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Nieuw-Dijk, 1 juni 2020.

Geachte dames en heren,

Met trots presenteren we u als bijlage bij deze brief, de “Dorpsvisie Nieuw-Dijk 2020-2030”. Deze
visie is door de bewoners van het dorp Nieuw-Dijk in samenwerking met de gemeente Montferland
tot stand gekomen. De regiegroep van de gemeente Montferland en de adviseurs van ICS adviseurs
hebben hierbij ondersteuning gegeven. De visie is in samenspraak met de bewoners van het dorp
ontwikkeld, de werkgroep Nieuw-Dijk heeft een en ander tot een rapport verwerkt.

In deze brief nemen we u mee in het proces, de highlights uit het rapport en de conclusies. We
hebben gemeend deze brief te schrijven, niet als vervanging van het rapport, maar als samenvatting
van hetgeen in het rapport uitgebreid is onderzocht en beschreven.

Totstandkoming dorpsvisie.

In 2009 heeft Nieuw-Dijk al een visie neergelegd hoe we zelf de groei zien van het dorp (“Nieuw-Dijk
groeit op eigen wijze”). Door de financiële crises, laagconjunctuur en bezuinigingen bij zowel centrale
als decentrale overheid is weinig uit deze visie gerealiseerd. In 2017 is binnen de gemeente
Montferland de kerntakendiscussie gevoerd waarna het dorp Nieuw-Dijk de dorpsvoorziening “De
Meikever” heeft overgenomen met aanvullende financiële toezeggingen. Nadat de Antoniusschool is
gesloten en afgebroken (op de locatie van de school is inmiddels door onze initiatieven nieuwbouw
gerealiseerd) en de kerk en pastorie door de parochie zijn gesloten, werd het tijd voor een nieuwe
allesomvattende visie waarbij de herinrichting van het dorp voorop staat en de realisatie van een
nieuwe voorziening voor sport en welzijn als wens is meegenomen.

In de jaren 2017 tot en met 2020 zijn plannen uitgewerkt en is de haalbaarheid hiervan getoetst. In
dit proces is gekozen om verenigingen en organisaties binnen Nieuw-Dijk, alsmede de inwoners van
Nieuw-Dijk continu te informeren en de ideeën te toetsen. Hierdoor is er een breed draagvlak voor
de plannen in het dorp. Wij vinden het belangrijk dat er een gezonde en stabiele basis van de
gebruikers (bewoners en verenigingen) onder de dorpsvoorziening ligt. Deze gebruikers dragen
hierdoor medeverantwoordelijkheid voor een gezonde exploitatie.



Overleg met stakeholders.

Om tot een realistisch plan te komen is gedurende het proces continu overleg gevoerd met de
gemeente Montferland. Met de gemeente is regelmatig afgestemd of de plannen ook realiseerbaar
zijn binnen de kaders van bestemmingsplannen, vergunningen voor bouw, vergunningen voor horeca
en de visie die de gemeente heeft op het gebied van sport, welzijn, nieuwbouw en leefbaarheid in
kleine kernen. Dit constructieve overleg hebben wij zeer gewaardeerd.

De provincie zal in het tweede kwartaal van 2020 nader worden geïnformeerd over de plannen van
het dorp Nieuw-Dijk. De bijdragen vanuit de provincie in het kader van “Steengoed Benutten” en
andere subsidies op het gebied van leefbaarheid, mensen met beperkingen en verduurzaming zijn
pijlers onder de bekostiging / financiering van het plan.

Zoals eerder vermeld zijn de verenigingen continu geïnformeerd over de plannen. In het voortraject
hebben ze hun wensen kenbaar gemaakt en met deze wensen is zoveel als mogelijk rekening
gehouden bij de uitwerking van de plannen. Tevens hebben de grootste verenigingen en organisaties
in een ondertekende intentieverklaring verklaard om de nieuwe accommodatie te gaan gebruiken
ten behoeve van de diverse dorpsbrede activiteiten (zie bijlage 1).

Uitvoering.

Uit het plan blijkt dat de keuze is gemaakt om op de locatie van huidige sportvelden van R.K.V.V.
Sprinkhanen een nieuwe dorpsvoorziening te bouwen ten behoeve van alle activiteiten in het dorp.
Tevens worden de voetbalvelden opnieuw aangelegd. Daarnaast zal een deel van de velden worden
gebruikt voor woningbouw. Het eigendom en de exploitatie van de accommodatie komt in handen
van de in 2018 opgerichte stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk. Momenteel heeft genoemde
stichting de Meikever in eigendom en beheert dit dorpshuis. De komende jaren gaan de activiteiten
over naar het nieuwe gebouw.

Gezien de behoefte om in Nieuw-Dijk te willen wonen hebben we de wens neergelegd bij de
gemeente Montferland om binnen een tijdsbestek van 10 jaar 50 woningen te mogen bouwen. Dit
aantal is hoger dan een externe onderzoek van vorig jaar (initiatief gemeente Montferland) laat zien,
echter de inventarisatie binnen het dorp toont aan dat genoemde 50 woningen een realistische
inschatting is voor de komende 10 jaar.

Vervolgstappen.

In de dorpsvisie is een plan uitgewerkt waarbij een dorpsvoorziening wordt gebouwd, de investering
wordt begroot op circa € 2.618.000. Het dekkingsplan bedraagt € 2.504.110. Per saldo zal er een
externe (bancaire) financiering ad € 113.890 nodig zijn.

Zoals genoemd is in de plannen van de bouw uitgegaan van de benodigde ruimtewensen van de
toekomstige gebruikers. Tevens is rekening gehouden met een bedrag van € 50.000 voor de
verbouwing van de kerk. Onderdeel van het plan is de verkoop van de pastorie en een strook grond
aan de zijde van het plein voor woningbouw. De pastorie is intussen verkocht en de overdracht vindt
in juli 2020 plaats. De kerk wordt heringericht waarbij op verzoek van de inwoners is gekozen om de
kerk te behouden voor diverse kerkelijke diensten (uitvaarten, schuttersviering, carnavalsviering en
overige gebedsdiensten). Tevens zal de Gabriël Parochie voor de komende 15 jaar gebruik maken van
een ruimte in de kerk en zal de kerk na verbouwing ook te gebruiken zijn voor andere activiteiten
(denk aan koorrepetities en -optredens, muziekuitvoeringen, kinderkledingbeurs, etc.).



Subsidies en bijdragen van de provincie, gemeente Montferland en bewoners maken onderdeel uit
van het financieringsplan. De toezeggingen vanuit de gemeente zijn harde toezeggingen die door de
Gemeenteraad zijn bevestigd. De bijdragen van de provincie worden aangevraagd. De bijdragen
vanuit het dorp zijn deels gebaseerd op verwachte opbrengsten van grondtransacties en giften door
inwoners ten behoeve van de nieuwe dorpsvoorziening.

De geprognotiseerde exploitatie toont een positief resultaat en de gehanteerde cijfers zijn ons
inziens realistisch. De verwachting is dat meer partijen de accommodatie zullen gaan gebruiken zodra
deze klaar is. Maar deze aanvullende opbrengsten zijn vooralsnog niet meegenomen in de
exploitatie.

De beperkte externe (bancaire) financiering resulteert in lage financieringslasten, mede door de
huidige lage rentestand. In de exploitatie is rekening gehouden met een post groot onderhoud,
hiervoor wordt een voorziening getroffen zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn wanneer na
verloop van tijd uitgaven voor groot onderhoud moeten worden gedaan. In de eerste jaren zullen
deze uitgaven naar verwachting beperkt zijn.

Verwachting.

De leden van de werkgroep zijn zeer positief gestemd en realiseren zich dat er nog veel werk verzet
moet gaan worden. De signalen vanuit het dorp en verenigingen zijn eveneens positief. De
verwachting is dan ook dat we met het rapport een grote stap hebben gezet naar realisatie van de
nieuwe dorpsvoorziening. Nieuw-Dijk verdient een mooie accommodatie op basis van een
verantwoorde economische exploitatie zodat de leefbaarheid in onze kleine kern wordt
gewaarborgd.

Ik vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Rosendahl

Namens: Inwoners Nieuw-Dijk.
Werkgroep Nieuw-Dijk
Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk

Bijlage 1: Intentieverklaring verenigingen Nieuw-Dijk.

Bijlage 2: Dorpsvisie Nieuw-Dijk 2020 - 2030 (separaat document).




