
DORPSONTWIKKELINGSPLAN RUTTEN 2013-2026
Rutten een energieke en kindvriendelijke woongemeenschap

Op 16 juni is het dorpsplan Rutten 
gepresenteerd tijdens het dorpsfeest.  
Alle betrokken partijen hebben hard gewerkt 
om een koers voor Rutten uit te zetten en 
zullen het dorp van harte ondersteunen bij 
het uitwerken van de plannen in de komende 
jaren. 
Waarom dit plan? De gemeente erkent de 
problemen die kleine dorpen hebben en wil 
graag van de inwoners horen hoe de dorpen 
zich willen ontwikkelen. Ieder dorp is anders 
en aan die eigen identiteit ontleent Rutten 
zijn kracht. 

Waaruit bestaat die Ruttense eigenheid? Samengevat: 

De identiteit van Rutten in 6 kwaliteiten

Ruimtelijke opzet
Rutten bestaat uit een kleine dorpskern en een weids buitengebied. 
De ruimtelijke opzet van de dorpskern is helder en open. Kruisende 
doorgaande wegen verdelen de dorpskern in vier kwadranten met elk 
een eigen identiteit en kwaliteit. 
Nabijheid Lemmer
De nabijheid van Lemmer is een belangrijke kwaliteit van het dorp 
Rutten. Winkels, horeca, maatschappelijke voorzieningen en toeristisch 
vertier zijn daardoor op korte afstand voorhanden.
Aanbod woonmilieus
Wonen in Rutten is betaalbaar, en Rutten kent een gevarieerd aanbod 
aan woonmilieus,  zowel in bestaande bouw als in nieuwbouw. 
Daarnaast is er natuurlijk het buitengebied met zijn boerenbedrijven 
en arbeiderswoningen.
Activiteiten en voorzieningen voor kinderen
Voor de kinderen is voldoende ruimte om te spelen en zijn de 
basisvoorzieningen ruim voorhanden. Dat geldt overigens vooral voor 
de jongere kinderen, voor de jeugd tussen 12-18 jaar zijn er minder 
mogelijkheden.

Nieuwsbrief nummer 4

Dorpsvisie Rutten

Verenigingsleven
In het dorp bestaat een rijk verenigingsleven. Van oudsher leveren de 
bewoners een bijdrage aan het in stand houden van de gemeenschap. 

Ondernemersklimaat
De aanwezigheid van het boerenbedrijf is een wezenlijk onderdeel 
van de Ruttense identiteit. Veel bewoners hebben banden met of ten 
minste een warm hart voor het boerenbedrijf.

Rutten geeft 
geluk



De identiteit van Rutten in 5 waarden 

Betrokkenheid 
Lotsverbondenheid en verantwoordelijkheid nemen voor 
de gemeenschap, dat is de basis voor het sterk aanwezige 
saamhorigheidsgevoel. Wie mee wil doen kan erbij horen.  
Door het wegvallen van voorzieningen nemen de toevallige dagelijkse 
contacten af.
Ordelijk
Sociale relaties lopen langs vertrouwde patronen en gedeelde 
waarden. Het zorgt voor rust, ongedwongen met elkaar omgaan,  
en relaxed wonen.
Energiek
Rutten is een dorp vol energie, en succesvol bij het bereiken van 
concrete resultaten. De realisatie van de speeltuin, gymzaal, aula en 
jeu de boulesbaan zijn daarvan goede voorbeelden.
Zichtbaar
Herkenbaarheid en zichtbaarheid naar elkaar zijn duidelijk aanwezig. 
Bewoners kennen elkaar. De herkenbaarheid en zichtbaarheid van het 
dorp naar buiten kan verbeterd worden. 
Realistisch
Het dorp is realistisch en pragmatisch. Deze realiteitszin voorkomt 
overspannen verwachtingen en maakt het dorp tot een goede 
overlegpartner met externen. 

Toekomstbelofte 
De toekomstbelofte die Rutten aan zichzelf en aan anderen doet is: 

Rutten: een energieke en kindvriendelijke woongemeenschap.

Met deze toekomstbelofte als uitgangspunt wordt de dorpsvisie en het 
dorpsplan voor de komende jaren geformuleerd.
Gelet op de identiteit én de opgave waarvoor het dorp staat, richt het 
dorp zich in de toekomst actief op het huisvesten van huishoudens 
met kinderen, zonder daarbij de andere bewonersgroepen tekort te 
doen, zoals senioren. Het dorp zet haar eigen kwaliteiten en waarden 
in om die opgave te realiseren. Het actief werven van huishoudens met 
kinderen kan er mede voor zorgen dat het draagvlak aan voorzieningen 
groeit.
Deze strategie wil Rutten ook over langere periode een energieke 
woongemeenschap laten zijn met voldoende basisvoorzieningen.  
Een kindvriendelijke samenleving is tevens een zorgzame samenleving!

Hoe gaan we de toekomstbelofte handen en voeten geven? 
Gekozen is voor de strategie van geleidelijkheid en samenwerking 
tussen betrokken partijen (bewoners, bedrijven, instellingen). Deze past 
het best bij het dorp. We moeten kansen benutten en mogelijkheden 
realiseren om zo de toekomstbelofte stap voor stap mogelijk maken.

Dit doen we via vier strategische thema’s:

1. Verbeteren van het kindvriendelijke karakter
Allereerst gaan we de kinderen hierbij betrekken en op de tweede 
plaats gaan we proberen een kindcentrum in Rutten te realiseren.

2. Verbeteren van het aanbod aan woonmilieus
Om in de toekomst een aantrekkelijke woongemeenschap te zijn voor 
huishoudens met kinderen en startende tweepersoons huishoudens is 
het belangrijk om het aanbod aan woonmilieus voor deze groepen te 
versterken en uit te breiden. Dit kan door sloop/nieuwbouw en door 
inbreiding in de dorpskern. In het buitengebied door het maken van 
woonclusters. 

In het dorp wonen relatief veel ouderen. Veel van deze mensen passen 
hun eigen woning aan zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen. Daarnaast is er bij deze groep ook behoefte aan een 
ander type woning: kleiner, minder buitenruimte, comfortabel.

3. Verbeteren van de zorg in de woongemeenschap
Om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, is de bijdrage van 
vrijwilligers, mantelzorgers uit het dorp en professionele hulp nodig. 
De betrokkenheid en organisatiekracht van het dorp zorgt voor een 
sterk netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers.
Nu en in de toekomst gaat het om zorgen voor en met elkaar.  
De Zorggroep en Carrefour zullen hun aanbod goed moeten profileren 
zodat de dienstverlening toegankelijker wordt en de samenwerking 
verbeterd. Deze zichtbaarheid kan gestalte krijgen door het maken van 
een zorgpunt, van waaruit diverse activiteiten worden verricht.

4. Stimuleren van ontmoetingen
Het dorp heeft een grote behoefte aan elkaar ontmoeten, zowel 
georganiseerde ontmoetingen als dagelijkse toevallige ontmoetingen. 
Het organiseren van ontmoetingen vindt al veel plaats, zowel door 
gezamenlijke dorpsactiviteiten als ook vanuit verenigingen, scholen en 
kerken. Het samenbrengen van deze activiteiten kan een oplossing zijn 
om het geheel efficienter te beheren.
Toevallige dagelijkse ontmoetingen zijn heel belangrijk voor de sfeer 
en levendigheid in het dorp. Deze kun je uiteraard niet plannen. Wat 
wel kan is het scheppen van aanleidingen in de openbare ruimte 
verspreid in het dorp en op de centrale plaats in het dorp.

Rutten: 
een energieke

 en kindvriendelijke 
woongemeenschap



Plannen voor Rutten
Het dorpsplan bestaat uit 31 concrete plannen. Hieronder in het kort 
de plannen per thema:

Verbeteren van het kindvriendelijke karakter
1. Opzetten jeugdraad in Rutten
2. Sculptuur kind met klavertje vier
3. Evaluatie verkeersveiligheidsplan 2008
4. Maken overzicht inrichting openbare ruimte
5. Activiteitenplan jeugd 6-16 jaar
6. Kindcentrum
7. Beter busvervoer
8. Opzetten werkgroep kindvriendelijkheid

Verbeteren van het aanbod aan woonmilieus
1. Haalbaarheidsonderzoek ontwikkelingsbedrijf Rutten
2. Vernieuwen aanbod eengezinswoningen door sloop en/of   
 nieuwbouw
3. Vergroten aanbod ruime huur en koop eengezinswoningen op   
 verschillende inbreidingslocaties
4. Behoeftepeiling naar vraag kleinere, comfortabele huur- en   
 koopwoningen
5. Bouw cluster met woningen in buitengebied
6. Verbeteren multifunctionele huurwoningen in levensloopgeschikte 
 woningen
7. Verkenning herontwikkeling locatie Ruttensevaart 
 (Groene Kwadrant)
8. Stedenbouwkundige schets

Verbeteren van de zorg in de woongemeenschap
1. Tijdelijk inlooppunt
2. Activiteitenbegeleider inlooppunt
3. Zorgpunt voor flexibel zorgaanbod op basis van behoefte 
 (koppeling met mfa)
4. Bestaande zorg- en ontmoetingsnetwerken zichtbaar maken en 
 verbinden
5. Zorgmodel laatste levensfase uitwerken
6. Opzetten werkgroep zorg

Stimuleren van ontmoetingen
1. Realisatie MFA (multi functionele accommodatie)
2. Buurtwerker 3.0
3. Plan vitaliseren centrum
4. Activiteiten in het dorp zichtbaar maken in openbare ruimte
5. Wandelroute (rondje Rutten) afronden
6. Ontmoetingselementen in de openbare ruimte 
7. Bibliotheekfunctie behouden en uitwerken
8. Versterken en vernieuwen sportaanbod
9. Opzetten werkgroep ontmoeten



De looptijd om al deze plannen te realiseren is vier jaar. In die tijd heeft 
Rutten vanuit de gemeente een coördinator toegewezen gekregen. 
Het is een dorpsplan dat waargemaakt moet worden door alle 
betrokkenen. Dus niet alleen de gemeente of dorpsbelang is aan zet 
maar alle betrokken partijen zullen gezamenlijk moeten optrekken om 
dit ambitieuze plan waar te maken.

Beeldmerk en gebiedsproduct 

Vanuit de identiteit, toekomstvisie en programma levert het 
gebiedsproduct een zichtbaar en bruikbaar resultaat op.
Het gebiedsproduct Rutten is een product dat door iedereen in 
het dorp (die zich in wil zetten vóór het dorp) gebruikt of genoten 
kan worden. Je hebt er dus echt iets aan, het is tastbaar en direct te 
gebruiken.

Voorstel is om als beeldmerk een sculptuur van (een kind met) een 
klavertje vier te maken en deze te plaatsen in het centrum van het 
dorp. Dit sculptuur kan dan steeds terugkeren als huisstijl van het dorp. 
Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van Rutten naar buiten, want 
zichtbaarheid is voor Rutten een waarde die nog wel wat ontwikkeld 
mag worden. De gebiedsproducten zouden elementen kunnen zijn die 
je in de openbare ruimte plaatst en die uitnodigen tot ontmoetingen.

Het uitgebreide Dorpsontwikkelingsplan Rutten is te zien op 
www.rutten-nop.nl

Betrokken partijen:
•  Werkgroep Dorpsvisie Rutten 
•  Ondernemingsvereniging
•  LTO •  ASV •  Vereniging Dorpsbelang Rutten  
•  IGW •  Wijkagent •  Gemeente NOP
•  Zorggroep ONL •  Carrefour •  RONOP
•  Basisschool Sjaloom & Paulusschool
•  Mercatus
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