
ë

a

Visiedocument
Verkoop De Vlieger

Te Londhorst

ULrb

30 opril 2021



lnhoudsopgave

2

lnleiding
l.l De opgove
1.2 Uw vroog

Onze visie
2.1 Overoll visie over kleine kernen
2.2 Onze visie over Londhorst
2.3 Toekomstig gebruik
2.4 Mootschoppelijkmeerwoorde
2.5 De woningen
2.ó Duurzoomheid

Onze oonpok
3.1 RO groep
3.2 lnschr'rjfbiljetenfinonciering

3

3

3

4

4

4
q

tJ
ó

ó

8

8

9

VisiedocumenÍ verkoop De Vlieger te Lqndhorsl t2



1 lnteiding

Een onderdeel von de voslgoedportefeuille von gemeente Sint Anthonis is het
in 1970 gebouwde schoolgebouw De Vlieger, gelegen in de dorpskern
Londhorsl. No jorenlonge betekenis ols onderwijsgebouw voor Londhorst is heÍ
momenl oongebroken woorop een nieuwe ioekomstbestendige invulling moet
worden gevonden. Voorliggend visiedocument en bijbehorend
biedingsformulier geeft inzicht in de opgove, onze visie, onze werkwijze en de
bieding.

l.l De opgove

Hel schoolgebouw De vlieger heefi jorenlong dienst gedoon ols bosisschool in
het ontginnings- en kerkdorp Londhorsl. ln20l 6 is bosisschool De Vlieger een
fusie oongegoon mel bosisschool De Hinkstop te wonroij. Door deze fusie is het
gebouw von bosisschool de Vlieger leeg komen te stoon. Hierdoor ontstoot de
vroog noor een nieuwe toekomstbesïendige invulling met meerwoorde voor
Londhorst en omgeving.

1.2 Uw vroog

Gemeente Sint Anihonis heefl een oproep gedocn om het schoolgebouw De
Vlieger op een creotieve monier te hergebruiken, herbestemmen of
heronlwikkelen. Hiervoor is een openbore procedure opgeslor-t met ols beoogd
eindpunï hel selecleren von een portij die, middels een vorm von verwerving
von het schoolgebouw, de gronden en opstollen voor eigen rekening en risico
zol hergebruiken, herbestemmen en/of heronlwikkelen om te komen toi een
exploiioïie die ten goede komt ocn de gemeenschop.

Wij willen de opgove invullen mei behulp von de inzichten von de lokole
gemeenschop op een wijze dot het mootschoppelijk belong wordt gediend.
Hierbij houden we rekening met hel creëren von meerwoorde voor
leefboorheid von het dorp en dus droogvlok in de omgeving. Een eerste
verkenning duidt op een behoefte en voorkeur voor tronsformotie noor wonen
voor jongeren en specifieke doelgroepen.
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2 CInze vËsie

2.1 Overoll visie over kleine kernen

we zien dot heÍ vooaieningenniveou in veel kleine kernen terugloopt, storters
en jonge gezinnen moeilijk een eigen woonruÍmle vinden en doï bij
verenigingen de cnimo onder druk stoot. Dol zien we ook terug in
leegkomende mooischoppelijke gebouwen, in fysieke zin dé identiteitsdrcgers
von de gemeenschcp. Longdurige reegstcnd von deze gebouwen kon een
probleem vormen voor de leefboorheid in kleine kernen.

et in leegkomende gebouwen geen
bed rergrngen mocr juisï mogelijkheden en konsen om de leefboorheid in een
kern een positieve impuls te geven. Hel veronderen von een functie vcn een
schoolgebouw, gemeenschopshuis of kerk is onrosmoke|rjk verbonden meï de
veronderende bevolkingssomenstelling en mootschoppelijke ontwikkelingen.
woor op de ene plek de vroog noor een prek voor onderwijs, somenkomsï of
gebed verdwijnt neemt de vroog nocr cnder soorlige voorzieningen en
woningtypes juist ïoe. B'rjvoorbeeld de vroog nocr woningen voor storters of
ouderen.

we zetïen ons dcn ook in om de poïentiële konsen von een locoïie le
vezilveren mef een possende invulling die de leelbocrheid ten goede komt

2.2 Onze visie over Londhorsl

Londhorst profileerï zich ols een veilige, rusiige en ogrorische kern en is een
relotief jonge gemeenschop. Een gemeenschop woor veel ,leven' in zit en
woor gemeenschopszin hoog in het voondel sÍoct. ln /5 joor iijd heeft
Londhorst zich oniwikkeli tot een levendige ogrorische woongemeenschop.
Krimp, vergrijzing en het sluiten von de H. pouluskerk en bosisschool De Vlieger
zijn ontwikkelingen die de veerkrochÍ von heï dorp ïesten. Meï hei
herbestemmen von de kerk en de verkoop von de leegstoonde school wordÍ
een nieuwe toekomst geboden oon beide locoties.

Heï dorp kenmerkt zich door een eenz'rjdig woningocnbod, overwegend grote
woningen voor grote gezinnen. Beholve de Kievitshof zijn er weinig geschikïe
woningen voor jong & oud, terwijr de vroog conwezig is en in de komende
joren juist (fors) zot stijgen.
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Een gedifferentieerd woningoonbod mei voldoende (betoolbore) woningen is

essentieel voor het behoud vcn een gezond woonklimooï. Een gezond
woonklimoot ïrekl mensen von buiten crf oon die weer kunnen integreren en
een bijdroge leveren oon hei verenigingsleven von het dorp. Met die positieve
impuls blijfi de leefbcorheid von heï dorp op niveou.

De schoollocotie biedt dus kcnsen voor hel verder differentiëren von heï
woningoonbod en hei op gong brengen von doorstroming op de morkÍ.

2.3 Toekomslig gebruik

Ons plon bestool uit het reoliseren von vier nieuwe poiiowoningen op heï
terrein von hei gebouw De Vlieger. De locoÍie von het gebouw is uitermote
geschikÍ voor hel creëren von een kleinschclige woongemeenschop wcor
men ongestoord kon genielen von de rustige, groene omgeving vcn
Londhorst.

we kiezen eryoor om het besloonde gebouw ie omoveren, zo kunnen we de
locoïie zo optimool mogelijk inrichling. Hierdoor ontsïoot niet olleen een prettig
leefklimool voor de loekomstige bewoners moor ook voor de direcie
omgeving. Bij het ontwerp von de nieuwe woningen houden we rekening met
de ruimtelijke en stedenbouwkundige uiÍgongspunien die gelden op deze
plek.

2.4 Moolschoppelijkmeerwoorde

Het doel is om de nieuwe woningen voor de doelgroep storters en jonge
gezinnen te reoliseren. De door de reolisoiie von woningen voor jongeren
vooaien we niet olleen in een octuele behoefte von hei dorp moor zorgen we
ook doi deze doelgroep oon het dorp verbonden bl'rjft. Door jongeren te
behouden in hel dorp zullen nieuwe initiotieven ontstoon die zorgen voor
levendígheid in hel dorp en het dorpshuis De Sïek.

we woorborgen hiermee niet olleen hei gezonde woonklimoot mcor creëren
ook ruimïe voor versierking von het bestoonde klimoot. Een versterking in de
vorm von het creëren von doorstroming op de woningmorkt.

lndien de vroog onder jongeren voor díï woonproduct ochterwege blijÍi
zouden de woningen ook uilermote geschikï zijn voor de doelgroep vitole
senioren. Omdot de woningen gelijkvloers zijn hebben ze een
levensloopbestendig korokter. lnmiddels is oongeioond doi het huisvesten von
vitole senioren in nieuwbouwwoningen een positief effect op de doorstroming
op de woningmorkt heeft.
vitole senioren wonen veelol in een ruim opgezette woning met tuin en
hebben de wens om op iermijn gelijkvloers ie goon wonen. Men zoekt een
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levensloopbeslendige woning woor men zonder zorgen over de toekomst oud
kon worden.
Door de reolisotie vcn levensloopbeslendige woningen treedt er een
verhuisbeweging op woordoor de ruim opgezetïe woning met tuin
beschikboor komt. Deze woningen komen ols geroepen voor gezinnen meï
kinderen die in veel gevollen uit hun huidige woning 'groeien'.

De woning die voor een doelgroep te klein wordl is juist hét type woning woor
een ondere doelgroep noor zoekl; sïorters en jonge gezinnen. Door een tekori
oon woningen is het voor deze doelgroep vook lostig om een geschikle,
betoolbore woning ïe vinden. De reolisolie von de nieuwe woningen kon tot
wel drie tot vier verhuisbewegingen per nieuwe woning leiden.

Doordot we kiezen voor een flexibel product kunnen we op meerdere monier
oon de behoefte von het dorp voldoen. Enezijds middels het rechtstreeks
oonbieden von de woningen oon jongeren, onderzijds indirecï middels de
huisvesling von ouderen woordoor de doorstroming op de woningmorkï in
gong wordt gezet. De jongeren von Londhorst zullen hoe don ook gebooi zijn
bij de reolisoïie von de woningen.

ifiMs..'*

Dqoístromlns: meerdeie verhuizkrgen
mel de bouw von olechts één woning

2.5 De woningen

De vier nieuwe potiowoningen zijn von olle gemokken voorzien. Koken. eten,
ontsponnen, slopen en bcden. olles kon hier op de begone grond. De
woningen zijn levensloopbesiendig woordoor men tot oon de oude dog
ongestoord kon wonen en genieten. Doornoost ervoort men hel comfori von
een potiowoning: een heerlijke tuin met voldoende privocy en vrij uiizichl oon
de ochlerzijde.

Het woonoppervlok von de woningen zol voriëren tussen de .l20 
en l40

vierkonte meter. Alle woningen zijn voozien von een ruime woonkomer meÍ
open keuken, ïwee sloopkomers, een bodkomer en voldoende bergruimte. De
woningen beschikken over een porkeerploots op eigen terrein.
De vier woningen zullen worden oongeboden op de koopmorkt.

2.6 Duurzoomheid

Duuaoomheid is onno 2O21 een gevestigde ierm. Hei implemenleren von
duuzome mootregelen in vosïgoed is essentieel, zo ook bij de nieuwe invulling
von de locoiie von De vlieger. Duuzoomheid speelt voornomelijk in op hel
creëren von een gezonde leefomgeving voor de mens, zowel op gebouw- ols
op omgevingsniveou. Deze duurzome mootregelen zorgen niet olleen voor
een positieve impoct op het gebied von milieu en de leefomgeving moor
creëren ook een finonciële meerwoorde voor heï gebouw en de omgeving.
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ook bij de nieuwe invulling von de locoiie von De Vlieger speelt duuzoomheid
een belongrijke rol. Er zcl rekening worden gehouden met duuzoom bouwen
woorbij het loepossen von duurzome isolotie, klimootbeheersing en heï
opwekken von duuzome energie onmisboor is.

2.7 De ruimtelijke inpossing

*

t.taaaarit.

-

Visiedocument verkoop De Vlieger te Londhorsï 7



3 0nze aanpak

3.1 RO groep

Vrogen en behoeflen vercnderen. De ruimte woorin we leven verondert door
in mee. Ons doel is woordevoste gebouwen en gebieden moken woor
mensen zich thuis voelen. Het verschil moken tussen olledoogs en origineel,
verirekkend vonuit het woordevolle dot er ol is.

Wij beginnen wcor hei moeilijk wordt: We voelen ons thuis in muliidisciplinoire,
complexe opgoves, met een diversiteil oon belongen en soms dwingende
koders. We odviseren in huisvestingsvrogen en onïwikkelen en reoliseren
vernieuwende huisvesling om in te wonen, werken, leren, zorgen en beleven.

Dot doen we door noosl onze opdrochïgevers te goon stoon en in volle
breedte noor konsen en mogelijkheden te zoeken. Doorin zijn we betrokken,
moor ook kritisch: meedenken met een open vizier. Bij olles wot we doen
voelen we ons medeverontwoordelijk voor het eindresultooï, dot schepl een
bond.

We zijn er lrois op dol we mogen meedenken, meewerken en mee
ontwikkelen in bijzondere, nieuwe conceplen. Ruimten die de wereld die we
kennen, vernieuwen en verbeteren. Nieuwe ïoepossingen, possend bij een
nieuwe ï'rjd.

Wij doen hel onders
Wij durven onders te doen, onders te kijken. Alt'rjd op zoek noor duurzome
meerwoorde en zinvolle verscheidenheid. Als het moet goon we tegen de
stroom in. We werken nel zo long door totdot de vroog beontwoord is, de
ombilie vervuld. Noem het betrokken, noem heï vosthoudend, moor we loten
nieÍ los ïoïdot olle doelen bereikt zijn.

Wij welen woorom
Al onze projecten storten mei de inhoud: mel de eindgebruiker voor ogen. De
besle ruimten, gebouwen en gebieden kloppen met de ochierliggende visies
en doelen. Ze wérken voor de mensen die er gebruik von moken. Nu en in de
toekomst. Dot bewoken wijvon iniiiotief tol reolisolie.

Wij werken slim
W'rj verbinden slimme denkers, uiigesproken meningen en kritische blikken. We
stellen onze kennis en netwerk open, kijken om ons heen en leren von elkoor.
We z'rjn snel, scherp en denken oltijd net een slop vooruil. Zo brengen we olle
benodigde kennis en disciplines somen en bereiken we het besle resuliooi.
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