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voorwoord
Ruim een jaar geleden is de gemeenteraad begonnen met 

de toekomstvisie Elburg 2020. De gemeenteraad heeft 

dit niet alleen willen doen maar middels een interactief 

proces met de samenleving. Het resultaat ligt voor u.

Door als gemeenteraad met u in gesprek te gaan en te 

discussiëren verkregen we veel waardevolle informatie. 

Soms waren er uiteenlopende standpunten, maar vaker 

was er overeenstemming over wat onze vijf woonkernen 

gezamenlijk en afzonderlijk nodig hebben in de toekomst. 

Het was een intensief proces, maar ook zeer lonend. 

De visie is vastgesteld; nu nog de realisatie. Er 

zullen genoeg ontwikkelingen zijn die we niet kunnen 

voorzien, die hun invloed zullen hebben op de toekomst. 

Echter, de uitgangspunten zijn nu bekend. Wij geven 

als gemeenteraad de hoofdlijnen aan waarmee de 

doelstellingen kunnen worden behaald. Het college van 

burgemeester en wethouders geeft hier vervolgens, in 

nauw overleg met ons, invulling aan. Daartoe zullen we op 

korte termijn het uitvoeringsprogramma gaan uitwerken.

Onze dank is groot voor uw inspirerende en leerzame 

inbreng. Een ongekend hoge respons op de enquête, 
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boeiende dorpsavonden, goede gesprekken met 

maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. En 

natuurlijk de onmisbare inbreng van de jeugd. Er is veel 

besproken, er werd gemopperd, er werd gelachen. Waar 

de verschillen van mening aanwezig bleven, hebben wij 

uiteindelijk keuzes gemaakt.

Meer dan eens werd de nadruk gelegd op de rijkdom van 

onze omgeving: water, weide, heide en bos en dat mensen 

hier, ondanks dat er zaken beter kunnen, met plezier 

wonen. U heeft gelegenheid gehad om mee te denken 

over de toekomst van de gemeente Elburg. 

Wij zijn het proces ingegaan onder het motto: ‘onze 

toekomst, samen bedacht’. Van hieruit zijn wij uitgekomen 

bij de toekomstvisie Elburg 2020 met als titel: 

‘onze toekomst: zorgzaam, gastvrij en vitaal’.

Nogmaals hartelijk dank.

De gemeenteraad van Elburg.

Namens deze,

F.A. de Lange, burgemeester
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Colofon

De Toekomstvisie Elburg 2020 is in opdracht 

van de gemeenteraad van Elburg opgesteld door 

SAB, adviseurs voor ruimtelijke ontwikkeling en 

BMC | Advies en Management, in samenwerking 

met de gemeente Elburg en haar inwoners. 

© november 2009
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inleiding



� gemeente elburg

inleiding
onze toekomst: zorgzaam, gastvrij en vitaal! 

De Toekomstvisie Elburg 2020 bevat de strategische 

koers die de gemeente de komende jaren gaat volgen. 

Het is een toekomstperspectief dat bewoners, bedrijven 

en maatschappelijke organisaties nadrukkelijk uitnodigt 

om samen met het gemeentebestuur vorm te geven aan 

de gemeente Elburg van de toekomst. 

Met dit gemeenschappelijke beeld wil de gemeenteraad 

richting geven aan en een basis vormen voor de 

uitwerking in politiek/bestuur, beleid en het uitvoeren 

daarvan in de ‘dagelijkse’ praktijk. De ruimtelijke aspecten 

uit deze toekomstvisie zullen verder uitgewerkt worden 

in een structuurvisie. De overige aspecten worden in 

toekomstige beleidsnota’s uitgewerkt.
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De Toekomstvisie Elburg 2020 sluit aan bij de samenleving 

die volop in beweging is. De uitgezette koers geeft richting 

aan voor de toekomst over verschillende bestuursperioden 

heen, maar is ook zo flexibel dat komende bestuurders 

deze - indien gewenst - kunnen bijstellen.

De toekomstvisie is het resultaat van een zorgvuldig en 

interactief proces. Er is gesproken met bewoners, met het 

maatschappelijk middenveld, met de jeugd. Een waardevol 

proces, met een waardevol resultaat. 

Voor een waardevol vervolg zijn twee zaken van belang: 

Voortzetten van de interactie met bevolking, 

belanghebbenden en het maatschappelijk 

middenveld; 

Omzetten naar daadkracht en het invullen van de 

regierol van de gemeente.

•

•

leeswijzer: opbouw van de toekomstvisie

De Toekomstvisie start met een beschrijving van het 

toekomstperspectief: Het essay op de volgende pagina’s 

beschrijft waar de gemeente Elburg wil staan in 2020 

(hoofdstuk 1). Het is een wensbeeld, een wervelende 

start van de toekomst(visie). Naast het essay, dat het 

eindbeeld in 2020 beschrijft, moet ook de weg daar 

naar toe uitgewerkt worden. Aan de hand van drie voor 

de gemeente Elburg leidende thema’s wordt deze weg 

beschreven: Eigenheid (Hoofdstuk 2), Leefbaarheid 

(Hoofdstuk 3) en Economie (Hoofdstuk 4). Per thema 

wordt kort stilgestaan bij de huidige situatie en vervolgens 

de visie op de toekomst beschreven. Hoofdstuk 5 gaat in 

op de afzonderlijke kernen. Hoofdstuk 6 bevat de opdracht 

een uitvoeringsprogramma op te stellen. Hoofdstuk 7 

geeft tot slot inzicht in het gevoerde proces.
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� essay: “onze toekomst: zorgzaam, 
gastvrij en vitaal!”



�2 gemeente elburg
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Hoe ziet de gemeente Elburg er in 2020 uit en wat vindt 

de bewoner in zijn leefomgeving? Het essay op deze 

pagina’s biedt een blik in de toekomst.

in 2020 zijn de duurzame en vitale 

kernwaarden van onze gemeente:

geborgenheid, zorgzaamheid  en 

veiligheid; 

gastvrije en uitnodigende omgeving;

vitale kwaliteitseconomie;

Herkenning in geloofsbeleving; 

kwaliteit in wonen en leefomgeving; 

kleinschaligheid en menselijke maat;

ontplooiingsruimte voor jong en oud.

In 2020 is het in de gemeente Elburg goed toeven. 

Gelegen op de Noordwest Veluwe met haar bossen, 

zandverstuiving, landgoederen, agrarisch gebied en 

randmeren biedt de gemeente Elburg rust en ruimte. 

•

•

•

•

•

•

•

� essay: “onze toekomst: zorgzaam, 
gastvrij en vitaal!”

Naast het belangrijke culturele erfgoed zoals de Vesting, is 

er een rijke schakering van natuur- en cultuurlandschappen 

die op fraaie wijze door groenzones en fietspaden met 

elkaar verbonden zijn. Uitbreidingsplannen als Horstkamp 

en De Dijkjes, Vossenakker, Waterlanden, Heidezoom 

en Hokseberg zijn gereed en nieuwe grote uitbreidingen 

hebben zich de laatste jaren niet voorgedaan. Wel zijn 

er zorgvuldig ingepaste kleinschalige projecten tot stand 

gebracht, passend bij het karakter van de verschillende 

kernen. Het brede aanbod van verschillende woonmilieus, 

de sterke sociale samenhang en aanwezigheid van 

hoogwaardige voorzieningen zijn belangrijke dragers van 

de goede leefomgeving van deze mooie gemeente. De 

kleinschalige kwaliteitseconomie biedt naast een beperkte 

werkgelegenheid in de traditionele sectoren, een uitgebreide 

en gevarieerde werkgelegenheid in de sectoren toerisme, 

zorg en overige diensten. Er is geprofiteerd van een meer op 

diensten georiënteerde samenleving en van de toenemende 

vrije tijdseconomie. Veel jonge mensen uit onze gemeente, 
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zowel laag- als hoogopgeleiden, zijn in deze sectoren 

werkzaam. De in de gemeente gevestigde MBO-opleiding 

sluit hier naadloos op aan. De gemeente Elburg heeft via 

bus, trein en weginfrastructuur goede verbindingen met de 

regio’s Veluwe en Flevoland. Binnen de gemeente vervult 

met name de buurtbus een belangrijke rol. De rondwegen 

in ‘t Harde en Oostendorp en de verbinding tussen het 

“oude” en het “nieuwe” land hebben de verkeerssituatie in 

de gehele gemeente sterk verbeterd. De leefbaarheid in de 

diverse kernen heeft sterk aan kwaliteit gewonnen.  

 

Ook in 2020 is de gemeenschap van de gemeente Elburg 

zorgzaam, gastvrij en is er sprake van een sterke sociale 

samenhang. De grote kerkelijke betrokkenheid en het 

bloeiende verenigingsleven zijn belangrijke bronnen hiervoor. 

Respect en ruimte voor alle identiteiten is gemeengoed. De 

verschillende woonkernen zijn kleinschalig van opzet, met 

een sterke betrokkenheid van inwoners bij elkaar, maar 

ook elk met een eigen karakter. De sociale netwerken zijn 

sterk. De woningen zijn zo ingericht dat ouderen beter en 

langer in hun eigen woning en woonomgeving kunnen blijven 

wonen, dichtbij familie en vrienden, dichtbij wat hen dierbaar 
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is. Dit gebeurt in aangepaste, levensloopbestendige 

woningen en wordt ondersteund door professionele 

zorg en vrijwilligers. Want professionele zorg is in 2020 

goed vertegenwoordigd in de gemeente Elburg en wordt 

op maat geleverd. Onze dorps- en wijkaanpak zorgt 

voor een goede integrale benadering. We werken nauw 

samen met onze woningbouwcorporaties en de zorg- en 

welzijnsorganisaties, èn met onze inwoners. Op loopafstand 

is er een (ook voor mindervaliden goed toegankelijk) 

kloppend dorpshart met goede voorzieningen, detailhandel 

en ontmoetingsmogelijkheden met buurtgenoten. 

De jongeren voelen zich thuis in deze veilige omgeving 

met genoeg mogelijkheden voor vertier en ontplooiing. 

Zij hebben volop de kans om op weg naar volwassenheid 

hun eigen weg te zoeken en een eigen woning op maat 

te vinden. Goede basisscholen, uitstekend voortgezet 

onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is in onze 

gemeente dichtbij gevestigd. Het hoger onderwijs ligt 

wat verder weg, maar goede verbindingen zorgen voor 

optimale keuzemogelijkheden.

In 2020 hebben alle kernen nog steeds een eigen 

herkenbare identiteit. Elburg is Elburg, en ‘t Harde is 

‘t Harde. De inwoners van de verschillende kernen 

(h)erkennen dit en vinden dit één van de positieve punten 

van de gemeente Elburg. Wonen in een eigen omgeving, 

maar ook mogelijkheden voor ‘iets anders’ door naar 

andere kernen van de gemeente te gaan. Dit moet ook, 

want niet in alle kernen zijn dezelfde voorzieningen. In 

2020 vullen de kernen elkaar goed aan. Hierdoor staat 

het voorzieningenniveau er gemeentebreed sterker voor: 

eenheid in verscheidenheid.

De uitbreiding van de woningvoorraad is in 2020 deels tot 

stand gebracht in de bestaande woongebieden (inbreiding, 

herstructurering)  en via verkleuring van werklocaties naar 

woonfuncties. Slechts hier en daar is in de dorpsranden 

een beperkte uitbreiding gerealiseerd.  

Met name in het laatste decennium zijn veel starters- 

en seniorenwoningen gebouwd, maar ook in het luxe 

segment is gebouwd om de doorstroming te bevorderen. 

Er is gebouwd op basis van de vraag. Sterk punt van het 

woningaanbod is de hoge mate van diversiteit. Elke kern 
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biedt eigen woonmilieus, passend bij de eigen identiteit. 

In de unieke historische Vesting bestaat een woonmilieu 

van kleinstedelijk wonen in een vestingstad in combinatie 

met een sterke verbondenheid met het sociaal cultureel 

erfgoed. In de uitbreidingswijken van Elburg-Oost en 

Oostendorp is ruimte voor de meer traditionele vormen 

van wonen. In ‘t Harde bepaalt de verbondenheid met 

de Veluwse bossen het karakter, terwijl in Doornspijk en 

de Hoge Enk juist de verwevenheid met het agrarische 

buitengebied uitgangspunt is. Alle woonvormen zijn 

aanwezig, voor jong en oud, wonen met of zonder zorg. 

Iedereen vindt zijn of haar unieke plek! In Elburg woont 

een gezin in een kindvriendelijke buurt, in de Vesting 

hebben jongeren een mooi appartement bemachtigd, ’t 

Harde geeft ruimte aan de tweeverdiener die werkt in 

Amersfoort en in Doornspijk vindt men de rust van het 

mooie buitengebied en de zorgzame samenleving met de 

familie vlakbij.

In 2020 heeft de gemeente Elburg na Broeklanden 

geen nieuwe bedrijventerreinen aangelegd. Kruismaten 

is verkleurd van (grote) bedrijvigheid naar een mix van 

e
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werken en andere functies, horeca rond de haven en 

watergebonden bedrijvigheid. De kleinschalige bedrijven 

zijn goed ingepast en herbergen die bedrijven die 

passen bij de uitstraling en de maat van de gemengde 

functionele samenstelling. Ook de andere bestaande 

bedrijventerreinen hebben een verandering ondergaan. 

Grote, niet passende bedrijven zijn in regionaal verband 

opgevangen. De vrijkomende locaties zijn gevuld met 

kleinschalige, hoogwaardige en arbeidsintensieve bedrijven 

en restruimtes op de terreinen zijn benut. Met name de 

startende ondernemer heeft hiervan geprofiteerd.

Naast de bestaande economische pijlers bouw en 

industrie zijn toerisme en zorg opgeklommen als 

nieuwe economische pijlers binnen de gemeente 

Elburg. Deze zorgen voor meer differentiatie in het 

werkgelegenheidsbestand en voor een meer duurzame 

economische structuur.

elburg en oostendorp

In 2020 bloeit de Vesting Elburg als nooit tevoren. De 

heringerichte havenkom, de historische botterwerf 

en het nieuw gebouwde hotel hebben een grote 

aantrekkingskracht op de toeristen. Ook is de Vesting het 

vertrekpunt voor een bezoek aan de dorpen, de bossen 

en landgoederen. De belangrijke culturele waarden van 

de Hanzestad zijn op een leuke interessante manier in 

beeld gebracht. De musea en de jaarlijkse evenementen 

die vooral gericht zijn op deze unieke culturele waarden, 

zorgen voor een gestage toestroom van geïnteresseerde 

toeristen in en buiten het seizoen.

De kleinschalige, veelal gespecialiseerde detailhandel zorgt 

voor een levendig stadsbeeld. Ook de bakker heeft een 

goed bestaan, omdat naast de toeristen ook de bewoners 

klandizie opleveren. Nieuwe winkelfuncties (waaronder 

een discounter) zijn op een zorgvuldige wijze ingepast 

en zorgen voor een verbreding van het winkelaanbod. 

De auto ontbreekt in dit beeld. De parkeergelegenheid 

direct buiten de Vesting is voldoende dichtbij en goed 

en aantrekkelijk ingericht. Van hieruit wordt via kleine 

elektrisch aangedreven wagens de bevoorrading van 

de winkels verzorgd. Ook zijn er hier fietsen en andere 

vervoermiddelen te huur om de rest van de gemeente te 

verkennen. 

In de verschillende wijken van Elburg-Oost is en blijft het 
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prettig wonen. Het winkelcentrum de Vrijheid vormt 

een bloeiend buurtwinkelcentrum, waar mensen 

voor dagelijkse behoeftes kunnen winkelen. Ook zijn 

er veel sociale voorzieningen gesitueerd en is het 

verenigingsleven nog even bloeiend als tevoren. Direct 

ten zuiden van Oostendorp is een randweg aangelegd, 

die op een zorgvuldige wijze is vormgegeven in het 

fraaie landschap. Daarmee is de leefbaarheid na het 

rustiger worden van de Zuiderzeestraatweg Oost enorm 

verbeterd.

Doornspijk, Hoge enk en buitengebied

In 2020 hebben Doornspijk en Hoge Enk een sterke 

verwevenheid met het omliggende agrarische landschap. 

De kenmerkende kwaliteiten van een agrarisch lintdorp, 

individuele karakteristieke bebouwing met doorzichten 

naar het open landschap, zijn volop aanwezig. Er is nog 

steeds een hechte betrokken gemeenschap aanwezig, die 

vooral wordt gevoed vanuit een christelijke achtergrond. 

De zondagsrust is een kernwaarde. De winkels voor met 

name de eerste levensbehoeften zijn ook in 2020 nog 
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steeds aanwezig. Door het combineren van functies en 

met hulp van de plaatselijke bevolking is het gelukt de 

voorzieningen op peil te houden. De jongeren hebben een 

betaalbare woning in het dorp gevonden. Deels in zorgvuldig 

ingepaste kleine in- of uitbreidingen en deels door inventief 

om te gaan met bestaande boerderijkavels in de directe 

omgeving van de beide dorpen. In het buitengebied zijn op 

basis van vrijwillige ruilverkaveling enkele grote agrarische 

bedrijven aanwezig, die zorgvuldig zijn ingepast in het 

landschap. Hier en daar is, indien dat echt noodzakelijk 

was, een enkele weg verbreed en daar waar mogelijk en 

landschappelijk verantwoord, zijn bestaande boerderijen 

omgezet naar burgerwoningen. Daarnaast is op sommige 

plekken het landschap in ere hersteld door overtollige 

bebouwing weg te halen. Verder zijn er mogelijkheden 

geschapen die hebben geleid tot kleinschalige toeristische 

nevenactiviteiten. Dit soort maatregelen heeft samen met 

de ontwikkeling van de verbindingszones en het zich nog 

steeds uitbreidende fietspadennetwerk het prachtige 

cultuurlandschap behouden en versterkt. 

’t Harde

In 2020 vormt het aantrekkelijke dorpscentrum het hart 

van ‘t Harde. Het winkelcentrum is nog vrij nieuw en kent 

een compleet en gevarieerd winkelbestand. De combinatie 

van winkels en maatschappelijke voorzieningen zorgt 

voor een kloppend dorpshart. De aanleg van de rondweg 

heeft de leefbaarheid sterk vergroot. De Eperweg heeft 

een autoluw maar toch levendig karakter. Het centrum is 

dan ook goed bereikbaar zodat ook de passanten en de 

toeristen het centrum aandoen. De nieuwe kleinschalige 

inbreidingen en de nieuwe rondweg zijn zorgvuldig ingepast 

in het landschap en het dorp. Daarmee is het karakter 

van een groen dorp in de Veluwse bossen behouden 

en zelfs versterkt. Bij het station en de snelweg is een 

plek ingericht met de mogelijkheid om over te stappen 

op fietsen of andere vervoermiddelen om de Veluwse 

bossen maar ook de dorpen en de Vesting te bezoeken. 

Nabij de snelweg en het station, fantastisch gelegen in 

de Veluwse bossen, is onlangs een conferentieoord in 

gebruik genomen. Defensie is nog steeds een belangrijke 

werkgever voor ‘t Harde en omgeving.



t
o

e
k

o
m

s
t

v
is

ie
 e

l
b

u
r

g
 2

0
2

0



2�

2 eigenheid



22 gemeente elburg

Eigenheid omvat: 

identiteit

cultuur (-historie)

religie

•

•

•

2           eigenheid

situatie anno 20�0 : 

een rustige woongemeente in een 

prachtig landschap dat veel diversiteit 

biedt: van de veluwse bossen, het 

overgangsgebied, via de open polders 

naar de randmeren;

Cultuurhistorische parels: de vesting, 

Hanzestad, botters/visserijcultuur, 

cultuurlandschappen, landgoederen, 

kerkepaden;

grote verschillen in identiteit 

van de kernen: een andere 

ontstaansgeschiedenis, ruimtelijke 

setting en sociale gemeenschap; 

een christelijke grondslag, sterke 

sociale verbondenheid, betrokkenheid 

en maatschappelijke participatie, grote 

rol kerken. 

•

•

•

•
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De eigenheid van de gemeente Elburg is een groot goed 

voor de toekomst. Eigenheid zien we in breed perspectief: 

ruimtelijke identiteit (landschappelijk, cultuurhistorisch, 

ontstaansgeschiedenis) en sociale identiteit (betrokken 

en hechte samenleving). 

De gemeente Elburg is een gemeente met een rijk 

cultuurhistorisch verleden. Daar wordt op voortgebouwd. 

De Vesting vormt een parel waar meerdere 

cultuurhistorische hoogtepunten zijn gesitueerd. Ook in 

de toekomst blijft de Vesting de trekker op dit gebied. 

De activiteiten die hier worden georganiseerd zijn ook 

grotendeels geïnspireerd op de cultuurhistorische 

geschiedenis. Maar de Vesting staat niet op zichzelf. Het 

versterken en verbinden van meerdere kenmerkende 

cultuurhistorische elementen zoals de Vesting, de dorpen 

en de landgoederen in hun unieke landschappelijke 

context versterkt de identiteit van de gemeente Elburg in 

haar geheel. 

Toerisme heeft een identiteitsversterkende en 

verbindende werking voor de gehele gemeente Elburg. 

Het aanbieden van bijvoorbeeld streekeigen (biologische) 

producten vanuit het buitengebied in de dorpen en de 

Vesting versterkt de onderlinge band. De voorzieningen 

zoals die zijn gesitueerd in de kernen en het buitengebied 

ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van het 

toerisme. Daarbij wordt gestuurd op de ontwikkeling van 

kwalitatief hoogstaande voorzieningen, alles in relatie met 

de fraaie en kwetsbare woonomgeving.

Het landschap lift mee met de ontwikkeling van het 

toerisme. Dit mag echter niet ten koste gaan van de 

bestaande kwaliteiten op het gebied van cultuur en 

natuur. Ecologische landschapszones versterken het 

gevarieerde beeld. Daartussen bestaan er mogelijkheden 

voor agrarische ontwikkelingen. De combinatie van al 

deze aspecten en de interessante mogelijkheden die 

daardoor ontstaan vormen een belangrijke bijdrage aan 

de eigenheid van de gemeente Elburg.
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De kernen hebben elk een eigen ruimtelijke identiteit. 

Bewoners hechten in toenemende mate aan de identiteit 

en kwaliteit van hun woonomgeving. Nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen versterken de verschillende identiteiten. 

Het specifiek benoemen van de identiteit per kern is 

hiervoor het startpunt geweest, wat resulteert in een 

eigen ontwikkelingsstrategie. 

De voor de gemeente Elburg kenmerkende sterke sociale 

verbondenheid, betrokkenheid en maatschappelijke 

participatie is een belangrijke pijler voor de toekomst. 

Het is de drager van onze samenleving en een belangrijk 

onderdeel van onze identiteit. De identiteit per kern is 

goed zichtbaar en voelbaar. 
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De kerken binnen de gemeente Elburg vormen belangrijke   

schakels in deze samenleving. De resultaten van 

samenwerking tussen de verschillende kerken inspireren 

de sociale netwerken in de maatschappij. De zondagsrust 

is hierbij een belangrijke waarde. Hiermee wordt met 

respect en zorg omgegaan, ook in de toekomst. Dit 

betekent niet dat er op zondag niets kan. Evenementen 

of activiteiten zijn op beperkte schaal en binnen 

randvoorwaarden bespreekbaar. Respect voor elkaar en 

ruimte in de beleving van alle inwoners van de gemeente 

Elburg zijn daarbij essentieel.
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3     leefbaarheid

Leefbaarheid omvat:

wonen

voorzieningen

bereikbaarheid

zorg

onderwijs

jeugd

sport

•

•

•

•

•

•

•

situatie anno 20�0 :

tot 2020 een relatief kleine 

bevolkingsgroei, vertrek van een deel 

van de jongeren en starters tussen 

de �� en 35 jaar; ook elburg krijgt 

gezinsverdunning; van een relatief 

jonge gemeente naar een vergrijzende 

gemeente; na 2020 zal de opbouw van 

de bevolking langzaam een omgekeerde 

bevolkingspiramide worden (veel 

ouderen en weinig jongeren); 

grote saamhorigheid, gedegen en 

behoudend, menselijke maat, veel 

vrijwilligers, eigen verantwoordelijkheid, 

sociaal vangnet, binding door kerk en 

verenigingsleven;

leefklimaat: fijn door hoge mate van 

gezonde omgeving, aanwezigheid van 

natuur en cultuurhistorie, gevoel van 

veiligheid, goed voorzieningenniveau; 

•

•

•
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breed scala aan onderwijs, 

inzetten onderwijs als verbindende 

maatschappelijke schakel;

ouderen: goede voorzieningen, 

zorgzame samenleving, 

samenwerkingswens vanuit 

organisaties;

De vijf kernen, met overal een 

eigen gemeenschapshuis en 

sportaccommodatie in de buurt;

traditionele opbouw woningvoorraad: 

geen innovatieve woonvormen, weinig 

diversiteit in woonmilieus, met name 

in het hogere segment onvoldoende 

aanbod, onvoldoende starterswoningen;

beperkt openbaar vervoer, ondanks 

buslijnen, buurtbus en ns-station;

overlast van druk verkeer op 

provinciale wegen.

•

•

•

•

•

•

Wonen

Als gevolg van demografische ontwikkelingen neemt de 

woningbehoefte de komende jaren minder explosief toe dan 

in de afgelopen jaren. De bestaande woningbouwcapaciteit 

zoals genoemd in de Visie Wonen en Werken voorziet 

ruim voldoende in de behoefte van de eigen bevolking voor 

de komende 10 jaar. Grootschalige uitbreidingen buiten 

deze woningbouwcapaciteit zijn dan ook niet aan de orde.

Het woningbouwbeleid wordt toegesneden op de vraag. 

Dit betekent dat er meer starterswoningen en woningen 

voor ouderen gebouwd moeten worden. De jeugd heeft 

dan volop kansen om in onze gemeente te blijven wonen 

en dat geldt ook voor onze ouderen. Lokaal maatwerk is 

daarbij essentieel, de woonwensen variëren per dorp. Ook 

in het hogere segment wordt het aanbod vergroot. Door 

hier invulling aan te geven kan de gemeente Elburg onder 

meer de doelgroep hoger-opgeleiden aan zich binden.

De diversiteit in woonmilieus wordt sterker. De van 

oudsher traditionele opbouw van de woningvoorraad 

krijgt hiermee een ander karakter: meer kwaliteit en 
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meer toekomstgericht. De aanwezige cultuurhistorische, 

landschappelijke en dorpse waarden zijn hiervoor een 

uitstekend vertrekpunt. 

Daarnaast wordt ingezet op bevordering van de 

doorstroming. In samenwerking met andere partijen 

(zoals woningbouwcorporaties) worden doeltreffende 

acties in gang gezet om het aanbod af te stemmen op de 

daadwerkelijke vraag. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de 

schaal en omvang van de ontwikkeling afgestemd op de 

locatie. Behoud of herstel van identiteit en eigenheid staat 

daarbij voorop. 

voorzieningen 

Ook in de toekomst moeten inwoners van de gemeente 

Elburg zich hier thuis voelen. Voor de kwaliteit van leven 

is een goed voorzieningenniveau cruciaal: voorzieningen 

op gebied van zorg en welzijn, cultuur, onderwijs, sport en 

vrije tijd. Deze voorzieningen houden de gemeente en de 

gemeenschap levendig. 

De kleinschaligheid van de verschillende kernen in 

de gemeente Elburg maakt dat het aanbod van deze 

voorzieningen niet vanzelfsprekend is. De gemeente 
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streeft naar behoud van een goed gedifferentieerd 

aanbod in alle kernen. Met de toenemende marktwerking 

en schaalvergroting ligt een verdere concentratie voor 

de hand. Dit is zichtbaar in zowel de maatschappelijke 

voorzieningen als in het winkelbestand. Door optimale 

samenwerking met bewoners, maatschappelijke 

organisaties (zoals scholen, zorg- en welzijnsinstellingen) 

en markt (sponsoring) zet het gemeentebestuur in op 

het beschikbaar houden van dit type voorzieningen in 

of nabij onze kernen. Dit kan betekenen dat het aanbod 

verandert (van een fysieke vestiging naar bijvoorbeeld 

mobiel aanbod, internet). Ook kan dit betekenen dat niet 

in elke kern hetzelfde aanbod bestaat. Kwaliteitsbehoud 

staat voorop.

De eigenheid van onze gemeente – de sterke 

maatschappelijke betrokkenheid – biedt ons een sterke 

basis voor samenwerking die nodig is bij het instandhouden 

van onze voorzieningen.  

Dorpsharten vervullen een cruciale rol voor een leefbare 

kern. Elk dorp verdient een kloppend dorpshart, een 

natuurlijk aanloop- en ontmoetingspunt voor de inwoners, 

veilig en veilig bereikbaar. Een plek waar men graag komt, 

waar men elkaar ontmoet en waar men ook nog eens 

terecht kan voor bepaalde voorzieningen, zoals winkels, 

zorgvoorzieningen, school en/of bibliotheek. Voor de 

ouderen en de jongeren is het dorpshart als plek voor 

ontmoeting en vertier belangrijk. Het realiseren van 

een kloppend dorpshart vergt een integrale aanpak en 

samenwerking met instanties en bewoners. De gemeente 

Elburg stimuleert en faciliteert hierin actief.

bereikbaarheid

De bereikbaarheid en veiligheid in de gemeente Elburg 

hebben een hoge prioriteit. Voor de verschillende 

provinciale wegen die door de kernen lopen, worden 

oplossingen gezocht die passen bij de aard van de 

problemen. Rondwegen vormen daarin een belangrijke 

schakel. Nieuwe ontwikkelingen zullen nauwlettend worden 

gevolgd en vragen per kern om specifieke maatregelen.

Goed openbaar vervoer heeft de aandacht. Dit is met 

name van groot belang voor de jongeren, ouderen en 

mindervaliden in onze samenleving. De verbinding van 

Elburg/Oostendorp met het NS-station in ’t Harde moet 
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verbeterd worden.

Ook een optimale bereikbaarheid per fiets is van belang. 

De gemeente streeft naar een fietsnetwerk dat veilig, 

efficiënt en aantrekkelijk is, zowel voor bewoners als voor 

bezoekers.

jeugd

De gemeente Elburg streeft naar een evenwichtige 

bevolkingsopbouw. De jeugd is hierin een belangrijke 

pijler. De gemeente Elburg wil hen graag in de gemeente 

behouden en open staan voor hun wensen.

Voor de jeugd zijn naast onderwijs en sport, 

vrijetijdsvoorzieningen en activiteiten cruciaal. Het 

aanbod voor 16+ jongeren is nu beperkt. Nader 

onderzoek zal uitwijzen hoe hieraan tegemoet gekomen 

kan worden. Jongeren hebben daarbij ook een eigen 

verantwoordelijkheid. Jongeren moeten hierbij betrokken 

worden en de gemeente faciliteert. De scholen zijn van 

groot belang als ontmoetingsplek voor jongeren. Scholen 

moeten hier voldoende op toegerust zijn. 
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onderwijs

Goed onderwijs dichtbij is de basis voor een vitale 

gemeente. Immers, de jeugd heeft de toekomst en moet 

volop kansen krijgen zich te ontwikkelen. De gemeente 

kent in 2020 een relatief groot onderwijsaanbod op het 

gebied van basis- en voortgezet onderwijs en streeft 

naar middelbaar beroepsonderwijs op het gebied van 

zorg en toerisme. De gemeente Elburg zet niet in op 

hoger onderwijs, dit is voldoende aanwezig in de regio. De 

gemeente zet in op goede openbaar vervoerverbindingen, 

zodat dit onderwijs goed bereikbaar is/blijft/wordt en de 

jeugd hier kan blijven wonen. 

zorg & Welzijn

In de gemeente Elburg moet iedereen kunnen participeren 

in de samenleving, ongeacht iemands economische 

positie of (fysieke) beperking. Door decentralisatie is 

het gemeentebestuur verantwoordelijk voor steeds 

meer taken die hier van directe invloed op zijn. Recente 

voorbeelden zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

en de Wet Werk en Bijstand. De gemeente Elburg zet zich 

als volgt in voor sociale duurzaamheid:

Mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving 

kunnen laten wonen en leven door passend 

woningbouwbeleid;

Herstructurering van dat deel van de woningvoorraad 

dat niet meer voldoet aan de eisen van de tijd;

Levensloop bestendige woningen en wijken als 

antwoord op de vergrijzing;

Wonen op maat in samenhang met welzijn en zorg.

Om de zelfstandigheid en leefbaarheid te behouden 

en te versterken zijn voorzieningen dichtbij en 

bereikbaar;

Het opzetten van ontmoetings- en zorgservicepunten 

in de kernen, in combinatie met overige 

welzijnsvoorzieningen;

Het bevorderen van kleinschalige alternatieve 

woonvormen als manier om de zelfredzaamheid 

en ouderenparticipatie te vergroten of om op 

kleinschalige wijze zorg te verlenen aan mensen met 

een beperking. 

De WMO geeft de gemeente een belangrijke regierol in het 

bevorderen van de sociale samenhang. De Wijkgerichte 

aanpak past uitstekend in de samenwerking die gezocht 

•

•

•

•

•

•

•
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wordt met bewoners, maatschappelijke organisaties en 

gemeente. Van belang hierbij is samenwerking tussen 

bewoners, gemeente en maatschappelijke instellingen. Het 

doel is de leefbaarheid van de wijken en de betrokkenheid 

en verantwoordelijkheid bij de leefomgeving te vergroten. 

Koppeling van sociale dossiers en samenwerking tussen 

alle betrokken partijen om zorg op maat en op dié plek te 

leveren waar men dat wil.

sport en vrije tijd

De gemeente Elburg wil haar inwoners stimuleren om te 

bewegen en te sporten. Dat gebeurt vanuit het streven 

naar een vitale en leefbare samenleving. Er wordt 

daarom ingezet op een kwalitatief en kwantitatief goede 

sportaccommodatie- en sportorganisatie-infrastructuur 

die slim inspeelt op de spreiding van de bevolking over 

meerdere kernen en gebruik maakt van participatie en 

samenwerking.

Het al bloeiende verenigingsleven van Elburg wordt zoveel 

mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd.
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samenwerking 

Leefbaarheid is iets dat je samen creëert: als gemeente, 

met inwoners, instanties en als dorpen onderling. Ook 

in regionaal verband wordt de samenwerking tot stand 

gebracht om de leefbaarheid in de regio te behouden en 

te versterken. Het gemeentebestuur van Elburg vervult 

hierin een stimulerende en faciliterende rol. 
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Economie omvat:

bedrijvigheid

detailhandel

recreatie

toerisme

agrarische 

sector

•

•

•

•

•

 

situatie anno 20�0 : 

sterke economische pijlers bouw en 

industrie;

elburg is een vakregio, veel lbo en mbo 

werknemers;

een relatief laag gemiddeld inkomen, lager 

dan omringende gemeenten;

Hoge demografische druk (relatief weinig 

mensen die inkomen genereren);

De gemeente elburg ligt in een economisch 

luwtegebied tussen regionale economische 

centra;

goede voorzieningen; detailhandel (deels) 

onder druk;

agrarische sector heeft behoefte aan een 

overlevingsstrategie;

verschillende bedrijventerreinen; 

kruismaten verouderd en slecht bereikbaar;

veel recreatieve trekpleisters; weinig 

mogelijkheden tot verblijfsrecreatie.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4 economie
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bedrijvigheid

Kwaliteit en kleinschaligheid zijn belangrijke waarden 

voor de bedrijvigheid in de gemeente Elburg. Verouderde 

bedrijventerreinen passen niet in dit beeld en zijn 

ook nadelig voor recreatieve activiteiten en voor het 

leefklimaat. 

In 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de 

herstructurering van Kruismaten in relatie tot het 

havengebied. Daarbij is onderzocht welke mogelijkheden 

er zijn om dit gebied op termijn om te vormen naar 

een hoogwaardig multifunctioneel gebied ten behoeve 

watergebonden functies, werken, toerisme en/of 

(zorg)wonen. De haalbaarheid daarvan wordt vooral 

bepaald door de woningmarktsituatie (beschikbaarheid 

voldoende woningbouwcapaciteit) en de economische 

situatie. De komende jaren zal duidelijk worden in welke 

mate door een toekomstgericht en doordacht plan 

Kruismaten en het havengebied integraal kunnen worden 

ontwikkeld tot een vitaal en aantrekkelijk gebied voor 

werken, recreëren en wonen.

Naast Kruismaten en de revitalisering van bedrijventerrein 

Koekoek worden ook andere bedrijventerreinen in de 

gemeente wanneer dat nodig is, gerevitaliseerd. Een 

constante vinger aan de pols van de gemeente is voor alle 

bedrijventerreinen van belang.

Broeklanden wordt gerealiseerd. Grote bedrijven worden 

regionaal opgevangen. Regionale samenwerking is 

en blijft hiervoor van belang, ook om zorg te dragen 

dat de gemeente Elburg profiteert van deze regionale 

bedrijvigheid. Bij de invulling van de bedrijventerreinen 

wordt rekening gehouden met de gewenste kwaliteit die 

de gemeente wil. De vrijkomende locaties worden gevuld 

met kleinschalige, hoogwaardige en arbeidsintensieve en/

of dienstverlenende bedrijven en ook de restruimtes op de 

terreinen worden benut. Hiermee hangt samen dat het 

gunstige ondernemingsklimaat in de gemeente behouden 

en versterkt kan worden. Kwalitatief hoogwaardige 

samenwerking is ook hierbij van belang.

economische pijlers

Naast de al belangrijke economische pijlers bouw, 

industrie en defensie richt de gemeente zich ook op 

de voor de toekomst kansrijke economische pijlers 



40 gemeente elburg

toerisme/recreatie, zorg en dienstverlening. Op deze 

manier ontstaat een meer gedifferentieerde economie en 

wordt de slagkracht groter en toekomstbestendig.

Op het toerisme wordt ingezet door het versterken en 

verbinden van kenmerkende cultuurhistorische elementen 

zoals de Vesting, de dorpen en de landgoederen in hun 

unieke landschappelijke context. Hiermee wordt het 

aantrekkelijke karakter van de gemeente als geheel 

versterkt. Gebruik ‘Elburg’ als recreatiemerk voor de hele 

gemeente. Water, cultuurhistorie, natuur, landschap, 

wandelen, fietsen, horeca, detailhandel en accommodaties 

vallen samen onder deze noemer. Ingezet kan worden op 

de ‘rustige’ (vaker oudere) toerist die op zoek is naar wat 

de gemeente te bieden heeft: kwaliteit in de omgeving, 

cultuurhistorie, rust en ruimte en de inwoners. Wel zullen 

ook andere doelgroepen welkom zijn en moet het aanbod 

gedifferentieerd blijven.

Belangrijk zijn ook de verbindingen tussen de sectoren die 

profiteren van de spin-off van de recreatieve ontwikkeling. 

Daarnaast is het van belang dat het water en defensie 
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niet als landschappelijke barrières fungeren, maar dat 

de gemeente Elburg in verbinding staat met Flevoland en 

de Veluwe. Door het aanleggen van fietspaden worden 

de dorpen en het buitengebied verbonden. Ook door het 

verkopen van agrarische producten in de kernen kan 

de gemeente op toeristisch gebied meer een eenheid 

worden.

De mogelijkheden voor verblijfsrecreatie binnen de 

gemeente Elburg verdienen wel extra aandacht. Ook de 

zakelijke markt (conferenties, trainingen) biedt kansen op 

uitbreiding van het aantal verblijfsaccommodaties.

De sectoren zorg en dienstverlening zijn in ontwikkeling. 

Hier liggen kansen voor de gemeente Elburg. Gezien het 

gunstige leefklimaat, de sterke sociale structuur, de 

aanwezige arbeidsethos en de groeiende groep welvarende, 

vitale ouderen is de zorg een economische pijler die gaat 

groeien. De afgelopen jaren is deze tendens al ingezet. 

De gemeente sluit aan bij de ambities van de Care Valley 

om zorg naar de regio te halen. We denken daarbij aan 

zorggerelateerde dienstverlenende functies, al dan niet 

gelieerd aan het onderwijs.

Er wordt ingezet op meerdere soorten dienstverlening. 

(Beginnende) bedrijven kunnen een plek vinden op 

bedrijventerreinen of in vrijgekomen agrarische 

bedrijfsbebouwing (onder bepaalde voorwaarden). Hierbij 

kan van defensie geprofiteerd worden door een combinatie 

aan te gaan met de intensieve kenniseconomie die hier 

aanwezig is. 

De agrarische sector is van groot belang voor behoud van 

ons landschap. De gemeente zet in op biologische landbouw 

en op de bevordering van duurzame energie. Er zijn over 

het algemeen twee ontwikkelingsrichtingen zichtbaar: 

schaalvergroting of verbreding. Bij schaalvergroting 

specialiseert de agrariër zich op zijn oorspronkelijke 

taak. De schaalvergroting die dat met zich meebrengt 

vraagt om zorgvuldige inpassing in het landschap. Bij 

verbreding ontplooit de agrariër nevenactiviteiten, zoals 

kamperen bij de boer, het verkopen van natuurproducten 

en het verrichten van groen-blauwe diensten (zorg voor 

natuur en landschap, waterbeheer). Elburg kiest voor een 

combinatie van beide.

Ontwikkelingen in de landbouw leiden tot het vrijkomen 
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van agrarische bebouwing. Dit kan worden aangewend 

voor nieuwe kleinschalige bedrijvigheid. Dit zijn 

bijvoorbeeld geschikte gebouwen voor (kleine) zakelijke 

dienstverleners. 

Voor alle hier genoemde ontwikkelingen geldt behoud 

van het landschap en het voorkomen van verrommeling 

van het buitengebied als belangrijk aandachtspunt. Het 

buitengebied is immers van vitale waarde als leefgebied 

en als economische waarde (toerisme en recreatie).

Detailhandel

De detailhandel is van groot belang voor de leefbaarheid 

van de verschillende kernen. In de meeste kernen staat de 

detailhandel op dit moment onder druk. Uit onderzoek  blijkt 

dat grotere kernen en kernen met een hoog percentage 

ouderen over het algemeen kampen met het teruglopen 

van het aantal voorzieningen. De gemeente Elburg zet zich 

actief in voor behoud van leefbare kernen en kloppende 

dorpsharten: 

In de Vesting wordt de positie van de detailhandel 

verbeterd door het vergroten van het draagvlak. 

Wonen blijft een belangrijk onderdeel van de 

Vesting. Ook een verdere recreatieve ontwikkeling 

•
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biedt perspectief. Het aanbod in de Vesting wordt 

afgestemd op het aanbod van andere winkelcentra 

in de gemeente. Dit leidt tot een evenwichtige 

opbouw van het aanbod aan detailhandel in Elburg en 

Oostendorp als geheel.

In ’t Harde zijn nieuwe positieve ontwikkelingen 

ingezet die zullen leiden tot een fraai dorpshart. De 

ontwikkeling van een locatie bij het station en de A28 

waar overstapmogelijkheden zijn tussen openbaar 

vervoer, auto’s en fietsers, zorgt voor een toename 

van de koopkracht in het dorp.

In Doornspijk / Hoge Enk staat de detailhandel 

ernstig onder druk. Dit vraagt om samenwerking 

tussen gemeente, inwoners en detailhandel, gericht 

op innovatieve oplossingen. Mogelijkerwijs in de 

vorm van ‘combinatiewinkels’, of de verkoop van 

streekeigen producten in dorpswinkels. Ook het 

binden van de koopkracht van de inwoners aan de 

locale winkels is een aandachtspunt.

•

•
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5 onze kernen
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elburg/oostendorp

Dit deel van de gemeente Elburg blijft een gedifferentieerde 

bevolkingssamenstelling kennen. De oorspronkelijke 

bevolking is in Oostendorp wat beter vertegenwoordigd dan 

in Elburg. Ook de religieuze betrokkenheid is daar wat sterker. 

Oostendorp is van oorsprong een agrarisch lintdorp. Naast 

de uitbreidingen aan het lint zijn in de naoorlogse jaren 

de uitbreidingen van Elburg aan het dorp gegroeid. Beide 

delen zijn sterk met elkaar verbonden. Het buurtcentrum 

met winkels en andere voorzieningen moet aantrekkelijk 

blijven en het kloppend hart vormen van Elburg-Oost. De 

al bestaande plannen voor woningbouw ten oosten van de 

rondweg worden in de komende jaren gerealiseerd. Ook 

hier zal het accent liggen op starters- en seniorenwoningen. 

Het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden ten oosten van 

de rondweg zal de komende jaren gevuld worden. De nieuw 

aan te leggen rondweg ten zuiden van Oostendorp zal een 

aanzienlijke positieve bijdrage aan de leefbaarheid leveren.

De Vesting, het cultuurhistorisch hoogtepunt van de 

gemeente Elburg, blijft een belangrijke trekker in de 

toekomst. Door nieuwe ontwikkelingen rondom de haven 

kan een nieuw elan ontstaan. De verdere omvorming naar 

unieke, bijzondere en kwaliteitsgerichte detailhandel kan ook 

haar effect hebben, evenals het aanbieden van streekeigen 

biologische producten uit de ommelanden. Daarnaast 

levert de revitalisering van Kruismaten een belangrijke 

positieve bijdrage. Kruismaten wordt een broedplaats voor 

startende watergerelateerde kennisintensieve bedrijfjes. 

De detailhandel in de Vesting moet afgestemd worden op 

het toerisme, maar ook op het totaalaanbod in Elburg. Niet 

alleen komen er meer bezoekers van buitenaf, maar ook de 

bakker en slager op de hoek moeten een bestaan houden. 

De bereikbaarheid van de Vesting moet gegarandeerd 

blijven. In de directe nabijheid is er voldoende parkeerruimte 

aanwezig. Een upgrading van de openbare ruimte kan de 

toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de Vesting nog 

vergroten. Ook de toegankelijkheid voor ouderen die slecht 

ter been zijn, wordt hiermee gewaarborgd.

Het vestigen van een overstapmogelijkheid tussen fiets, boot, 

auto en bus bij de Vesting maakt de Vesting ook aantrekkelijk 

als startpunt van een bezoek aan de hele gemeente. Ook 

wordt er een slechtweer-accommodatie gerealiseerd, zodat 

toeristen ook bij ongunstige weersomstandigheden kunnen 

recreëren. De op kwaliteit en cultuurhistorie gerichte 

elementen completeren de dynamische Vesting.
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Doornspijk, Hoge enk en buitengebied

Doornspijk en Hoge Enk hebben een sterke verwevenheid 

met het omliggende agrarisch gebied. Het zijn hechte 

en betrokken gemeenschappen met een christelijk 

behoudende signatuur. Het bloeiende verenigingsleven 

is een goed voorbeeld van de sociale betrokkenheid. De 

komende jaren zal het beleid zich richten op het in stand 

houden van voorzieningen. De gemeente spant zich in om 

de winkelvoorzieningen te behouden voor de bewoners.

Ook zal er veel aandacht zijn voor het bouwen van 

starterswoningen voor de plaatselijke jeugd. De uitvoering 

zal gericht zijn op de specifieke woonwensen van de 

jonge Doornspijker en Hoge Enker, namelijk flexibiliteit, 

zelfwerkzaamheid en gericht op de hechte familieband 

en het bedrijf aan huis. Nieuwe woningen en andere 

(werk)gebouwen zullen zorgvuldig, bijna organisch, in het 

dorp en landschap worden ingepast; kleinschalig, al dan 

niet aan de dorpsrand en met het kenmerkende karakter 

van Doornspijk en Hoge Enk als agrarische lintdorpen. 

De verkeersveiligheid in Doornspijk staat voorop. Goede en 

veilige oversteekplaatsen zijn een eerste vereiste. Indien 

de verkeersdrukte sterk toeneemt zal een zorgvuldige 

afweging gemaakt worden over de te nemen maatregelen. 

De Zuiderzeestraatweg vormt de slagader en het hart van 

het dorp en dit zal in de toekomst ook zo blijven.

Nieuwe ontwikkelingen in de agrarische sector worden 

opgepakt en tegelijkertijd op een zorgvuldige wijze ingepast 

in het landschap. Het landschap is één van de trekkers 

van de gemeente Elburg en zal ook op die wijze worden 

behandeld. Er moeten mogelijkheden worden geschapen 

voor agrariërs om kleine nevenactiviteiten te ontplooien, 

gericht op het toerisme. Daarnaast kunnen grotere 

agrarische bedrijven, mits goed ingepast, een plek vinden.  

De ontwikkelingen in het buitengebied op het gebied van 

landschap, agrarische activiteiten en toerisme moeten 

elkaar niet tegenwerken maar binnen een integraal 

kader worden opgepakt. De gemeente Elburg zet naast 

reguliere landbouw in op biologische landbouw en op de 

bevordering van het gebruik van duurzame energie. De te 

nemen maatregelen moeten bijdragen aan de versterking 

van het cultuurlandschap.
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‘t Harde

Kenmerkende kwaliteiten van ‘t Harde zijn de rust en 

de ligging op de rand van de Veluwse bossen. Het dorp 

kent een gevarieerde bevolkingssamenstelling, zowel 

oorspronkelijke dorpsbewoners als mensen van buiten 

de gemeente. Respect voor elkaar is het uitgangspunt. 

De ontwikkeling van het centrum is in gang gezet; het 

broodnodige hart van het dorp krijgt nu vorm. Om de 

jeugd voor het dorp te behouden is het noodzakelijk 

dat er starterswoningen worden gebouwd. De plannen 

in het centrum bieden naast seniorenwoningen ook 

mogelijkheden voor deze starterswoningen. Ook buiten 

deze ontwikkeling zullen, op een zorgvuldige wijze en 

met kenmerkende identiteit van kleinschalig dorp in 

de Veluwse bossen, nieuwe bouwmogelijkheden voor 

starters ontwikkeld moeten worden. Belangrijk is echter 

dat ’t Harde vooral een groen dorp blijft.

Een adequate verkeersoplossing voor ’t Harde heeft 

invloed op de doorstroming in de hele gemeente Elburg. Er 

wordt ingezet op het realiseren van een Rondweg, die op 

een zorgvuldige wijze is ingepast in het landschap. Daarbij 

zal de bestaande Eperweg autoluwer worden, maar 

mag deze geen lege straat in het dorp gaan vormen. 

Door verschillende maatregelen blijft deze Eperweg nog 

steeds een belangrijke schakel in de dorpsstructuur. De 

doorstroming en verkeersveiligheid zal door de realisatie 

van de Rondweg enorm verbeterd worden.

Het verbeteren van de overstapmogelijkheden tussen 

trein, bus, auto en fiets biedt een impuls voor de 

toeristische sector.
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In de hoofdstukken 3 t/m 5 van deze Toekomstvisie zijn 

de strategische keuzes vastgelegd.

Voor een belangrijk deel worden bestaande beleidskeuzes 

bevestigd. Dit betekent dat de gemeente op het betreffende 

onderwerp verder gaat op een al eerder ingezette koers.

Daarnaast zijn er terreinen waarop het beleid 

geïntensiveerd dan wel aangepast of gewijzigd wordt. 

Tenslotte is op onderdelen ook sprake van nieuw beleid.

Een deel van de beleidsvoornemens wordt opgenomen in 

de structuurvisie. Ook het bestemmingsplan Buitengebied 

en andere bestemmingsplannen zullen moeten worden 

afgestemd op de Toekomstvisie.

Andere beleidsvoornemens zullen op andere wijze vorm 

moeten krijgen. Dit kan doordat hiervoor nota’s of notities 

worden geschreven. Bijvoorbeeld een nota waarin het 

promotiebeleid wordt uitgewerkt, of een nota toeristisch 

beleid.

6  uitvoering
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Als raad geven wij aan het college van burgemeester en 

wethouders de opdracht, een uitvoeringsprogramma op 

te stellen.

In dit programma zal het college, in samenspraak met de 

raad, aan moeten geven hoe de diverse beleidsvoornemens 

gerealiseerd kunnen worden, binnen welke termijn en 

tegen welke kosten.

Nadien zullen wij als raad over de uitvoering interactief in 

gesprek gaan met de bevolking.
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 traject

Het vaststellen van de Toekomstvisie gemeente Elburg 

2020 markeert een belangrijk moment. Het is het 

eindpunt van het visietraject, maar is ‘niet meer’ dan 

een tussenstop in het continue traject van strategische 

beleidsontwikkeling. 

De Toekomstvisie gemeente Elburg 2020 is het resultaat 

van intensieve interactie met bewoners, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. Deze interactie vond 

plaats op verschillende manieren:

Reageren door het inzenden van de enquêtes uit de 

huis-aan-huis verspreide informatiebrochure.

Reageren via de website van de gemeente Elburg.

De dorpsavonden waarbij bewoners in gesprek 

kwamen met bestuurders, raadsleden en 

ambtenaren van de gemeente.

•

•

•

7 verantwoording
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Interviews en een gezamenlijke discussiesessie met 

het maatschappelijk middenveld.

Diverse activiteiten zoals een fotowedstrijd en 

discussies met de jeugd in de school

Openbare raadsavonden waar diverse onderwerpen 

uit deze Toekomstvisie uitvoerig bediscussieerd zijn.

Deze waardevolle input is dankbaar benut voor de 

Toekomstvisie gemeente Elburg 2020. De ingezette 

samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties geldt als uitgangspunt bij de uitvoering c.q. 

realisatie van de Toekomstvisie. Gezamenlijk is de kracht 

aanwezig om het geschetste perspectief te realiseren.  

•

•

•

bouwstenen

De resultaten van de inventarisatie, analyse, overlegrondes 

en de verschillende interactie met bevolking en 

belanghebbenden, hebben geresulteerd in de volgende 

bouwstenen:

1 Deel 1: analysedocument (gemeentelijk en  

 provinciaal beleid)

2 Deel 1: interviews

3 Deel 2: oplegnotitie (SWOT-analyse)

4 Resultaten workshop ambtelijk

5 Resultaten workshop raad: uitdiepen thema’s 

6 Resultaten enquête onder de bevolking

7 Resultaten gesprek jeugd

8 Resultaten 3 gespreksrondes bewoners

9 Resultaten maatschappelijke organisaties en  

 middenveld

Bovenstaande bouwstenen hebben de input geleverd voor 

de inhoud van deze toekomstvisie.




