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Dorpendeal Lathum Later getekend! 
 

 

De vlag kan uit! De gemeente Zevenaar en de 
provincie Gelderland hebben hun 
handtekening onder de Dorpendeal voor 
Lathum Later gezet. En elk van die 
handtekeningen is goed voor 400.000 euro. 
De stuurgroep Lathum Later kan nu verder 
met het concretiseren van de plannen en 
heeft daar dus een budget voor beschikbaar. 
De inbreng van de Lathummers zelf bij de 
vervolgstappen is essentieel, want Lathum 
Later is voor en door Lathummers.  

Eerst brengen we nog even in herinnering wat 
die Dorpendeal ook alweer inhoudt.    

De provincie wil de sociale samenhang in 
gemeenschappen verbeteren en stelt daarom 
via de zogenaamde Dorpendeal budget ter 
beschikking als een gemeenschap zelf met 
initiatieven en plannen komt. Een Dorpendeal 
gaat uit van een cofinanciering met de 
gemeente. En met die plannen is Lathum Later 
gekomen. Het dorp heeft een duidelijke 
voorkeur uitgesproken voor het scenario 
waarin een nieuw Dorpshuis wordt 
gerealiseerd op de huidige locatie van de 
school en met dat uitgangspunt is de 
stuurgroep verdergegaan.  

Ondertussen ligt er niet alleen het definitieve 
plan Dorpendeal   Lathum Later, maar ook een 
tijdsplanning, een begroting en een 
organisatiestructuur. Op basis van dit hele 
pakket is de Dorpendeal getekend. Om de 
financiële stromen goed te beheren is een 
aparte, bij de notaris belegde, Beheerstichting 
Lathum opgericht. Niet alleen de gemeente 
Zevenaar en de provincie Gelderland hebben 
de Dorpendeal ondertekend, maar ook de 
Lathumse verenigingen deden dit. De Stichting 
Dorpsraad Lathum, Stichting Dorpshuis Het 
Gebouw, de protestantse gemeente Lathum-
Giesbeek, de Vrienden van de Lathumse Kerk, 
de Lathumse feestvereniging, buurtvereniging 
De Vis, de nieuw opgerichte Beheerstichting 
Lathum, stichting Oranje Boven en de stichting 
Vrienden van de Lathumse school zetten 
allemaal hun handtekening: een signaal voor 
de maximale betrokkenheid vanuit het dorp!  

Nog even de belangrijkste onderdelen uit de 
Dorpendeal Lathum Later: 

Op weg naar een dorpshuis 2.0.  

Op de schoollocatie komt het nieuwe 
dorpshuis voor Lathum. Een laagdrempelige, 
toegankelijke plek waar verenigingen en 
inwoners elkaar kunnen ontmoeten en de 
ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen. Een 
dorpshuis van en door inwoners van Lathum.  

Woningen voor jong en oud.  

De al enkele jaren steeds terugkomende vraag 
naar woningen voor ouderen en starters in het 
dorp kan op de locatie van de school ingevuld 
worden. Het nieuw te bouwen dorpshuis biedt 
een kans om wonen voor ouderen met 
zorgvoorzieningen te combineren. Binnenkort 
worden de inwoners die zich al eerder via de 
woonbehoefte enquête hebben opgegeven als 
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belangstellende voor een nieuwe woning 
uitgenodigd voor een gesprek.  Mocht u zich 
indertijd niet als belangstellende hebben 
aangemeld, maar toch wel interesse hebben 
stuur dan een mail naar 
info@dorpsraadlathum.nl. 

 

Versterken van het dorpskarakter, groene en 
duurzame entree.  

Wie nu Lathum binnenrijdt heeft niet het 
gevoel in een klein plattelandsdorp van 
ongeveer 500 inwoners te zijn aangekomen. 
Een geasfalteerde weg, betonnen bielsen 
bloembakken als verkeer remmende 
maatregelen en hekken aan beide zijden 
dragen niet bij aan een dorpse uitstraling. De 
kleine monumentale kerk met kerkhof en de 
voormalige dorpsschool bij de entree van het 
dorp kunnen wél de dragers worden van een 
dorpskarakter. Een groene, duurzame 
invulling gebaseerd op biodiversiteit is daarbij 
het uitgangspunt.  

    

Duurzame herontwikkeling locatie Het 
Gebouw.  

Wanneer het dorpshuis een nieuwe plek op de 
schoollocatie krijgt, komt de locatie van Het 
Gebouw vrij. Het bestuur van Het Gebouw 
heeft aan de stuurgroep gevraagd om deze 
plek in het nieuwe plan op te nemen en te 
onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor 
zijn. Samen met de inwoners en de eigenaren 
van de grond en het gebouw zal dit worden 
opgepakt. Een plek met een rijke dorpshistorie 
kan zo worden opgenomen in het dorpsleven. 

 

Tijdelijk gebruik van de school 

Met de vrijgekomen school ontstaat een 
uitgelezen kans voor het dorp om niet alleen 
een papieren onderzoek uit te voeren, maar 
ook daadwerkelijk in de praktijk nieuwe 
dingen uit te proberen. Tijdens de 
bewonersbijeenkomsten zijn hierover diverse  

 

ideeën geopperd die al op korte termijn 
kunnen worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn 
tentoonstellingen over het dorp, spreekuren 
over de plannen van Lathum Later, creatieve 
cursussen, gebruik van het schoolplein voor 
buitenfeesten, koffie-uurtjes. Op deze wijze 
kan het dorp ontdekken welke activiteiten 
aanspreken, welke activiteit geschikt is voor 
welke ruimte, wat leuk maar niet haalbaar is, 
enzovoort. Het tijdelijke gebruik is een 
belangrijke aanloop op de weg naar het 
uiteindelijke Dorpshuis. 

Om alle plannen uit de Dorpendeal succesvol 
te realiseren is de inzet van de dorpsbewoners 
essentieel. Zij vormen de basis voor het 
succes. Via de stuurgroep en de 
projectgroepen zullen zo veel mogelijk 
vrijwilligers betrokken worden.  

Het subsidiebedrag is beschikbaar voor de 
Onderzoeks- en Voorbereidingsfase, die een 
looptijd heeft tot 31 december 2024. De 
opgeleverde plannen moeten zo concreet zijn 
dat daarna verdere uitwerking en 
aanbesteding kan plaatsvinden.  

Bij de uitwerking van de functionele en 
ruimtelijke wensen van de verschillende 
projecten wordt uiteraard de financiële en 
organisatorische haalbaarheid meegenomen, 
zowel voor de ontwikkeling als voor de 
exploitatiefase. Hierna krijgen alle onderdelen 
hun eigen plek in een overkoepelend plan 
voor de gehele locatie. De noodzakelijke 
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aanpassingen op het gebied van Ruimtelijke 
Ordening worden opgenomen in een nieuw 
bestemmingsplan voor de locatie. De 
stuurgroep ziet in deze ontwikkeling ook een 
aanzet voor een bredere dorpsvisie, waarin 
leefbaarheid op een duurzame wijze voor de 
toekomst wordt veiliggesteld. 

 

Welke vervolgstappen zullen voor de bewoners 
het eerst zichtbaar worden? 

Eerst een feest! Want hard werken en 
ontspanning horen hand in hand te gaan. Het 
feest vindt plaats in het voormalige 
schoolgebouw. Alle bewoners van Lathum zijn 
hierbij van harte uitgenodigd om samen het 
ondertekenen van de Dorpendeal te vieren, 
maar natuurlijk kijkt de stuurgroep ook al 
vooruit. Hoe het vervolg er precies uit gaat 
zien krijgt u op het feest te horen. In ieder 
geval zal de projectorganisatie verder 
opgetuigd worden. Het dorp Lathum blijft 
daarbij het stuur stevig in handen houden. De 
kerngedachte van de Dorpendeal is niet voor 
niets: voor en door Lathum. De inbreng van 
Lathummers in de stuurgroep en de 
verschillende projectgroepen kan niet gemist 
worden. Uiteraard moeten voor 
specialistische gebieden mensen ingehuurd 
worden. Maar ook die mensen kunnen uit 
Lathum komen. Graag zelfs. Een nog aan te 
stellen projectleider zal een spilfunctie krijgen 
en de coördinatie over de verschillende 
projectgroepen voor zijn rekening nemen. 
Andere voorbeelden van betaalde functies 
zijn: een projectondersteuner, een 
architect/bouwkundige, een specialist 
ruimtelijke ordening, een groenadviseur, een 
communicatiespecialist en een 
kostendeskundige. Vacaturebeschrijvingen 
komen zo snel mogelijk beschikbaar. Maar 
vooral hebben we heel veel enthousiaste 
vrijwilligers nodig die de inbreng vanuit het 
dorp veiligstellen!  Wilt u zich opgeven om 
mee te werken aan één van de projecten 
binnen Lathum Later? Laat het de dorpsraad 
weten: Info@dorpsraadlathum.nl.            

Het feest is een belangrijke eerste stap in het 
tijdelijke gebruik van de school. Het gaat weer 
bruisen in Lathum!  

Reserveer alvast 14 januari vanaf 10.00 uur. 
Dan zullen Peter van ’t Hoog, de gedeputeerde 
van de provincie Gelderland en wethouder 
Arthur Boone van Zevenaar naar Lathum 
komen om de start van de dorpendeal Lathum 
Later met het dorp te vieren. Het definitieve 
programma volgt begin januari. 

 

Lezing en boekpresentatie  

Bert Wenink  
Nederlands koloniale verleden: de Atjeh-
oorlog.  

De Vrienden van de Lathumse 
Kerk zetten zich al meer dan 
vijftien jaar in voor het 
onderhoud van het stokoude, 
gezichtsbepalende kerkje van 
Lathum. Zo'n zes keer per jaar 

organiseren zij in de kerk een optreden, 
meestal met muziek, soms met een spreker. 
Alle inkomsten van de georganiseerde 
evenementen komen ten goede aan 
toekomstige reparaties van het kerkje. De 
eerstvolgende avond is op 27 januari. 
Lathummer Bert Wenink geeft dan een lezing 
over de Atjeh-oorlog.  
 
De Atjeh-oorlog is Nederlands langste en 
bloedigste koloniale oorlog, en toch is hij 
grotendeels vergeten. Vrijdag 27 januari kunt 
u alles te weten komen over de Atjeh-oorlog 
en het leven van de militairen uit het 
Koninklijk Nederlands-Indisch leger in de verre 
oost.  

Bert Wenink schreef een historische roman 
over de Atjeh-oorlog, Overgeven of sneuvelen. 
Bij het schrijven viel hij van de ene in de 
andere verbazing. Waarom wagen jonge 
mannen zich in de hel van Indië? Wat deed 
één van Nederlands grootste geleerden uit de 
19e eeuw op het slagveld van Atjeh, in een tijd 
dat de meeste geleerden gewoon achter hun 

mailto:Info@dorpsraadlathum.nl


December 2022  Pagina 4 van 6 
 

bureau bleven zitten? Waar leidt overhaast 
ten strijde trekken toe? Wat betekent het in 
een oorlog terecht te komen waarbij burgers 
en strijders nauwelijks te onderscheiden zijn? 
Deze en nog veel andere vragen en 
wonderlijke gebeurtenissen vormen de rode 
draad in de presentatie.  

Overgeven of sneuvelen is uniek in de 
Nederlandse literatuur. De historische roman 
bestrijkt de volledige periode van de Atjeh-
oorlog vanuit het perspectief van een gewone 
soldaat. Normaal kost de roman 24,99 euro, 
maar alleen op deze avond is hij voor de helft 
van de prijs te koop, omdat de toegangsprijs 
voor de presentatie op de boekprijs in korting 
wordt gebracht.   

Wilt u nu alvast een fragment lezen uit 
Overgeven of sneuvelen of meer weten over 
de Atjeh-oorlog, ga dan naar 
www.bertwenink.nl/de-atjeh-oorlog. 

27 januari 2023 in de Lathumse kerk 

Aanvang 20.00 uur. Entree: € 12,50, - ; de 
entree is inclusief koffie vooraf en een 
drankje tijdens de pauze. De entreeprijs 
wordt in mindering gebracht als u Overgeven 
of sneuvelen koopt.  

Een plek reserveren kan via e-mail 
vrienden@kerklathum.nl.  

Overgeven of sneuvelen online bestellen kan 
via: www.bertwenink.nl/bestellen en via 
www.boekenbestellen.nl  

Agenda 2023 Vrienden van de Lathumse Kerk 

10 maart 2023 Manito - muziek 
21 april 2023 Esther Pelgrom met  
                             gitarist - muziek 
2 juni 2023 Piet Cnossen – muziek 
                             'Het leven van Händel' 
 

Koppenwaard 
 
Lathum is gezegend met een klein maar 
prachtig natuurgebied nabij de oude 
Steenfabriek de Koppenwaard. Door een 
verbeterende ecologie leven er veel dieren, 
onder andere hazen, egels, dassen en een 

koppel reeën. De aanwezigheid van in het wild 
levende dieren is de reden waarom 
Natuurmonumenten een aanlijn verplichting 
heeft ingesteld voor honden. Niettemin 
vinden diverse hondenbezitters dat zij zich 
daar niet aan hoeven te houden. Het gevolg is 
dat er een doodgebeten ree is gevonden. 
Buiten dat het een drama is voor de 
gesneuvelde ree is het ook vervelend voor de 
hondenbezitters die wel hun viervoeter keurig 
aangelijnd houden en alle andere wandelaars 
als Natuurmonumenten, door dit gedrag, het 
gebied gaat sluiten voor publiek. Laten wij niet 
meer wegkijken en eenieder aanspreken die 
zich niet aan de regels houdt. 
Natuurmonumenten kan dit niet alleen 
handhaven. 
 
 

Bericht gemeente Zevenaar 
 
De gemeente heeft een app Wegwijs in 
Zevenaar ontwikkeld. Het doel van deze app is 
om de voorzieningen binnen de gemeente 
voor de bewoners beter vindbaar te maken. 
De gemeente ontvangt graag reacties op de 
inhoud en gebruiksvriendelijkheid van deze 
app. Zie hiervoor enquête gemeente Zevenaar 
(www.zevenaarverbindt.nl) 
 
 

Duurzaamheid en energie  
 
Zoals u wellicht gehoord of gelezen hebt, 
heeft Duiven plannen om extra windturbines 
en ook zonneparken tussen InnoFase, waar de 
AVR ligt, en Lathum mogelijk te maken.  
 

 

http://www.bertwenink.nl/de-atjeh-oorlog
mailto:vrienden@kerklathum.nl
http://www.bertwenink.nl/bestellen
http://www.boekenbestellen.nl/
https://www.zevenaarverbindt.nl/actuele+projecten/wegwijs+in+zevenaar+website+en+app/default.aspx
http://www.zevenaarverbindt.nl/
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Dit betekent dat er vanaf de A12 tot aan de 
Kievitstraat en de Galstraat in de toekomst 
zonneparken en nog een aantal windturbines 
aangelegd kunnen worden.  Het Waterschap 
heeft recent besloten om te onderzoeken of 
er mogelijkheden zijn om extra turbines nabij 
de rioolwaterzuivering te plaatsen. De 
Dorpsraad is met het waterschap in gesprek 
over hoe dit wordt ingevuld en hoe de 
omwonenden en inwoners van Lathum hierbij 
betrokken worden. Wij hopen dat dit een 
beter traject wordt dan bij de eerste twee 
turbines van het Waterschap die nu in 
aanbouw zijn. De Dorpsraad rekent op een 
juiste participatie en compensatie voor 
Lathum. Een eerste constructief gesprek 
heeft plaatsgevonden en vervolgafspraken 
worden gemaakt, waarbij ook 
vertegenwoordigers van Duiven en 
Zevenaar worden uitgenodigd. 
 
Voor wat betreft de zonneparken is er voor 
een deel van het gebied een ontwikkeling 
opgestart door IX Zon in samenwerking 
met Energie De Liemers voor een 
grondgebonden zonnepark van ongeveer 25 
hectare. Energie De Liemers is een coöperatie 
waarin iedereen kan participeren door 
aandelen in een project te kopen.  
Recent heeft er een informatieavond 
plaatsgevonden waarbij de Dorpsraad een 
aantal vragen en opmerkingen heeft gemaakt. 
Ook hier vinden wij dat, net zoals bij de 
turbines, er een vorm van compensatie naar 
de omgeving wenselijk is. Dat kan 
bijvoorbeeld geregeld worden door het 
oprichten van een omgevingsfonds. Voor 
informatie: https://energiedeliemers.nl  en 
www.ixzon.nl 
 
 

Voedselbos Kievietsnest 
 
Tussen de Rivierweg en de IJsseldijk zijn we 
begonnen op een sterk verwaarloosd terrein 
van de AVR. Als Milieuvrienden Duiven 
streven we naar een terrein vol boeiende 
(fruit)bomen, struiken, granen en kruiden. 
Door het aanjagen van natuurontwikkeling 
hopen we de biodiversiteitte verhogen, 
waardoor er een aangename, rustgevende en 

leerzame plek ontstaat met voedsel voor 
mens en dier.  
 
Het duurzaamheidsfonds van het waterschap 
verstrekt ons de middelen om te starten. 
Vrijwilligers uit de omgeving zijn begonnen 
met het planten van een aantal bomen op het 
huidige grasveld (schoon verklaard). Hopelijk 
kunnen we in het voorjaar verder gaan met de 
verschillende andere lagen en de inrichting 
van een ontmoetingsplaats.  
 
De eerste fruitbomen zijn geplant!!!   

 
Nieuwsgierig geworden? Kom kijken, helpen 
of financier mee. Iedereen is welkom!  
Mail: voedselbos@milieuvrienden.nl  
Meer informatie op: 
milieuvrienden.nl/voedselbossen 
 
Eind van de winter vertellen we er meer over 
op een bijeenkomst in Lathum. 
 
Hanneke Spaans, milieuvrienden Duiven 
 
 

Lathumse Hoek 
 
Eerder hebben wij al gemeld dat de eigenaar 
van de Lathumse Hoek, Leisurelands, het dorp 
Lathum wil betrekken bij de invulling en 
gebruik van deze mooie plek aan het 
Rhederlaag, nu Ria Kraaivanger deze locatie 
niet meer pacht.  
Het ligt in de bedoeling om hier een natuurlijk 
ingericht gebied van te maken met bloemen 
en kruiden waardoor een gemaaid pad loopt, 
met bankjes waarop je van het uitzicht over 
het water kan genieten.  

Aanplant van fruitbomen 
op 3 december 2022 

https://energiedeliemers.nl/
http://www.ixzon.nl/
mailto:voedselbos@milieuvrienden.nl
http://www.milieuvrienden.nl/voedselbossen
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Het grootonderhoud kan verzorgd worden 
door Leisurelands, het kleine onderhoud aan 
paden en bankjes zou dan voor het dorp zijn.  
Er wordt nu gewerkt aan een soort van 
overeenkomst waarin ieders taken 
omschreven worden. Begin volgend jaar kan 
dit plan dan van start gaan. We zijn op zoek 
naar inwoners die willen meedenken over de 
invulling van het gebied en die wellicht ook de 
handen uit de mouwen willen steken bij het 
beperkte beheer. Reageren kan naar 
info@dorpsraadlathum.nl  

 
Wilt u iets plaatsen in de nieuwsbrief? Laat het ons horen! 
 
 

 

Website: 
www.dorpsraadlathum.nl 
 

Mailadres: 
info@dorpsraadlathum.nl 
 

Correspondentieadres: 
Molenstraat 8 
6988 AH Lathum 
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