarheid voor verwezenlijking van de plannen? 

• Wat wordt de exploitatieopzet? 

• Kosten inrichting en inventaris, eventueel hergebruik 

• Onderzoeken welke subsidieregelingen er mogelijk zijn 

• Externe huurders mogelijk? 

• Rol van de horeca? 
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• Moet er i.v.m. de exploitatie gewerkt worden met vrijwilligers? En zo ja, wat betekent dat 
voor de werving, aansturing en begeleiding? 

• Past het plan binnen de kaders van de Ruimtelijke ordening, of moeten daar procedures 
ingezet worden om het mogelijk te maken? 

 
3.2 Betrekken verenigingen. 
In Lathum zijn flink wat verenigingen actief. Daarnaast worden door verschillende groepen 
bewoners diverse losse activiteiten georganiseerd. De stuurgroep heeft inmiddels met de meeste 
verenigingen gesproken over voor hen wenselijke nieuwe functies binnen het dorp. Een aantal 
vertegenwoordigers hiervan participeert inmiddels al in de stuurgroep of projectgroepen. 
Komende tijd willen we meerdere organisaties stimuleren om ook mee te gaan doen. Wij gaan 
ervan uit dat dit een extra stimulans krijgt nu de plannen voor het Dorpshuis 2.0 in gang zijn gezet. 

 
3.3 Organiseren van meer draagvlak en het betrekken van bewoners. 
Een actieve participatie vanuit de dorpsbewoners is voor het ontwikkelproces essentieel. Om deze 
participatie goed handen en voeten te kunnen geven en toch ook slagvaardig te zijn en te blijven, is 
een goede organisatiestructuur van wezenlijk belang. Zoals eerder gezegd is al een brede 
stuurgroep gevormd. Deze groep zal een plan maken om het draagvlak blijvend te vergroten.  
 
Zie voor de organisatiestructuur verder ook paragraaf 8. 

 
 

3.4 Communicatie met het dorp 
Gedurende het gehele proces is het van groot belang dat de bewoners van Lathum betrokken 
blijven en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Men moet steeds weer mee kunnen denken en 
praten over de voortgang. Hiervoor worden diverse middelen ingezet: 

• nieuwsbrief 

• lokale Huis aan Huis bladen 

• sociale media: facebook, websites, Instagram enz. 

• bewonersbijeenkomsten 

• persoonlijke benadering: één op éen gesprekken 

• overleg met verenigingen en organisaties. 

• spreekuren 
Een PR plan hiervoor zal komende tijd verder uitgewerkt worden. 

 
 

3.5 De overgangsfase richting Dorpshuis 2.0 
Concreet heeft het dorp momenteel de mogelijkheid om activiteiten aan te bieden in Het Gebouw, 
de Kerk en de Wheme. Niet elk gebouw is echter geschikt voor elke activiteit. Daarom zou het goed 
zijn om, nu de school leegstaat (per 1 september 2021) deze (tijdelijk) toe te voegen aan de te 
gebruiken locaties. Hiermee ontstaat een uitgelezen kans voor het dorp om niet alleen een papieren 
onderzoek uit te voeren, maar ook daadwerkelijk in de praktijk dingen uit te proberen.  Dit zal 
uiteraard niet gelijk van een ‘leien dakje’ gaan, maar het draagt er wel toe bij dat het dorp kan 
ontdekken welke activiteiten aanspreken, wat leuk is maar niet haalbaar, wat nieuw is maar nooit 
eerder aan gedacht enz. De inwoners kunnen gedurende deze periode op de ene locatie terecht 
voor activiteiten zoals schilderen, boetseren of Yoga en in een ander gebouw kan men terecht voor 
een feest, een vergadering of kan een expositie gehouden worden. Tegelijkertijd wordt gezamenlijk 
gewerkt aan een haalbaar plan voor het toekomstige Dorpshuis 2.0.   
 
Als de Jonkersschool tijdelijk gebruikt mag worden, dan is het wel noodzakelijk dat er goede 
afspraken worden gemaakt m.b.t de verantwoordelijkheden en het beheer. Ook overleg met 
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huidige gebruikers van deze locaties zal plaatsvinden.  
 
In deze fase zal ook gewerkt gaan worden aan een definitief plan voor de ontwikkeling van een 
nieuwe bestemming voor het gehele terrein. Dit houdt zoals al genoemd o.a. in: nieuwe woningen 
voor mensen uit Lathum, een dorpshuis en een groenplan. Het uitwerken van deze plannen is 
veelomvattend en vereist op een groot aantal punten inzet van specifieke kennis. Bij de 
ontwikkelingen van woningen en inrichting van het terrein zal expertise ingehuurd moeten worden. 
Dit proces moet op gang gebracht worden in samenwerking met de gemeente Zevenaar, Spectrum 
en andere externe deskundigen.  

 

4. Versterken dorpskarakter, groene entree. 

Het bestaande schoolgebouw is beeldbepalend in de entree van het dorp, samen met de kerk, de 
begraafplaats en de Wheme. Aan de andere kant van de Kerkstraat staat nog de voorganger van de 
school, indertijd  omgebouwd tot twee woningen. Het oorspronkelijke dorpsschooltje is nog terug te 
vinden op de hoek van de Bandijk en de Koestraat. Dit is nu ook in gebruik als woning. Zo is de 
geschiedenis van het onderwijs een eeuw terug te herleiden.  
 
In de afgelopen decennia is de dorpsentree via de Kerkstraat een aantal keren aangepast waarbij er 
een nogal stenige, stedelijke invulling is ontstaan. De Kerkstraat is geasfalteerd, er zijn verkeer 
remmende  maatregelen uitgevoerd in de vorm van plantenbakken opgebouwd uit betonnen bielsen. 
De bestrating  langs de Kerkstraat is steeds verder uitgebreid. Niet echt een groen en landelijk 
karakter wat bij een klein dorp als Lathum zou passen. 

De herontwikkeling van het gebied rond het schoolgebouw, de kerk met de Wheme en Het Gebouw 
geeft nu de kans het dorpskarakter van de entree van Lathum te verbeteren. 
 

 

5. Woningen voor jong en oud in combinatie met zorg en welzijn. 

 

Al vaker is de vraag gesteld of er geen woningen voor ouderen, levensloopbestendige woningen en 
woningen voor starters aan het dorp toegevoegd konden worden. Momenteel bestaat het dorp 
hoofdzakelijk uit ruimere gezinswoningen, maar een paar woningen voor ouderen en enkele 
huurwoningen. Tijdens de bijeenkomsten met de inwoners kwam dit weer aan de orde. Vooral 
ouderen willen graag in het dorp blijven wonen maar dan in een kleinere woning, alles gelijkvloers en 
met een kleine tuin. Daarbij werd ook aangegeven dat zij graag een combinatie met woningen voor 
starters zagen. Jong en oud in een nieuw buurtje wordt wenselijk gevonden. 
Deze ontwikkeling zou tot gevolg hebben dat een aantal ruime ééngezinswoningen vrijkomt voor 
nieuwe bewoners en de doorstroom in het dorp weer wat op gang komt.    

 
Om een goed beeld te krijgen hoe de belangstelling voor een woning in het dorp is, hebben wij een 
woningbehoefte enquête opgezet. Er zijn daarop 96 reacties binnen gekomen waaruit ons 
vermoeden dat er een ruime belangstelling is wordt bevestigd. Vooral woningen voor ouderen staan 
in de belangstelling. Uit de enquête kunnen wij opmaken dat er behoefte zou zijn aan 10 á 20 
nieuwe woningen. Het streven is dan ook om minimaal 20 woningen te realiseren. In het totale 
onderzoek Lathum Later wordt meegenomen of er ook andere of meer mogelijkheden zijn om te 
voldoen aan de woningbehoefte. 

 
De afgelopen jaren zijn vele voorzieningen uit het dorp verdwenen, nu helaas ook de school. Het 
oude schoolgebouw wordt door velen gezien als mogelijkheid om een aantal voorzieningen, vooral 
voor  ouderen, weer in het dorp terug te brengen. Daarbij wordt vooral gedacht aan voorzieningen 
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op het gebied van zorg en welzijn. In de bijeenkomsten werd gesproken over huisartsen, een 
prikpost, een ruimte voor een fysiotherapeut en medicijnuitgifte. Voor al deze zaken moet men nu 
naar andere dorpen in de omgeving van Lathum. Naast deze praktische invulling bleek ook een plek 
gemist te worden voor ontmoeten, een keertje      koffiedrinken en elkaar spreken. Door in de directe 
omgeving van de school woningen voor onder andere ouderen te bouwen kunnen  deze 
voorzieningen daar prima op aansluiten. 

 
 

6. Stappenplan, fasering 
 

Wij onderscheiden de volgende fases binnen het proces om tot een wenselijke en duurzame 
ontwikkeling te komen. 

 
A. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor een ontwikkeling 

a. Ontmoeten, sociale cohesie versterken, culturele en maatschappelijke voorzieningen  
– Dorpshuis 2.0 

b. Versterken groen dorpskarakter. 
c. Woningen voor jong en oud. 
d. Mogelijkheden van de bestaande gebouwen zoals het schoolgebouw, de kerk met de 

Wheme en Het Gebouw en de haalbaarheid daarvan. 
 

B. Uitwerken van een voor de inwoners gewenst en haalbaar plan, zowel functioneel als 
ruimtelijk. 

 
 

  Ad A: Onderzoeken van de mogelijkheden voor een ontwikkeling. 
Dit onderzoek zal gericht zijn op de wensen vanuit het dorp zoals op de al gehouden bijeenkomsten 
naar voren zijn gebracht: 

a. Ontmoeten, sociale cohesie versterken. 

Dit onderzoek zal gericht zijn op een model waarbij het ontmoeten, zorg en welzijn 
centraal staan. Wat zou een ideaal dorpshuis voor ons dorp inhouden, welke functies 
horen daarbij en welke (externe)partijen kunnen daar een rol bij spelen. 

b. Versterken groen dorpskarakter. 
Het dorp heeft in de laatste decennia grote veranderingen ondergaan; wat is nu de 
ware aard, de oorsprong van dit IJsseldorp? Vooral de aanleg van de Rivierweg 
heeft    een grote wissel getrokken, er ontstond zo een nieuwe entree van de 
Kerkstraat die  in de loop van de jaren zijn dorpse en groene karakter grotendeels is 
kwijtgeraakt. De  huidige ontwikkeling geeft aanleiding deze dorpsaard in groen, 
inrichting en ruimtelijke kwaliteit zo goed mogelijk terug te brengen. 

c. Woningen voor jong en oud. 
Deze wens speelt al jaren, nu is hét moment hiervoor de mogelijkheden te 
onderzoeken. Alles in het kader van de voorgaande wensen als versterken 
ontmoeten en verbeteren van het groen en dorpskarakter. Zaken als, wie worden 
de      bewoners, worden het huur- of koopwoningen en hoe kan dat gefinancierd 
worden, spelen bij dit onderzoek een belangrijke rol. Externe partijen als 
corporaties en zorgverleners zullen hierbij betrokken worden. 

d. Mogelijkheden van het bestaande schoolgebouw, kerk en Het Gebouw en de haalbaarheid 
daarvan. 

Veel inwoners hebben op de Jonkersschool hun eerste onderwijs genoten en 
hebben  daar vaak dierbare herinneringen aan. Door velen is dan ook aangegeven 
het schoolgebouw te bewaren en te hergebruiken. Natuurlijk past een dorpsschool 
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samen met de kerk en het kerkhof ook prima in wat je een dorpsensemble kunt 
noemen. Overigens is dit de derde school in de geschiedenis van Lathum. De eerdere 
schoolgebouwen zijn alle nog terug te vinden en hebben alle een andere 
(woon)functie gekregen. 
Of er een mogelijkheid is om het bestaande schoolgebouw te hergebruiken hangt 
voor een deel af van de kwaliteit op zowel bouwkundig als functioneel gebied. Dat 
zal onderzocht worden samen met de haalbaarheid van een ander mogelijk 
gebruik. 

 
Ad B: Uitwerken van een voor de inwoners gewenst en haalbaar plan. 
Na het afronden van het onderzoek en de vaststelling van een programma van eisen met een 
haalbaar budget en investeringsplan kan er een masterplan van de gehele locatie uitgewerkt worden. 
Hierin krijgen alle onderdelen een eigen plek en wordt de relatie binnen de context van het dorp 
uitgewerkt. 
Natuurlijk worden de inwoners en de wellicht dan al bekende bewoners van de te bouwen 
woningen betrokken in de uitwerking van dit plan. 
Met dit masterplan kunnen de noodzakelijke aanpassingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening, 
in samenwerking met de gemeente, uitgewerkt worden tot een nieuw bestemmingsplan voor deze 
locatie. 

 

 
7. Resultaat, wat willen wij bereiken 

 
Al het bovenstaande moet resulteren in een plan dat gedragen en mede ontwikkeld is door en voor 
de bewoners van Lathum. Een plan waarin velen hun ideeën en wensen terug kunnen vinden. 
Wij zien in deze ontwikkeling ook een aanzet naar een bredere dorpsvisie waar leefbaarheid op een 
duurzame wijze wordt geborgd voor de toekomst. 

 
 

8. Organisatiestructuur 
 

Zoals eerder gezegd heeft zich een stuurgroep gevormd. Deze bestaat momenteel uit 
vertegenwoordigers van Het Gebouw, de kerk, de dorpsraad en een aantal bewoners. Daarnaast zijn 
wij in gesprek met verenigingen of zij ook willen aansluiten. Een medewerker van Spectrum Elan uit 
Arnhem zal in aanvang het te doorlopen proces begeleiden. (Spectrum is een aan de provincie 
Gelderland gelieerde organisatie die bewoners uit kleine kernen ondersteunt en begeleidt bij o.a. de 
ontwikkeling van projecten in het sociale domein.) 
 
De leden van de stuurgroep verdelen de werkzaamheden in verschillende projecten/thema’s die 
breder zijn dan alleen de opmaat naar het Dorpshuis 2.0. Denk daarbij ook aan thema’s zoals de 
groene entree, beheer en onderhoud van de school bij eventueel tijdelijk gebruik, financiën, 
bouwplan woningen, enz. 
 
Een vertegenwoordiging van de stuurgroep zal de gesprekspartner van de gemeente zijn. Initieel is 
de dorpsraad door de gemeente benaderd om te peilen of er binnen het dorp behoefte was aan een 
herinrichting rondom de locatie Jonkersschool. De dorpsraad heeft dit opgepakt en is van daaruit 
ook gesprekspartner van de gemeente geweest. Inmiddels wordt het geheel breed gedragen, is een 
stuurgroep gevormd, zijn verenigingen en bewoners betrokken. Daarmee is de rol van de dorpsraad 
veranderd. De dorpsraad blijft uiteraard lid van de stuurgroep en blijft daarmee intensief betrokken 
bij de verdere planontwikkeling.  
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Voor meer informatie over de projectorganisatie zie de bijlage. 
 
 
Lathum, februari 2022 
 
 
 


