
 
 

 
 

Voortgang Dorpsontwikkelingsplan begin januari 2019 
  
Zo op het eerste gezicht zou men het niet direct opgemerkt hebben dat 
de tweede fase van de bomenaanplant in het Poldepark inmiddels 
voltooid is, maar in de afgelopen maand december zijn de resterende 
123 bomen ten zuiden van de tennisbanen de grond ingegaan.  
Naast appels, peren en zoete kersen, zijn er walnoten, elsen, berken, 
iepen en schietwilgen geplant. 
 

 
 
Onder het totale ontwikkelingsplan vallen tevens de renovatie van de 
Multifunctionele Ruimte en het pleintje van de Bijenkorf, het herstel van 
de skatebaan op het trapveldje, de opknapbeurt van het Sportgebouw 
bij de voetbalvelden, de aanleg van een parkeergelegenheid bij de  
noordwestelijke ingang van de waterberging en de aanleg van een 
wandelpad tussen de Korte Ruigeweg en de twee poldermolens aan de 
Egalementsloot.. 
 
De parkeerplaats met fietsenrekken bij de spoorwegovergang aan de 
Sportlaan is gerealiseerd en de skatebaan is hersteld, op de 
basketborden na. Deze worden nog na geleverd.   
 
Het pleintje voor De Bijenkorf is eveneens gereed en kreeg als kers op 
de taart een mooie vlaggenmast pal voor de jeu de boules banen.  
De renovatie in de Multifunctionele Ruimte is nog in volle gang. Dit deel 
van De Bijenkorf wordt, na een ruim dertig jarig bestaan, geschikt 
gemaakt voor een duurzaam toekomstig gebruik. Onder andere door 

vloerverwarming aan te leggen. De wanden, plafonds en de aankleding  
ondergaan tegelijkertijd een opfrisbeurt. 
 

      
 
Mede met ontzaglijk veel vrijwilligersuren zijn de kleedkamers van het 
Sportgebouw omgetoverd tot moderne accommodaties en volgen de 
bestuurskamer en de kantine binnenkort.      
 
Bij de aanleg van het wandelpad zijn veel partijen betrokken, zoals de 
grondeigenaar, de gemeente, de provincie, de waterschappen en de 
stichting Zijpermolens, hetgeen ook veel overleg vergt. Niettemin ziet 
het er naar uit dat er een gerede kans bestaat  dat het pad er komt. 
 
Het Polderpark wordt al enige maanden volop bezocht door wandelaars 
die zeer welkome suggesties aandragen zoals extra prullenbakken en 
zitbanken waaronder eentje in het hondenlosloop gedeelte. Voor alle 
bruikbare voorstellen wordt serieus gekeken of er ruimte in het budget 
is. 
 
De openingsfestiviteiten worden in juni a.s. verwacht. Nadere berichten 
hierover volgen nog.   
 
 
  


