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Figuur 2:  kerk aan de Kerkstraat



“W ie vanui t  het  oosten komt,  van b i j  de Dui tse grens,  z iet  ten s lot te, 
over het  onafz ienbare veen, een gr i jze streep aan de hor izon, en 
wie voor de eerste keer d ie weg af legt  en de r iv ier  wi l  oversteken, 
denkt dat h i j  voetveer en Veluwezoom al  nadert .  Maar de onwetende 
re iz iger is  nog k i lometers verwi jderd en onderscheid in het  p lat te veen, 
verspre id opdoemend, wonder l i jke opstu ik ingen in het  landschap. 
Di luv ia le hoogten, ontstaan in de eerste i js t i jd,  zoals de meester  van 
de chr iste l i jk-nat ionale Koning Davidschool  e lk jaar  aan z i jn leer l ingen 
u i t legt :  oorspronkel i jk  een massief  waar in later  door eros ie va l le ien 
ontstonden.”

“Zo brengt de aarde je vanzel f ,  maar heel  ge le ide l i jk ,  de d iepte in. 
Het d i jkdorp wekt de indruk in een kom te l iggen, wat versterkt  wordt 
door de hoge bandi jk .  De inwoners k i jken vanui t  hun huizen tegen 
de di jk  aan. [ . . ]  Lathum is Arm, de mensen z i jn k le ine pachtboeren 
of  arbeiders op de steenfabr iek en z i j  ondernemen ze lden een 
poging om aan de overz i jde van de r iv ier  hun hei l  te zoeken. [ . . ] 
Het veen is  een lagunelandschap met r iet ,  watergoten en dr i jvende 
e i landen. Van daaru i t  z ie je b i j  een bepaalde l ichtva l  het  dorp met de 
b lauwe k lokkentoren daterend u i t  de twaal fde eeuw eerst  a ls in een 
luchtspiegel ing verschi jnen.  [ . . ]  Aan de voet van de kerk l igt  tegenover 
de k le ine begraafp laats de lagere school .” 

A ldus Jan Siebel ink in Knie len op een bed v io len (2009) over de IJssel 
st reek en de Veluwezoom in de jeugd van het personage Ruben ( is  Jan 
Siebel ink) .  Op dezel fde b ladz i jde gaat Siebel ink verder,  maar dan over 
het  dorp Lathum.

De blauwe toren,  de kerk in Lathum zoals Siebel ink hem noemt,  de 
begraafp laats en de lagere school ,  d ie in de tegenwoordige t i jd het 
ontmoet ingspunt vormt voor het  dorp passeren in het  boek a l  de revue.



SAMENVATTING
De dorpsraad van Lathum maakt zich zorgen over de toekomstige leefbaarheid in 
het dorp Lathum. Het gaat hierbij om de school, betaalbaarheid van de woningen, 
beschikbare woningen voor meerdere ‘doelgroepen’ en de voorzieningen. In dit 
onderzoek zal er inzicht worden verkregen in de manier waarop de dorpsraad en de 
bewoners met elkaar de leefbaarheid in Lathum kunnen behouden en waar mogeli jk 
kunnen versterken. 
 
Lathum is een klein dorp met 505 inwoners. Het aantal bewoners daalt sinds 2013. Er 
zi jn voornameli jk tussen de 45 en 65, maar ook de 65+ers zi jn ruim vertegenwoordigd. 
Bewoners van Lathum stemmen voornameli jk rechts(midden). In Lathum is er een 
actief verenigingsleven, met onder andere een feestvereniging en dorpsvereniging. 

Uit het onderzoek komen 2 belangri jke punten naar voren:
Bewoners wil len graag een ontmoetingsavond. Deze zou eens per maand georganiseerd 
kunnen worden in het gebouw.
Om meer doelgroepen naar Lathum te kri jgen en de school en andere voorzieningen 
te kunnen behouden, zouden extra woningen toegevoegd moeten worden.

Lathum heeft een gunstige regionale l igging. Er is een goede bereikbaarheid en in de 
omgeving van Lathum is er veel natuur. Door de grote van het dorp is de onderl inge 
verbondenheid groot. Wel is de woningwaarde aan de hoge kant (€258.000) en is 
er weinig variantie in het woningaanbod. Dit maakt het voor jongeren, studenten en 
starters lastig om een (betaalbare) woning te vinden, terwij l deze doelgroep in het 
dorp nodig is om de school haar bestaansrecht te laten behouden. Er is fysieke ruimte 
om uit te breiden met (betaalbare) woningen. 

Leefbaarheid in een dorp betreft de mate waarin de woonomgeving past bij de 
wensen van haar bewoners. Lathum is dorp, waar bewoners de leefbaarheid als goed 
of zeer goed ervaren. Er is een hogere mate van emotionele en sociale binding in 
het dorp is. Bewoners komen elkaar veel tegen op straat, het verenigingsleven en 
bij dorpsactiviteiten.  Voorzieningen en bereikbaarheid worden door veel bewoners 
als minder belangri jk ervaren. Zo zi jn veel bewoners ingesteld op het gebrek aan 
voorzieningen en hebben er geen problemen mee om dit in omliggende dorpen of 
steden te zoeken. Wel maken een aantal ouderen zich zorgen over het gebrek aan 
voorzieningen, wanneer ze minder mobiel worden. 
Ook l iggen er in het dorpsgebouw, genaamd ‘Het Gebouw’ mogeli jkheden om 
ongedwongen ontmoetingen een kans te geven. Zo zou er een ‘third place’ kunnen 
worden gecreëerd, waar ongedwongen ontmoetingen plaats kunnen vinden. 

In andere (vergeli jkbare) plaatsen zi jn verschil lende init iatieven gestart om de 
leefbaarheid te vergroten. Zo zi jn er onder andere lokale loketten, zorgprojecten, 
buurtapps en multifunctionele gebouwen. Kortom, Lathum is een klein dorp met een 
sterke sociale cohesie en actief verenigingsleven. Waar de bewoners de leefbaarheid 
tot tot zeer goed beoordelen. Bewoners vinden het huidige aantal voorzieningen 
prima, maar verwachten dat als zi j ouder en minder mobiel worden hier wel hinder van 
te ondervinden. Verder bli jkt een (het gebrek aan een) ontmoetingsplek belangri jk voor 
bewoners. Ook de school wordt als essentieel gezien voor de leefbaarheid in Lathum.



Figuur 3:  k i jk  op de Rheder laag



Figuur 4:  Kerkstraat  vanaf  de Banddi jk



VOORWOORD
Nijmegen, 14 januari 2019.
Voor u l igt het onderzoek “Ontdek levend Lathum”. Een onderzoek uitgevoerd in het 
dorp Lathum. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de dorpsraad van Lathum, 
vanuit de twee minoren: Civi l Society en Stad & Land, co-creatie en transit ie. Het 
onderzoek l iep vanaf september 2018 tot en met januari 2019. De projectgroep is 
bezig geweest met het onderzoek en het schri jven van het het rapport. 

In overleg met Erik Metz van de dorpsraad is de onderzoeksvraag voor dit onderzoek 
bedacht. Het uitgevoerde onderzoek bestond uit een combinatie van kwantitatief en 
kwalitatief onderzoek om een gedegen beeld te kri jgen. Graag wil de projectgroep 
Erik Metz bedanken voor zi jn openhartigheid en bereidheid om met ons mee te 
denken. Verder bedankt de projectgroep  al le respondenten die hebben deelgenomen 
zonder hun openhartigheid en bereidheid om deel te nemen  had dit onderzoek niet 
uitgevoerd kunnen worden. Ook wil len wij graag onze medestudenten van het civi l 
society lab bedanken. Regelmatig hebben wij met hen kunnen sparren over het 
onderzoek. 

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Projectgroep Levend Lathum
 Arizona  Gecaj
 Bart Geurink
 Jeroen Karels
 Roelien Scholtens
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HOOFDSTUK 1:  INLEIDING

01
Dit e indrapport  geeft  de resultaten weer van het onderzoek dat de afgelopen 
maanden is ui tgevoerd. In di t  hoofdstuk z i jn de aanleiding, opdrachtgevers- en 
nemers en de leeswi jzer opgenomen. 

1.1 AANLEIDING
Sinds september 2017 is in De L iemers het programma Leefbaarheid in de L iemers 
gestart .  De v ier  gemeenten in de L iemers en de prov inc ie Gelder land werken h ieraan 
mee. Als onderdeel  van d i t  programma heeft  de dorpsraad van Lathum aangegeven 
dat z i j  z ich zorgen maakt over de toekomst ige leefbaarheid in het  dorp Lathum. Het 
betref t  h ier  onder andere de school ,  betaalbaarheid van de woningen, beschikbare 
woningen voor meerdere ‘doelgroepen’ en de voorz ien ingen in Lathum. 

Het doel  van d i t  pro ject  is  inz icht  kr i jgen in de manier  waarop de dorpsraad en de 
bewoners met e lkaar de leefbaarheid in Lathum kunnen behouden en waar mogel i jk 
kunnen versterken. De dorpsraad van Lathum zou graag handvatten kr i jgen over de 
wi jze waarop de leefbaarheid in Lathum behouden kan bl i jven en zo mogel i jk  ze l fs 
versterkt  kan worden.

Di t  pro ject  is  u i tbesteed aan het Civ i l  Society Lab van de Hogeschool  van Arnhem en 
Ni jmegen waar v ier  studenten deze opdracht op z ich gaan nemen. 
Deze studenten z i jn:
 • Ar izona Gecaj  (22) ;
 • Bart  Geur ink (28) ; 
 • Jeroen Kare ls (21) ;
 • Roel ien Schol tens (22) .

1.2 OPDRACHTGEVERS EN -NEMERS
De opdrachtgever van d i t  pro ject  is  enerz i jds de dorpsraad van Lathum. Deze 
dorpsraad bestaat u i t  v ier  personen en is  in d i t  pro ject  vertegenwoordigd door Er ik 
Metz.

Vanui t  het  Civ i l  Society Lab van de Hogeschool  van Arnhem en Ni jmegen wordt 
de groep van v ier  studenten begele idt  door Gi js  Pelgrom. Het Civ i l  Society Lab 
is  een ‘ l iv ing lab’  waar studenten, mensen u i t  de prakt i jk  en docenten van de 
HAN samenwerken aan prakt i jkvraagstukken. Kennisoverdracht,  u i twissel ing en 
ontmoet ing staan centraa l  in het  lab.  Momenteel  maken de minoren ‘samenwerken 
aan een duurzame Civ i l  Society’  en ‘Stad en Land, cocreat ie en t rans i t ie  in kracht ige 
kernen’ gebru ik van het lab.  Studenten van verschi l lende ople id ingen werken h ier 
samen aan prakt i jkopdrachten.

De v ier  studenten die z ich vanui t  het  Civ i l  Society Lab bezighouden met Lathum 
Leven hebben gezamenl i jk  een mult id isc ip l ina i re achtergrond. 
Deze achtergronden z i jn respect ieve l i jk :
 • Stedenbouwkunde;
 • Sociaa l  Pedagogische Hulpver len ing;
 • Faci l i ty  Management;
 • Bestuurskunde.

INLEIDING
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1.3 LEESWIJZER
Dit  document is  opgebouwd door per hoofdstuk antwoord te geven op de hoofd- 
en deelvragen die centraa l  staan t i jdens d i t  onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt de 
onderzoeksopzet besproken. Hoofdstuk dr ie,  over Lathum, geeft  antwoord op de 
eerste deelvraag “Hoe z iet  Lathum er op di t  moment u i t?” Vervolgens gaat hoofdstuk 
v ier  in op de leefbaarheid in Lathum door antwoord te geven op de tweede deelvraag: 
Hoe z iet  de huid ige leefbaarheid eru i t  in  Lathum? Daarnaast gaat hoofdstuk v ier  ook 
in op de gewenste leefbaarheid.  Di t  z i jn  onder andere resul taten u i t  interv iews en 
enquêtes.

Hoofdstuk v i j f  gaat in op hoe andere dorpen omgaan met leefbaarheid.  Hier in worden 
verschi l lende concepten besproken die van toepassing kunnen z i jn in het  dorp 
Lathum. Hoofdstuk zes,  de conclus ie,  geeft  antwoord op de v i j fde deelvraag en de 
hoofdvraag. Vervolgens gaat hoofdstuk zeven in op het antwoord op de hoofdvraag 
en hoe di t  toegepast kan worden in Lathum.

Als afs lu i t ing van di t  document volgen hoofdstuk acht en negen. Hoofdstuk acht 
geeft  de gebru ikte bronnen weer in de b ib l iograf ie en hoofdstuk negen geeft  u inz icht 
in enkele b i j lagen. Daarnaast wordt voor de b i j lagen een apart  b i j lagenboek geleverd. 

De pro jectgroep Lathum Leven wenst u veel  leesplez ier !
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02 ONDERZOEKSOPZET
Dit hoofdstuk beschr i j f t  de methodiek die voor di t  onderzoek is gebruikt .  Het 
verantwoordt de keuzes die gemaakt z i jn met betrekking tot de methodiek,  de 
onderzoekseenheden, onderzoeksinstrumenten, data-analyse en waarborging van 
de betrouwbaarheid en val id i te i t .  Er is gewerkt met een open onderzoeksvraag. 
Hierbi j  was de r icht ing van het onderzoek duidel i jk ,  maar er verder werd gewerkt 
vanuit  de antwoorden van de respondenten. De onderzoeksvraag was relat ief 
breed en door in dia loog te gaan met de respondenten z i jn er  n ieuwe inzichten 
opgedaan. Deze manier van onderzoeken zorgt ervoor dat je gaandeweg nieuwe 
inzichten opdoet.  Dit  betekent ook dat de onderzoeksvraag kan var iëren om aan 
te bl i jven slui ten bi j  de nieuw verkregen inzichten. 

2.1 HOOFD- EN DEELVRAGEN
T i jdens d i t  onderzoek staat  de volgende hoofdvraag centraa l :   Welke act ies en 
exper imenten kunnen er  b innen Lathum voor zorgen dat het  d ia loog tussen bewoners 
op gang komt,  zodat er  door middel  van cocreat ie de leefbaarheid vergroot wordt?

Deze hoofdvraag wordt beantwoord door onderzoek naar de antwoorden op de 
volgende deelvragen:
 1.  Hoe z iet  Lathum er op di t  moment u i t?
 2.  Hoe z iet  de huid ige leefbaarheid er  in Lathum ui t?
 3.  Hoe z iet  de gewenste leefbaarheid er  in Lathum ui t?
 4.  Hoe gaan andere dorpen om met leefbaarheid?
 5.  Hoe kan de gewenste s i tuat ie worden gereal iseerd in Lathum?
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2.2 METHODIEK
Deze paragraaf  bespreekt de manier  waarop het onderzoek is  u i tgevoerd.  Di t  is 
opgedeeld naar verschi l lende onderwerpen die betrekking hebben op de methodiek. 
Te beginnen met de methoden.

2.2.1 METHODEN
Door de opdrachtgevers is  gevraagd om te onderzoeken hoe in Lathum de leefbaarheid 
behouden en waar mogel i jk  versterkt  kan worden. Er is  gewerkt  naar een advies 
met concrete act ies en handvatten vanui t  waar de dorpsraad verder kan werken 
aan de leefbaarheid.  Om gedegen onderzoek te kunnen doen is  er  gewerkt  met een 
open onderzoeksvraag. Hierb i j  was de r icht ing van het onderzoek duidel i jk ,  maar er 
verder werd gewerkt  vanui t  de antwoorden van de respondenten. Op deze manier 
is  de leefbaarheid in Lathum op een kwal i tat ieve,  verkennende manier  onderzocht. 
Er  is  h iervoor gekozen, omdat de onderzoeksvraag re lat ie f  breed was en doordat de 
d ia loog gezocht werd met bewoners,  konden er n ieuwe inz ichten verschaft  worden. 
Er bestaan verschi l lende meningen over het  u i tvoeren van kwal i tat ie f  onderzoek 
maar erg belangr i jk  is  dat je je open en onbevangen opste l t  en n iet  werkt  met 
gestructureerde observat ie l i js ten.  Deze manier  van onderzoeken zorgt  ervoor dat 
er  gaandeweg n ieuwe inz ichten opgedaan worden (Baarda, 2014).Di t  heeft  ervoor 
gezorgd dat de onderzoeksvraag gedurende het onderzoek is  b i jgeste ld op basis van 
de verkregen inz ichten. 

Er is  op verschi l lende manieren data verzameld,  namel i jk  door middel  van een 
focusgroep, verschi l lende interv iews en een enquête.  Di t  heeft  ervoor gezorgd dat 
de behoeftes van de bewoners goed in kaart  z i jn  gebracht.  De focusgroep heeft  voor 
een eerste inventar isat ie van de behoeftes en wensen van de bewoners gezorgd. 
Daarnaast heeft  de focusgroep ertoe gele id dat er  d ia loog ontstond tussen de 
bewoners onder l ing en tussen de bewoners en de pro jectgroep. Vervolgens z i jn 
verschi l lende van Lathum geïnterv iewd. Hierb i j  is  d ieper ingegaan op de resul taten 
u i t  de focusgroep en de achter l iggende mot ivat ie van de bewoners.  Di t  wordt ook 
wel  act ieonderzoek genoemd. Het gaat h ier  om een part ic iperend onderzoek waar 
geen sprake is  van een contro le- of  vergel i jk ingsgroep. Er wordt samen met de 
betrokkenen gekeken naar het  probleem en deze geanalyseerd.  Daarbi j  probeer 
je samen met de betrokkenen oploss ingen te bedenken. Hierb i j  is  het  nauwkeur ig 
vast leggen belangr i jk .  Di t  kan b i jvoorbeeld in een logboek. Di t  zorgt  ervoor dat de 
betrouwbaarheid van de u i tkomsten vergroot wordt (Baarda, 2014).  

2.2.2 EENHEDEN
Het onderzoek heeft  p laatsgevonden in Lathum. Centraa l  staan dan ook de bewoners 
van Lathum. Z i j  z i jn  bevraagd over de leefbaarheid in Lathum en hun wensen en 
behoeftes op di t   gebied. Di t  is  gedaan aan de hand van een focusgroep, een 
enquête en interv iews. Het onderzoek heeft  z ich voornamel i jk  ger icht  op bewoners 
van 23 jaar  of  ouder.  Hier  is  voor gekozen, aangezien er  in een voorgaand onderzoek 
gekeken is  naar de behoeftes en wensen van de jongeren tot  23 jaar.  De resul taten 
van di t  vor ige onderzoek, genaamd ‘Levendig Lathum’ (2018) z i jn  wel  meegenomen 
in het  onderzoek.

2.2.3 INSTRUMENTEN
Om een zo goed mogel i jk  beeld te kr i jgen van de leefbaarheid in Lathum is er  voor 
gekozen om de bewoners op verschi l lende manieren te benaderen. Er is  gebru ik 
gemaakt van een focusgroep, enquête en d iepte interv iews. 
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T i jdens de focusgroep is er  gefocust op de sterke en zwakke punten van het dorp. 
Bewoners konden aan de hand van de ste l l ingen: “Het is  f i jn  om in Lathum te wonen, 
omdat…” en “het is  verve lend wonen in Lathum, omdat…” aangeven wat z i j  be langr i jk 
vonden. Op deze manier  werd het gesprek op gang gebracht.  Er  is  h ier  voora l  gekeken 
naar wat er  speel t  onder de bewoners van Lathum. Door te vragen naar de posi t ieve 
en negat ieve punten werd een compleet beeld geschetst  van het dorp Lathum zoals 
deze ervaren door de bewoners.  De avond bestond eerst  u i t  een in le id ing door 
de dorpsraad. Hier  werd benoemd wat er  op di t  moment speel t  in het  dorp.  Hier 
werden onder andere de ontwikkel ingen bi j  de Rheder laag en de huid ige stand van 
zaken m.b.t  de windmolens besproken. Na deze presentat ie heeft  de pro jectgroep 
u i tge legd wat de achtergrond van het het  onderzoek is .  Waarna er  is  begonnen 
met de d ia loogsessie.  De speerpunten van di t  onderzoek z i jn t ransdisc ip l ina i re 
samenwerk ing en cocreat ie.  Di t  is  eéń van de redenen waarom er gebru ik is 
gemaakt van een focusgroep. T i jdens de focusgroep is het  gesprek aangegaan met 
verschi l lende personen (d isc ip l ines)  b innen Lathum. Bunders et  a l . ,  2010).  Thomson 
Kle in (2001) def in ieert  t ransdisc ip l ina i r  onderzoek a ls:  “Transdisc ip l inar i ty  is  a new 
form of  learn ing and problem solv ing involv ing cooperat ion between di fferent parts 
of  society  in order to meet complex chal lenges of  society.“  Deze focusgroep is 
georganiseerd om een duidel i jk  en door de bewoners gedragen beeld te schetsen 
van Lathum.  

De enquête is  afgenomen onder de inwoners van Lathum. Van de c i rca 200 huishoudens 
z i jn er  37 bevraagd di t  is  18,5% van de tota le populat ie.Ook is  er  gekozen voor een 
aselecte steekproef  om iedereen de kans te geven z i jn of  haar mening te geven. 
Daarom is  er  gekozen om met deze enquête langs de personen te gaan en deze n iet 
onl ine te versturen,  d i t  om te voorkomen dat ouderen en/of  mensen zonder internet 
u i tges loten worden. De enquête is  opgeste ld aan de hand van het theoret isch kader 
en de resul taten van de focusgroep. In de enquête is  er  gevraagd naar de a lgemene 
leefbaarheid,  bere ikbaarheid,  socia le cohesie,  voorz ien ingen en woonomgeving. 
Verder is  er  gevraagd naar de achtergrond van de respondenten en of  bewoners 
act ie f  waren met vr i jwi l l igerswerk,  of  d i t  in  de toekomst zouden wi l len doen.  Er  is 
gewerkt  met een bewuste route door de vragenl i js t  en a l leen re levante vragen voor 
de de betreffende respondent.  Di t  om te voorkomen dat de respondenten afhaken 
gedurende de vragenl i js t .

Bi j  de interv iews is  er  gewerkt  met protocol len.  Deze wordt ook wel  een topic l i js t 
genoemd. Deze topic l i js t  is  te v inden in b i j lage 4.  De interv iews die z i jn afgenomen 
z i jn open hal fgestructureerde interv iews. De volgorde van de vragen staat vr i j .  D i t 
zorgt  ervoor dat wel  a l le  re levante onderwerpen worden aangesneden, maar zorgt 
ook voor de vr i jhe id om in te gaan op gevoelens en react ies van de respondenten. 
De topic l i js t  is  afgestemd met de opdrachtgever.  De vragen die centraa l  staan, z i jn 
gebaseerd op het theoret isch kader (Baarda & Huls,  2017).

2.2.4 DATA-ANALYSE
De data d ie t i jdens d i t  onderzoek is  opgehaald,  is  beschreven in het  onderzoeksrapport . 
De interv iews z i jn getranscr ibeerd en toegevoegd in het  b i j lagenboek. Ook de 
resul taten van de enquêtes en foto’s van de f l ipovers van de focusgroep z i jn h ier  te 
v inden.
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2.2.5 BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT
“Betrouwbaarheid is  de mate waar in een met ing onafhankel i jk  is  van toeval”  (Baarda, 
2014, p90) .  Om te komen tot  een zo betrouwbaar mogel i jk  onderzoek z i jn er 
een aanta l  punten waarop is  gelet  t i jdens de totstandkoming van di t  onderzoek. 
In kwal i tat ie f  onderzoek wordt er  meesta l  n iet  gekeken naar va l id i te i t  maar naar 
geld igheid (Baarda,2014).  Di t  is  omdat de onderzoeker ze l f  een grote ro l  speel t  b i j  het 
onderzoek. Di t  wordt in het  huid ige onderzoek ondervangen door in duo’s te werken 
en deze duo’s regelmat ig te wisselen zodat er  geen tunnelv is ie en subject iv i te i t 
ontstond. Ook z i jn belangr i jke besl iss ingen in de groep besproken, waardoor deze, 
door de verscheidenheid van achtergronden, vanui t  verschi l lende disc ip l ines z i jn 
bekeken.

Het onderzoek is  gebaseerd op de l i teratuur en eerder onderzoek naar leefbaarheid 
in Lathum. Ook de basis van de focusgroep en de topic l i js t  z i jn  h ierop gebaseerd. 
Verder is  er  regelmat ig over leg geweest tussen de pro jectgroep Lathum Leven en de 
opdrachtgever.

2.3 STAKEHOLDERS
T i jdens het pro ject  z i jn  er  verschi l lende betrokkenen. Deze betrokkenen worden ook 
wel  stakeholders genoemd. Stakeholders kunnen voordeel  of  nadeel  onderv inden 
van het pro ject  of  het  pro ject  beïnv loeden (Gr i t ,  2015).  Door middel  van een 
stakeholdersanalyse worden a l le  betrokkenen en hun belang bi j  het  pro ject  in in 
kaart  gebracht. 

Het belang van een goede stakeholderanalyse is  dat deze proact ie f  gebru ikt  wordt. 
En n iet  pas op het moment dat er  problemen ontstaan. Als de stakeholdersanalyse 
t i jd ig wordt u i tgevoerd is  er  namel i jk  nog f lex ib i l i te i t  en ru imte b i j  de stakeholders 
en dus de grootste kans om de loop van het pro ject  te beïnv loeden. (Wessels,  2016) 

De Stakeholders matr ix  is  een levend document.  Di t  betekend dat d i t  gedurende 
het onderzoek de belangen en inv loeden van de verschi l lende actoren duidel i jker 
worden. 

In deze stakeholdersanalyse is  het  belang en de inv loed van de verschi l lende actoren 
schemat isch in  kaart  gebracht.  Verder z i jn  er  in de loop van het pro ject  een aanta l 
part i jen toegevoegd of  verp laatst  in het  schema. Zo is  b i jvoorbeeld buurtverenig ing 
VIS toegevoegd, omdat u i t  het  onderzoek bl i jk t  dat  d i t  een part i j  is  d ie door heel 
Lathum z i jn b indingen heeft  en h ierdoor een groot belang heeft .  Op deze manier  kan 
z i j  een grote inv loed u i toefenen. 

F iguur 6:  stakeholdersmatr ix
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2.4 DISCUSSIE
Voor d i t  onderzoek is  een enquête gebru ikt  om de mening van de dorpsbewoners 
te achterhalen.  De respons op deze enquête was minder hoog dan vooraf  verwacht. 
Di t  kan betekenen dat de va l id i te i t  van het onderzoek verminderd is .  Veel  bewoners 
waren op het moment van het afnemen van de enquête n iet  thu is of  hadden geen t i jd. 
Om tot  meer resul taten te komen, had er  op meerdere momenten over verschi l lende 
dagen geënquêteerd moeten worden. Wat h ierb i j  wel  be langr i jk  is  om te vermelden dat 
er  met veel  dorpsbewoners gesproken is  en t i jdens deze gesprekken deze resul taten 
ondersteund worden. Wat betekent dat de het onderzoek op de ju iste manier  een 
weerspiegel ing is  van de meningen van de bewoners van Lathum.

Uit  de antwoorden op zowel  de enquête,  de focusgroep en de interv iews bleek dat 
voorz ien ingen door veel  bewoners n iet  a ls essent iee l  worden ervaren.  De inwoners z i jn 
ingeste ld op de afstand tot  voorz ien ingen en ervaren het gebrek aan voorz ien ingen 
n iet  a ls gemis.  Di t  terwi j l  de pro jectgroep vooraf  van mening was dat d i t  een erg 
belangr i jk  punt was voor de leefbaarheid van Lathum. De kanttekening d ie h ierb i j  wel 
geplaatst  d ient  te worden is  dat de oudere bewoners aangeven met het gebrek aan 
voorz ien ingen meer moei te mee hebben of  verwachten te kr i jgen op het moment dat 
ze minder mobie l  z i jn  en/of  worden. 

Als resul taat  kwam naar voren dat veel  bewoners een ontmoet ingspunt missen. Di t 
wordt ook ondersteund door b i jzonder hoogleraar aan de Univers i te i t  van Amsterdam, 
Monique Kremer.  Een th i rd p lace is ,  naast de f i rst  p lace ( thu isomgeving)  en de 
second place (werkomgeving) ,  een u i tnodigende ru imte waar socia le ervar ingen 
gedeeld kunnen worden in het  gezelschap van gel i jkgestemde personen (Dzubak, 
z.d. ) .  Wanneer deze th i rd p laces bewerkste l l igd kunnen worden, is  de verwacht ing 
dat het  dorp za l  gaan bloeien en dat in i t iat ieven op het gebied van leefbaarheid 
gezamenl i jk  van de grond kunnen, en gaan, komen. 

Gedurende het onderzoek is  er  vr i j  wein ig contact en over leg geweest met de 
betrokken docenten. Hier  hadden we meer momenten voor moeten inplannen.

Aan het begin van het onderzoek was er  voorgenomen om door middel  van 
exper imenten met de bewoners van Lathum in gesprek te gaan. Door t i jdgebrek 
z i jn deze exper imenten helaas n iet  u i tgevoerd.  Deze exper imenten hadden voor 
opschudding in Lathum kunnen brengen, wat voor meer belangste l l ing voor het 
pro ject  had kunnen zorgen. Wel  z i jn  we t i jdens het jaar l i jkse o l iebol len bakken in 
Lathum langs geweest.
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03 OVER LATHUM
Hoofdstuk twee beschr i j f t  de huidige s i tuat ie van het dorp Lathum. Hier in komen 
de DE-STEP-analyse, de omgevingsanalyse en een SWOT-analyse aan bod. Uit leg 
over deze analyses z i jn te v inden in de begr ippenl i jst .

3.1 GESCHIEDENIS
De geschiedenis van Lathum begint  in de jaren 800. Een aanname is dat Lathum 
en Bahr (een banner i j  van de heren van Baer )  in de vroege middeleeuwen aan de 
westz i jde van de IJssel  hebben gelegen. Vanwege de ver legging van de IJssel  tussen 
800 en 1000 kwamen Lathum en Bahr los van Rheden, zodoende kwamen deze 
dorpen in de L iemers te l iggen (Keulen,  2018).

In deze per iode werd in de L iemers het chr iste l i jk  ge loof  verspre id.  Di t  nam een 
wending in 1592, het  kathol ieke geloof  werd verboden en door de wet werd bepaald, 
dat a l leen in de hervormde kerk godsdienst handel ingen mochten plaatsv inden. De 
hervormde kerk in Lathum die er  a l  s inds de 15e eeuw staat kwam goed van pas. 
Naast d i t  r i jksmonument heeft  Lathum nog twee monumenten. Het Huis te Lathum, 
een adel l i jk  woonhuis dat meerdere malen gerestaureerd is  ( in  1945 is de toren 
gebombardeerd door Dui tse t roepen) ,  stamt u i t  de 15e eeuw. Het derde r i jksmonument 
van Lathum is de pastor ie van de hervormde kerk d ie stamt u i t  de 19e eeuw.

In de vroege jaren is  in Lathum veel  armoede geweest.  Di t  had verschi l lende oorzaken, 
zoals een overstroming in 1533, de veepest d ie de dood van runderen veroorzaakte in 
1714, hongersnood in 1817 vanwege heft ige regenbuien waardoor de oogst ver loren 
g ing,  de oor log in 1915 waardoor er  veel  angst,  onzekerheid en tekorten heersten 
onder de bevolk ing en de koude winter  van 1940 (Keulen,  2018).
.
Een posi t ie f  punt in de geschiedenis voor Lathum was de steenfabr iek Koppenwaard 
u i t  de 18e eeuw, opger icht  door de fami l ie  Avel ingh. De steenfabr iek Koppenwaard 
produceerde dakpannen en bakstenen voor de woningmarkt  en voor bestrat ing.  In de 
20e eeuw was er  een groeiende vraag naar bakstenen, vanwege de verstedel i jk ing, 
maar door de industr ia l isat ie nam de werkgelegenheid af .  In 1993 werd de fabr iek 
gesloten en deze is  in 2008 gesloopt.  Het fabr ieksterre in is  nu een natuurgebied.

Het onderwi js  in Lathum begon a l  in 1615 wanneer de a l lereerste hervormde 
schoolmeester  werd aangeste ld.  De leer l ingen volgden onderwi js  in de kerk.  Pas in 
1793 werd a ls eerst  een k le ine school  gebouwd aan de Kerkstraat  27.

In 1809 is de school  vervangen door een n ieuwbouw school  aan Banddi jk 47 in 
Lathum. Di t  door een toename in het aanta l  leer l ingen. Later  in 1893 werd deze 
school  getransformeerd tot  ve ldwachterswoning en werd een n ieuwe openbare 
school  gebouwd. Ook deze school  (Kerkstraat  2-4)  werd in 1922 verbouwd tot  een 
woonhuis en er  kwam aan de overz i jde een n ieuw schoolgebouw. Sinds 1966 bestaat 
de Jonkersschool  (een school  voor Chr iste l i jk  Nat ionaal  Schoolonderwi js ) ,  vernoemd 
naar de fami l ie  Jonkers.  De plaats van de school  is  met de jaren wein ig verschoven 
(Keulen,  2018).

Niet  a l leen de school  en kerk zorgde ervoor dat mensen samen konden komen, 
maar voora l  het  dorpshuis ‘ ’Het Gebouw’’  was een belangr i jk  ontmoet ingspunt 
in het  dorp.  Di t  ge ldt  nog steeds tot  op de dag van vandaag. In 1935 werd het 
geopend a ls gemeenschapshuis en was bedoeld voor Chr iste l i jke belangen en het 
verenig ingsleven.
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In  f iguur 7 is  goed te z ien hoe de omgeving van Lathum is veranderd over de afgelopen 
120 jaar.  Zo is  het  recreat iegebied de Rheder laag aangelegd en is  r iv ier  de IJssel 
sterk veranderd,  ook de groei  van de dorpskern van Rheden is  in deta i ls  te z ien op 
de kaarten.

Het meest ingr i jpend op regionaal  n iveau is  de ver legging van de r iv ier  geweest. 
Deze maatregel ,  d ie onderdeel  was van de Ri jnkanal isat ie,  werd afgerond in 1969. 
De r i jnkanal isat ie had a ls doel  de afvoerverdel ing van water u i t  de r i jn  te kunnen 
beïnv loeden door de aanleg van dr ie stuwen (Dr ie l ,  Amerongen, Hageste in) .  De 
bochtafsn i jd ing was bedoeld om de bevaarbaarheid van de IJssel  te vergroten 
(Rheder laag, 2014).

De prov inc ia le weg (A348) tussen Arnhem en Dieren speelde toen een belangr i jke ro l . 
De aanleg van deze weg zorgde voor een verminder ing van het verkeer in de dorpen 
langs de Zuidel i jke Veluwezoom: Arnhem, Velp,  Rheden, De steeg en El lecom. De 
betrokken gemeenten Rheden en Anger lo hadden met meerdere verander ingen te 
maken. Het rechtstreekse contact met de IJssel  g ing ver loren,  waardoor het voor 
de gemeente Rheden noodzakel i jk  was om een veerverbinding in te zetten voor 
voetgangers en f ietsers.  Een pluspunt was dat de industr ie van Rheden bere ikbaar 
b leef  over water vanwege de Engelse Haven en door de brug.

Een andere aanpassing aan de inr icht ing van het recreat iegebied is  de verplaats ing 
van de invaart  in 2001. Doordat voertu igen n iet  meer in of  u i t  het  gebied konden 
door de afs lu i t ing van de oude invaart  b i j  camping ‘ ’De Veersta l ’’  werd een n ieuwe 
doorgang gereal iseerd tussen Valeplas en het Rheder laag (Rheder laag, 2014).

F iguur 7:  Topot i jdre is Lathum van 1800 naar 2000
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3.2 DORPSANALYSE
In  de dorpsanalyse komen verschi l lende punten naar voren.  Het eerste punt is  de 
demograf ie,  het  tweede punt is  het  pol i t iek economische aspect en het derde en 
tevens laatste punt is  het  sociaa l  cu l ture le aspect van Lathum.

3.2.1 DEMOGRAFIE
Lathum is een dorp u i t  de gemeente Zevenaar.  De gemeente Zevenaar heeft  in totaa l 
43.402 inwoners.  Daarmee omschr i j f t  CBS de gemeente a ls mat ig stedel i jk .  De 
bevolk ingsdichtheid van de gemeente Zevenaar bedraagt vo lgens dezel fde c i j fers 
van het CBS ( [1 ]  2018) 469 inwoners per v ierkante k i lometer.  De aangrenzende 
gemeenten kennen de volgende aanta l len (CBS [2] ,  2018):
 • Arnhem: 1607 inwoners per m²
 • Berg en Dal :  402 inwoners per m²
 • Bronckhorst :  128 inwoners per m²
 • Doesburg:  983 inwoners per m²
 • Doet inchem: 726 inwoners per m²
 • Duiven: 750 inwoners per m²
 • Montfer land: 337 inwoners per m²

Volgens Al le Ci j fers (z .d. )  kent Lathum 505 inwoners.  Di t  aanta l  is  s inds 2013 met 9% 
gedaald van 555 naar 505. Di t  aanta l  inwoners is  vastgeste ld door het aanta l  personen 
dat op 1 januar i  2018 is vastgelegd in het  bevolk ingsregister.  De verdel ing tussen 
man en vrouw is evenwicht ig.  Zowel  de mannen en de vrouwen z i jn vertegenwoordigd 
met 50% van de inwoners.  Van deze 505 inwoners z i jn er  60 tussen de 0 en de 15 
jaar.  Ook de groepen 15 tot  25 en 25 tot  45 jaar  bestaan beiden u i t  60 personen. 210 
inwoners van Lathum z i t ten in de categor ie 45 tot  65 jaar.  De laatste groep, 65 jaar 
of  ouder,  bestaat u i t  125 inwoners.  Voor Lathum betekent d i t  dat  de gr i jze druk 33% 
is.  Di t  is  1 procentpunt hoger dan de landel i jke gr i jze druk van 32% (CBS [3,  2018). 
In f iguur 8 een graf ische weergave van de leef t i jdsopbouw.

Aan de hand van de c i j fers in graf iek 8 is  het  mogel i jk  om de potent ië le beroepsbevolk ing 
van Lathum te berekenen. De beroepsbevolk ing bestaat u i t  a l le  personen tussen de 15 
en 65 jaar.  Voor Lathum betekent d i t  dat  330 inwoners de beroepsgeschikte bevolk ing 
vertegenwoordigen. Di t  komt neer op 65% van het totaa l  aanta l  inwoners van Lathum. 
In vergel i jk ing met de landel i jke c i j fers omtrent de potent ië le beroepsbevolk ing l igt 
d i t  geta l  in Lathum t ien procentpunten lager.  75% van de landel i jke bevolk ing (CBS 
[2] ,  2018) maakt deel  u i t  van de potent ië le beroepsbevolk ing,  in Lathum is d i t  65% 
(CBS [4] ,  2018). 

De burger l i jke staat  van de inwoners van Lathum is v ia de Al le Ci j fers (2018) ook 
bekend. Deze is  a ls vo lgt  opgedeeld:
 • 48,5% is gehuwd;
 • 37,9% is ongehuwd;
 • 6,8% is gescheiden;
 • 6,8% is verweduwd.

De afkomst van de inwoners van Lathum is voornamel i jk  autochtoon, namel i jk 
92,1%. De migranten met een Westerse achtergrond vertegenwoordigen 6,9% van 
de inwoners.  1% van de inwoners heeft  een Niet-Westerse migrat ieachtergrond (A l le 
Ci j fers,  2018).  Een opval lend deta i l  is  dat Osama Halabi ,  een Syr ische migrant,  d i t 
jaar  schutterskoning is  geworden van Lathum (De Gelder lander,  2018).
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0 tot  15 jaar  oud      11,8%

15 tot  25 jaar  oud      11,8%

25 tot  45 jaar  oud      11,8%

45 tot  65 jaar  oud      41,6%

65+         24,8%

Figuur 8:  leef t i jdsopbouw in Lathum

3.2.2 POLITIEK-ECONOMISCH
De 505 inwoners van Lathum hebben gezamenl i jk  een gemiddeld inkomen van €24.600 
op jaarbasis.  Di t  is  €200, 0,82%, meer dan het naastgelegen dorp Giesbeek. De 
gemeente Zevenaar heeft  een gemiddeld inkomen van €22.500, d i t  is  8,5% lager dan 
het gemiddeld inkomen van Lathum (Al le Ci j fers,  z .d. ) .  In f iguur 9 is  een overz icht 
opgenomen van de gemeente Zevenaar in vergel i jk ing met de prov inc ie Gelder land.

Het laagste GIPIO (gemiddeld inkomen per inkomensontvanger)  onder de aangrenzende 
gemeenten van Zevenaar geldt  voor de gemeente Doesburg,  ten oosten van de 
gemeente Zevenaar en het dorp Lathum. Het hoogste GIPIO is terug te v inden in de 
gemeente L ingewaard. Ten westen van het dorp Lathum en de gemeente Zevenaar.

De inwoners z i jn verdeeld over een totaalopperv lakte van 1,38 v ierkante k i lometer. 
Di t  is  verdeeld in 97,2% land en 2,8% water.  Op deze 1,38 v ierkante k i lometer 
staan in totaa l  205 woningen. Deze woningen hadden een gemiddelde WOZ-waarde 
van €258.000 in 2017. Van deze 205 woningen is  81% koopwoningen, 12% van 
de woningen z i jn huurwoningen van de woningcorporat ie Plavei .  De over ige 7% is 
bekend op Al le Ci j fers (z .d. )  a ls  huur-over ig.  Di t  z i jn  woningen die verhuurt  worden 
door commercië le bedr i jven,  part icu l ieren en beleggers.

Van a l le  woningen in Lathum is 99% bewoond en 1% onbewoond. De woningen 
z i jn over het  a lgemeen eengezinswoningen, namel i jk  96%. De over ige 4% z i jn 
meergezinswoningen. Het merendeel ,  91%, van deze woningen z i jn gebouwd voor 
het  jaar  2000. 9% van de woningen, het  resterende deel ,  is  gebouwd na 2000. Van 
a l  deze woningen is  99% bewoond en is  1% onbewoond (A l le Ci j fers,  2018).
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Hoogste waarde:  € 38.300
Gemeente Rozendaal

Laagste waarde:   € 20.500
Gemeente Neder Betuwe

Het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger in de provincie Gelderland

© GeoNames, Navteq, Wikipedia
Mogelijk gemaakt met Bing
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© GeoNames, Navteq, Wikipedia
Mogelijk gemaakt met Bing

Figuur 9: Gemiddeld inkomen in de provincie Gelderland. Ge-
meente Zevenaar is rood omcirkeld (Alle Cijefers, z.d.)
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De gemeenteraad van de gemeente Zevenaar kent 27 zete ls.  Deze z i jn momenteel 
verdeeld over 8 f ract ies.  De grootste f ract ie d ie de huid ige termi jn in de gemeenteraad 
z i t  is  de f ract ie Lokaal  Belang (10 zete ls ) .  De k le inste f ract ie in de gemeenteraad is 
GroenLinks met 1 zete l .  In f iguur 10 is  een overz icht  opgenomen van de verdel ing 
van de f ract ie van de gemeenteraad van de gemeente Zevenaar.  In de legenda z i jn 
de k leuren te z ien d ie corresponderen met het v lak in het  f iguur.  Bi j  de naam van de 
part i j  in  de legenda staat erachter,  tussen haakjes,  het  aanta l  zete ls dat de part i j 
heeft .

Wanneer we k i jken naar de u i ts lag van de verk iez ingen op 15 maart  2017, z i jn  deze 
te speci f iceren naar stemloket.  In Lathum was op 15 maart  één stemlokaal .  Ui t  de 
c i j fers kan geconcludeerd worden dat in Lathum voor een groot gedeel te rechts c.q. 
rechtsmidden gestemd wordt.  De u i ts lag in d i t  lokaal  was a ls vo lgt  (NRC):
 • 31,97% stemde VVD 
 •14,48% stemde PVV 
 • 12,3% stemde CDA 
 • 10,74% stemde D66 
 • 7,63% stemde SP
 • 6,03% stemde PvdA
 • 4,7% stemde GroenLinks
 • 4,22% stemde PvdD
 • 3,5% stemde 50Plus

Uit  deze c i j fers kan geconcludeerd worden dat in Lathum voor een groot gedeel te 
rechts c.q.  rechtsmidden gestemd wordt.  Een mogel i jke verk lar ing h iervoor zou het 
gemiddeld inkomen in het  dorp kunnen z i jn.  Echter,  d i t  is  n iet  met zekerheid te 
zeggen.

Fract ie Lokaal  Belang        10

Fract ie CDA    7

Fract ie PvdA    3

Fract ie VVD    2

Fract ie SP    1

Fract ie D66    1

Fract ie Sociaa l  Zevenaar  1

Fract ie GroenLinks    1

F iguur 10: Verdel ing van de gemeenteraad van de gemeente Zevenaar
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3.2.3 SOCIAAL CULTUREEL
Niet a l leen de l igg ing van het dorp,  de bewoners en de pol i t iek-economische posi t ie 
in het  dorp z i jn van belang, maar ook de socia le cohesie in het  dorp en de cul ture le 
act iv i te i ten d ie er  p laatsv inden z i jn van grote betekenis voor de leefbaarheid in 
een dorp.  De socia le ontwikkel ingen zorgen er  echter  voor dat de manier  waarop 
dorpsbewoners hun leven inr ichten is  veranderd.  Vaak z i jn veel  act iv i te i ten u i t  het 
dorp verdwenen en verplaatst  naar andere dorpen en steden (Kapma en Ruters, 
2013).  Di t  heeft  effect  op het cul ture le leven in dorpen.

In tegenste l l ing tot  andere dorpen kent Lathum een act ie f  verenig ingsleven. Veel 
act iv i te i ten en verenig ingen z i jn behouden gebleven. Zo z i jn er  8 verenig ingen die 
jaar l i jks ve le act iv i te i ten organiseren.  De verenig ing Lathumsfeest houdt z ich bez ig 
met de organisat ie van het jaar l i jkse meerdaagse feest .  Onderdeel  h iervan is  het 
‘koningsschieten’ .  Hierb i j  is  het  de bedoel ing om een houten vogel  te schieten, 
degene die d i t  lukt  wordt voor een jaar  koning van Lathum.

Vr ienden van de Lathumse school  is  een st icht ing d ie is  opger icht  a ls beheerder 
na de verkoop van de oude onderwi jzerswoning. Z i j  is  verantwoordel i jk  voor het 
onderhoud van het schoolgebouw. Ook steunt de st icht ing de school  f inanciee l  door 
extra’s te f inancieren,  zoals schoolre is jes en het schoolkamp (Jonkersschool ,  z .d. )

Ook landel i jke feestdagen worden in Lathum gevierd,  zo wordt er  ieder jaar  koningsdag 
in Lathum gevierd.  Di t  wordt georganiseerd door st icht ing Oranje Boven. 

Werkgroep Lathum houdt z ich pr imair  bez ig met het verduurzamen van Lathum en de 
windmolens d ie v lakbi j  Lathum staan. 

St icht ing Jeugdwerk Lathum houdt z ich bez ig met het organiseren van act iv i te i ten 
voor de jeugd. Zo organiseren z i j  een zeskamp, verschi l lende spelmiddagen en een 
‘c lub’  waar k inderen iedere woensdag een uurt je spel let jes spelen. 

De chr iste l i jke vrouwenverenig ing Lathum organiseert  jaar l i jks meerdere act iv i te i ten, 
zoals workshops, een toneelvoorste l l ing,  lez ingen en de kerstv ier ing.   Verder heeft 
Lathum ook een lokale koor- en zangverenig ing en een buurtverenig ing.  Ook wordt 
er  ieder jaar  het  Dreamf ie lds fest iva l  georganiseerd.  Di t  fest iva l  werd in 2018 door 
ongeveer 25 duizend mensen bezocht.  Na Dreamf ie lds volgt  Dreampop waar 10 
duizend mensen aanwezig z i jn (Mulder,  2018).
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3.3 OMGEVINGSANALYSE
In  deze paragraaf  is  er  beeld van Lathum in z i jn context  geschetst .  Er  is  een analyse 
van de huid ige s i tuat ie in Lathum weergegeven op verschi l lende stedenbouwkundige 
aspecten. De conclus ies d ie h ieru i t  komen worden meegenomen voor het  vervolg 
van het pro ject .

3.3.1 LIGGING
Lathum l igt  in Oost-Neder land aan 
de r iv ier  de IJssel ,  ten noorden 
van de A12 en ten oosten van de 
stad Arnhem. Tevens l igt  het  dorp 
aan de N338 van Westervoort  naar 
Doesburg en aan de Lathumse 
plas.  De hoofdroute in Lathum is 
de N-weg: 338. Andere belangr i jke 
routes in Lathum z i jn:  de Kerkstraat , 
de Banddi jk,  de Marsweg en de 
Muggenwaard.

Lathum heeft  een goede regionale 
l igg ing,  z ie f iguur 11 Di t  komt

Arnhem

Lathum

National Park
Veluwezoom

National Park

Giesbeek

Doesburg

Angerlo

Giesbeek

Lathum

10km12.5km 5km

2.5km5km10km 0km

Figuur 11: afstanden ten opzichten van omliggende gebieden

doordat de stad Arnhem op hemelsbreed 10 km van Lathum l igt ,  ook Doet inchem is 
met 15 km niet  ver  weg. Tevens l igt  de grens van Dui ts land op een afstand van 12,5 
km.

Legenda
Bouwjaar
1450-1900
1901-1940
1941-1970
1971-2000
2001-2018

3.3.2 BEBOUWING
In  Lathum wordt er  s inds de 
middeleeuwen gewoond. Tot op 
het heden wordt h ier  nog steeds 
voornamel i jk  gewoond. Vanwege 
de k le ine omvang van het dorp 
z i jn er  wein ig voorz ien ingen, d i t 
zou bi j  een aanta l  bewoners voor 
belemmer ingen kunnen zorgen. In 
f iguur 12 z i jn de voorz ien ingen van 
Lathum in kaart  gebracht.

De woningen in Lathum z i jn voora l 
koopwoningen en een aanta l  huur-
woningen. Figuur 12: bouwjaar van de bebouwing in en rond Lathum

Kenmerkend z i jn de volgende woningtypologieën: vr i js taande woning, dr ive- in 
woning (een woning waarbi j  de begane grond (gedeel te l i jk )  een garage is ) ,  twee-
onder-een-kapwoning en r i j t jeswoningen. Daarbi j  z i jn  de huizenpr i jzen vanaf  2013 
met 17% gedaald tot  aan 2017 met de gemiddelde WOZ-waarde van € 258.000 (A l le 
Ci j fers,  2018).  Een ander kenmerk is  dat a l le  woningen een (groene)  tu in hebben. 
Verder bestaat het  dorp u i t  een breed straatprof ie l  (c i rca acht meter ) ,  veel  groen en 
een goede verhouding openbare- en pr ivéru imte.  Deze e igenschappen maken dat 
Lathum een dorpse en gezel l ige sfeer heeft .
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In  d i t  dorp wonen voora l  mensen u i t  de leef t i jdsgroepen 45 tot  65 jaar  en gez innen (A l le 
Ci j fers,  2018).   De aanwezige woningen z i jn geschikt  voor meerpersoonshuishoudens, 
daarmee z i jn er  geen woningen voor eenpersoonshuishoudens. Di t  maakt dat wonen 
in Lathum niet  toegankel i jk  is  voor ‘‘a l le  doelgroepen’’ .  Jongeren (studenten) ,  starters 
en a l leenstaanden komen n iet  zo snel  in aanmerk ing voor een socia le huurwoning, 
vanwege de typologie.  Een koopwoning kunnen ze n iet  meesta l  n iet  veroor loven. Een 
opt ie zou kunnen z i jn dat er  k le ine en betaalbare woningen in Lathum komen.

Figuur 13: Verschil lende types woningen in Lathum.
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3.3.3 VOORZIENINGEN
Voorz ien ingen z i jn van inv loed op de leefbaarheid in steden, kernen en buurten. 
Lathum is een k le ine kern met wein ig voorz ien ingen. Een van de kwal i te i ten van 
Lathum is de omgeving. Echte natuurgenieters z i jn in Lathum aan het goede adres. 
Het pracht ig r iv ierenlandschap en het Lathumse plas is  leuk om te wandelen,  f ietsen, 
skeeleren,  zwemmen, van de natuur te genieten en te recreëren.

In Lathum z i jn de volgende voorz ien ingen aanwezig:  een basisschool  (de Jonkerschool ) , 
i jssa lon ( IJs & Zo) ,  restaurant (Kommensaal ) ,  winkel  voor v isaas hengelsportart ike len 
(Hol land Bai ts ) ,  watersportwinkel  (Rutgers Recreat ie ) ,  tankstat ion,  st rand, campings, 
kerk,  Ri jksmonument (Huis te Lathum) en Autor i jschool  (W im Kunne) . 

Veel  bas isvoorz ien ingen, d ie een mens nodig heeft  z i jn  n iet  op loopafstand. In f iguur 
14, waarbi j  het  startpunt het  dorpshuis (Het Gebouw) in Lathum is,  is  een overz icht 
van de afstand naar de d ichtstb i jz i jnde voorz ien ing weergegeven. Het is  opval lend 
dat belangr i jke voorz ien ingen, zoals een huisarts of  een supermarkt  n iet  in het  dorp 
aanwezig z i jn.

Er z i jn  een aanta l  aspecten d ie het voorz ien ingenniveau bepalen.  Ten eerste de 
leef t i jden van de bewoners.  Daarbi j  bepaal t  ook het bevolk ingsaanta l  van Lathum voor 
een deel  het  draagvlak (aanta l  k lanten/gebruikers)  van de voorz ien ingen. Van grotere 
inv loed is  het  gedrag van vragers en aanbieders,  dus het consumentengedrag en 
bedr i j fseconomische overwegingen (Van Dam & Verwest,  2006).  Indien de vraag naar 
een bepaalde voorz ien ing groot genoeg is,  kunnen er  wel l icht  meer voorz ien ingen 
komen in het  gebied. 

De conclus ie is  dat er  wein ig voorz ien ingen z i jn in Lathum. Voor het verdere onderzoek 
zul len de bewoners van Lathum worden ondervraagd over de wensen en behoeften 
aan ( lokale)  voorz ien ingen.

Figuur 24: huidige situatie Lathum 

woongebied, Riverparc, 
(van Sonsbeeck Makelaars, z.d.)

Lathumse plas in de 
Rhederlaag

Vakantiepark Rhedenlaagse 
(Booking.com, z.d.)

Banddijk, LathumDorpshuis, ‘‘HET GEBOUW’’

Voetbalveld en speeltoestellen

Basisschool, ‘‘Jonkersschool’’ De oude hervormde Kerk Gasterij Kommensaal Boerderij

Figuur 14: impress ie van het dorp Lathum
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Legenda
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Figuur 15: afstanden tot  verschi l lende voorz ien ingen

Figuur 16: spre id ing van voorz ien ingen
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S trenghts

Opportunities T hreats

W eakness

 1. Lathum heeft een goede regionale ligging

11. Burgers meenemen in de oplossingen en zelf 
        initiatief laten nemen 

 2. Recreactiegebied Rhederlaag
 3. De groene omgeving in Lathum doet veel 
goeds aan het dorp

 4. Het dorp heeft een aantal voorzieningen 
5. De verbondenheid tussen burgers is goed

6. Lathum heeft veel verenigingen

12. De hemelsbrede afstand naar Arnhem is klein,
       hierdoor zijn er veel voorzieningen toch enigszins in 
         de buurt. 

8. Weinig basisvoorzieningen op loopafstand (huisarts,
      supermarkt). In verhouding met jongeren wonen er   
         veel ouderen in Lathum.

10. ‘S nachts is Lathum met OV slecht bereikbaar 

16. Gedrag van (toekomstige) inwoners veranderd, 
gebruik in voorzieningen

17. Vertrek van jongeren uit Lathum, toename vergrijzing

19. Arnhem is een concurrent van Lathum

18. Ouderen kunnen niet meer zelfstandig thuis blijven 
wonen

20. Op termijn leegstaande woningen

21. Weinig werkgelegenheid in het dorp

9. De woningen hebben een hoge woningwaarde en      
      een eenzijdige woningtypologie. Wonen in
        Lathum is niet toegankelijk alle doelgroepen

13. Toevoegen van kleine en betaalbare woningen 

14. Ontmoetingsplek realiseren 

7.  Vrijetijdseconomie is een belangrijke 
         economische drager

15. De windmolenpark Duiven biedt een 
       kans 22. Starters komen moeilijk aan een woning

23. De Ds. Jonkerschool dreigt te 
        sluiten
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Figuur 17: SWOT-analyse
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3.4 SWOT-ANALYSE
In  deze SWOT- analyse komen de bevindingen naar voren d ie tot  nu toe z i jn opgehaald. 
De SWOT-analyse bestaat u i t  sterktes en zwaktes van het dorp en kansen en 
bedre ig ingen in de markt .  In f iguur 17 is  een overz icht  van de analyse weergegeven.

3.4.1 STERKTES
1. Uit  de omgevingsanalyse b l i jk t  dat  Lathum een goede regionale l igg ing heeft . 
Dorpen met een k le ine fys ieke afstand naar de stad hebben voordelen:  de vergr i jz ing 
is  lager,  de tevredenheid met de leefomgeving en de kwal i te i t  van leven z i jn hoger 
(RTL Nieuws, 2017).

2. Rheder laag is  een recreat iegebied waar men onder andere ze l fstandig kan f ietsen, 
varen,  wandelen en zwemmen. V ia Sportex Outdoor Events,  ge legen aan de Bandi jk 
2 in Lathum kan men veel  andere soorten sporten beoefenen (Rheder laag, z.d. ) .

3. De groene omgeving heeft  voor Lathum veel  voordelen:  groen vermindert  de 
kans op waterover last ,  is  verkoelend in de zomer,  zorgt  voor het  vergroten van 
de biodivers i te i t ,  resul teert  in een hogere woningwaarde, zorgt  voor meer socia le 
cohesie en een vergrote gezondheid en welz i jn.  Mar ian Stu iver,  programmale ider 
Metropol i tan Solut ions,  v ind d i t  een essent iee l  thema voor de toekomst.  Volgens 
haar kan de manier  waarop de openbare ru imte is  inger icht  b i jdrage aan de socia le 
cohesie en levenskwal i te i t  van inwoners.  De verpauper ing,  over last  en cr iminal i te i t  in 
het  dorp wordt door herkenning en contacten/netwerken onder bewoners verminderd. 
Onderzoeker Jan Vreke: “ Informele socia le contro le is  h ierb i j  een belangr i jke factor: 
Condi t ies d ie van inv loed z i jn op de socia le cohesie in een buurt ,  z i jn  (1 )  het  aanta l 
ontmoet ingsplekken in een buurt ,  (2 )  de laagdrempel igheid van contacten tussen 
buurtbewoners en (3)  de mot ivat ie van buurtbewoners om te investeren in re lat ies 
in de buurt .”  Daarbi j  vergroot een groene omgeving de gezondheid en welz i jn van 
bewoners (Wageningen univers i ty  & Research, z.d. ) .  

Indien mensen z ich prett iger voelen,  wein ig last  hebben vast  st ress,  z i jn  ze gezonder 
en product iever.   Verder maakt een groene omgeving het aantrekkel i jker  om in te 
bewegen. In het  Nat ionale Prevent ie Akkoord komt naar voren dat er  meer aandacht 
wordt besteed op prevent ie van z iekte,  meer bewegen draagt dus b i j  aan een betere 
gezondheid en aan di t  akkoord. Daarbi j  laten Neder landse onderzoekers z ien dat 
mensen, d ie leven in een woonomgeving met meer groen gezonder z i jn.  K inderen 
die leven in een groen woonomgeving hebben volgens Wageningen Univers i ty  & 
Research (z.d. )  15% minder overgewicht. 

4. Voor een dorp van 505 inwoners heeft  Lathum een redel i jk  aanta l  voorz ien ingen, 
namel i jk :  een basisschool  (de Jonkersschool ) ,  i jssa lon ( IJs & Zo) ,  restaurant 
(Kommensaal ) ,  winkel voor v isaas hengelsportart ikelen (Hol land Baits),  watersportwinkel 
(Rutgers Recreat ie ) ,  tankstat ion,  st rand, campings,  kerk,  Ri jksmonument Huis te 
Lathum (Al le Ci j fers,  2018).

5. In  een k le ine kern,  zoals Lathum is over het  a lgemeen de verbondenheid tussen 
inwoners groter  dan in grotere steden, omdat men e lkaar snel ler  kent.  Zoals Bea 
Schouten (persoonl i jke communicat ie,  Gedeputeerde bi j  Prov inc ie Gelder land, 21 
november 2018) op de studiedag van de toekomst van het p lat te land verte lde: 
‘ ’ In k le ine kernen moeten we de mens centraa l  ste l len,  inwoners zu l len met e lkaar 
samenwerken en hun krachten bundelen.”
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6.  Lathum heeft  veel  verenig ingen, d i t  zou kunnen betekenen dat leden van verenig ingen 
veel  contact hebben met e lkaar en vanui t  deze verenig ingen, burger in i t iat ieven van 
start  kunnen gaan. 

7.  Vr i jet i jdseconomie is  een belangr i jke economische drager in Lathum. Er wordt 
veel  gedaan aan recreat ie,  twee vakant ieparken en Sportex Outdoor Events z i jn 
aanwezig.

3.4.2 ZWAKTES
8 .  In het  dorp z i jn wein ig basisvoorz ien ingen, zoals een supermarkt  of  hu isarts,  op 
loopafstand (Google Maps, 2017).  Door de vergr i jz ing in Lathum is het  aannemel i jk 
dat de mobi l i te i t  onder de groep 65 jaar  en ouder afneemt.  Het gevolg daarvan is  dat 
de voorz ien ingen voor deze groep last iger te bere iken is .  Regiovervoer,  vr i jwi l l igers 
of  fami l ie leden zouden daar in een oploss ing kunnen bieden.

9.  U i t  de omgevingsanalyse b l i jk t  dat  er  veel  woningen z i jn voor meerpersoons-
huishoudens, daarmee z i jn er  geen woningen voor eenpersoonshuishoudens. Di t  zorgt , 
samen met een gemiddelde WOZ-waarde van €258.000 in 2017 (A l le  Ci j fers,  z .d. ) , 
voor een n iet  toegankel i jke woningmarkt  voor starters,  studenten of  a l leenstaanden. 
Daarbi j  is  het  overgrote deel  in Lathum koopsegment.  Mogel i jke oploss ingen z i jn 
dat er  een ander typologie wordt toegevoegd en/of  een groter  aanbod van socia le 
woningbouw komt,  zodat het  voor meerdere doelgroepen mogel i jk  is  om hier  te 
wonen. 

10.  De huid ige d ienstregel ing van Breng, busr i t ten van en naar Lathum, maakt het 
moei l i jk  voor jongeren om na 12 uur nog thuis te komen na een avond u i tgaan (9292, 
2018). 

3.4.3 KANSEN
11 .  De leefbaarheid in een dorp wordt vergroot wanneer de meningen van burgers 
meegenomen worden in de toekomstv is ie en er  ru imte is  voor bewoners om zel f 
in i t iat ie f  te nemen. K.  Le idelmei jer  van het bureau RIGO Research en Advies zegt 
h ier  meer over:  ‘ ’De socia le d imensie is  n iet  voor n iets een van de meest bepalende 
factoren in de leefbaarheid zoals bewoners d ie ervaren.  Var iërend van ´vreedzame co-
ex istent ie ´  tot  socia le cohesie;  de wi jze waarop bewoners met e lkaar omgaan heeft 
een grote inv loed op de leefbaarheid.  Een van de factoren in de socia le d imensie 
van buurten -  en een waarvan wordt verwacht dat d ie in belangr i jke mate b i jdraagt 
aan de leefbaarheid -  is  ‘buurtpart ic ipat ie’ . ’’  In d i t  c i taat  wordt er  verwezen naar 
buurten,  maar d i t  ge ldt  ook voor dorpen of  steden. De leefbaarheid in een wi jk,  dorp 
of  stad wordt ook bepaal t  door de verbondenheid tussen burgers.  Wanneer inwoners 
e lkaar he lpen en in act ie komen wanneer er  problemen z i jn,  vergroot d i t  de ervaren 
leefbaarheid (Le idelmei jer,  2012).

12.  De korte ( fys ieke)  afstand naar Arnhem zorgt dat veel  voorz ien ingen goed te 
bere iken z i jn.  Di t  zorgt  voor vo lgens RTL Nieuws (2017) voor een betere kwal i te i t 
van leven dan dorpen met een grote fys ieke afstand naar de stad. In Arnhem is er 
een groot d ivers aanbod aan voorz ien ingen. Vanwege de vergr i jz ing zou de mobi l i te i t 
op korte- en/of  lange termi jn in Lathum kunnen vers lechteren.  Vaak z i jn ouderen 
dan afhankel i jk  van verplaats ingen door derden. Door cocreat ie onder bewoners te 
vergroten za l  men wel l icht  samen deze opt ies meenemen in het  leefbaar maken van 
di t  dorp en kunnen z i j  een oploss ing b ieden voor d i t  ( toekomst ige)  probleem. 



36

HOOFDSTUK 3:  OVER LATHUM

13. Het toevoegen van (betaalbare)  woningen zorgt  voor een breder aanbod voor a l le 
doelgroepen, zoals starters,  studenten of  a l leenstaanden. Di t  maakt dat het  dorp 
meer d ivers i te i t  aan woningen en inwoners kr i jgt .  Hierdoor groei t  waarschi jn l i jk  het 
aanta l  inwoners.  Meer inwoners resul teert  in een groter  draagvlak van voorz ien ingen, 
d i t  heeft  inv loed op de leefbaarheid (Van Dam & Verwest,  2010).  De voorz ien ingen 
die er  nu z i jn hebben een grotere kans om te b l i jven bestaan. De bekende journal ist 
en act iv ist ,  Jane Jacobs is  ook een voorstander van gebieden met daar in een groot 
d ivers i te i t  van inwoners,  funct ies en woningtypologie.  Volgens Jacobs zorgt  deze 
d ivers i te i t  voor een bevorder ing van levendigheid,  creat iv i te i t ,  ve i l igheid en socia le 
interact ie (Hel leman, 2016).

14.  In Lathum is er  geen plek in de openbare ru imte of  in een openbaar gebouw voor 
ongedwongen ontmoet ingen.  De verwacht ing is  dat de dorpsbewoners een plek 
missen waar ze e lkaar kunnen ontmoeten, de zogeheten ‘ th i rd p laces’ .  Zoals Monique 
Kremer (persoonl i jke communicat ie,  10 oktober 2018),  Bi jzonder Hoogleraar aan de 
Univers i te i t  van Amsterdam, ze i  op Expedi t ie Begonia in Amersfoort :  “Ontmoeten is 
geen moeten”.  Een th i rd p lace is ,  naast de f i rst  p lace ( thu isomgeving)  en de second 
place (werkomgeving) ,  een u i tnodigende ru imte waar socia le ervar ingen gedeeld 
kunnen worden in het  gezelschap van gel i jkgestemde personen (Dzubak, z.d. ) . 
Wanneer deze th i rd p laces bewerkste l l igd kunnen worden, is  de verwacht ing dat het 
dorp za l  gaan bloeien en dat in i t iat ieven op het gebied van leefbaarheid gezamenl i jk 
van de grond kunnen, en gaan, komen.

15. De windmolenpark Duiven biedt een kans voor gebiedsontwikkel ing in Lathum. 
Er ik Metz (persoonl i jke communicat ie,  8 oktober 2018),  deelnemer dorpsraad, ze i  dat 
het  landel i jk  is  afgesproken dat wanneer windmolens in een gebied worden geplaatst 
een gedeel te van de opbrengsten ook ten goede moeten komen aan di t  gebied.

3.4.4 BEDREIGINGEN
16. Het gedrag van inwoners zou in de toekomst kunnen veranderen, b i jvoorbeeld 
in het  gebru ik van voorz ien ingen. Wanneer inwoners behoefte hebben aan andere 
voorz ien ingen dan er  momenteel  in Lathum aanwezig z i jn,  zu l len z i j  mogel i jk  vert rekken 
u i t  het  dorp. 
 
17. Vertrek van meer jongeren u i t  Lathum en toename vergr i jz ing.  Vergeleken met de 
jongeren bl i jven er  in verhouding veel  ouderen achter  in de dorpen, er  z i jn  minder 
he lpende handen en het inwonerta l  daal t ,  waardoor er  minder draagvlak is  voor 
voorz ien ingen.  

18. Vanwege de toenemende vergr i jz ing en de b i jkomende gezondheidsklachten 
kunnen ouderen in de toekomst mogel i jk  n iet  meer ze l fstandig thuis b l i jven wonen. 
Indien ouderen n iet  meer ze l fstandig thuis kunnen bl i jven wonen hebben z i j  aangepaste 
woningen en/of  extra zorg en hulp nodig.  A ls d i t  n iet  in het  dorp gefaci l i teerd wordt, 
zu l len ouderen vert rekken en naar een woonomgeving verhuizen,  waar z i j  ondersteund 
en geholpen worden. Ui t  persoonl i jke communicat ie met mevrouw Berends (12 
november 2018) is  ook gebleken dat ouderen u i t  het  dorp wegtrekken. 

19. Arnhem is mogel i jk  een concurrent van Lathum. De stad va l t  onder de Gemeente 
Arnhem en z i j  hebben andere belangen dan de gemeente Zevenaar,  waarvan 
Lathum een onderdeel  is .  Zo heeft  Arnhem meer werkgelegenheid,  voorz ien ingen 
(aanwezigheid van de Hogeschool  van Arnhem/Ni jmegen)  en groter  inwonerta l  dan 
Lathum. Di t  is  aantrekkel i jk  voor jongeren. De di recteur van het Sociaa l  en Cul tureel 
P lanbureau laat  aan het RTL-nieuws weten wat we kunnen gaan verwachten: 
‘ ’Neder land verstedel i jk t . 
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Met name jonge en hoogopgele ide mensen t rekken naar de stad – en anders dan 
voorheen gaan ze n iet  zo snel  meer terug naar het  p lat te land. Het economisch 
verkeer in de stad neemt toe,  evenals de werkgelegenheid.  Ondertussen vergr i js t 
ons land in rap tempo en die vergr i jz ing gaat harder in de prov inc ie dan in steden. 
Sommige dorpen verpauperen nu a l ,  gemeentebesturen z i t ten soms met de handen 
in het  haar’’  (RTL Nieuws, 2017).

20. Ind ien inwoners van Lathum vert rekken u i t  het  dorp za l  er  leegstand in Lathum 
z i jn.  Het imago van het dorp za l  dan vers lechteren. 

21. In  Lathum is voornamel i jk  werkgelegenheid in de vr i jet i jds- en agrar ische sector. 
Men moet dus voor werk in a l le  andere werksectoren naar een andere gemeente 
re izen met f iets en voora l  met de auto of  openbaar vervoer.  Di t  zou kunnen betekenen 
dat men overdag n iet  aanwezig is  in Lathum en di t  heeft  inv loed op de leefbaarheid 
van het dorp.

22. Aangezien de woningwaarde hoog is in Lathum, is  het  voor starters last ig om een 
woning te kopen in Lathum, omdat ze geen hoge hypothecai re len ing kunnen kr i jgen 
(A l le  Ci j fers,  z .d. ) .  Voor starters kan wonen in Lathum aantrekkel i jk  worden gemaakt 
maken d.m.v.  starters len ingen.

23. De s lu i t ing van de protestants-chr iste l i jke Ds. Jonkersschool  in Lathum is een 
bedre ig ing.  Zo is  de school  twee jaar  geleden bi jna gesloten.  Toen de school  in 
moei l i jkheden verkeerde, heeft  De Wiekslag in Duiven een subsid ie van 25.000 euro 
gegeven voor noodzakel i jke aanpassingen aan het gebouw. De school  werd weer 
geopend en daarmee hebben de Lathummers er  weer vert rouwen in,  ook omdat het 
aanta l  leer l ingen st i jgt  (Omroep Gelder land, 2018).
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3.5 BEVINDINGEN
Zoals u i t  de omgevingsanalyse b l i jk t  heeft  Lathum een gunst ige regionale l igg ing.  De 
nabi jhe id van een snel le verb inding naar andere regio’s in het  land, de A12, maar ook 
een regionale verbinder de N338, maakt dat Lathum goed bere ikbaar is .  Daarnaast 
is  er  met de aanwezigheid van veel  natuur (Koppenwaard en het recreat iegebied 
Rheder laag)  de mogel i jkheid voor inwoners en/of  toer isten om zel fstandig act iv i te i ten 
u i t  te voeren zoals f ietsen, varen,  wandelen en zwemmen. Tevens z i jn er  vanui t 
de wetenschap ook veel  onderbouwingen van de voordelen van de aanwezigheid 
van veel  natuur.  Di t  b l i jk t  ook u i t  punt dr ie van de SWOT-analyse.  Door het k le ine 
karakter  van Lathum, is  de onder l inge verbinding tussen inwoners ook sterker dan 
in een grote stad a ls Arnhem. Di t  komt ook naar voren in het  aanta l  verenig ingen die 
het dorp heeft .

Naast posi t ieve punten, komen in d i t  hoofdstuk ook een aanta l  zwakkere punten aan 
bod. Zo is  er  wein ig var iat ie in het  woningaanbod en is  de WOZ-waarde (€258.000) 
van het woningaanbod ook aan de hoge kant.  Di t  maakt het  voor jongeren, studenten 
en starters last ig om een (betaalbare)  woning te v inden, terwi j l  deze doelgroep in het 
dorp nodig is  om de school  haar bestaansrecht te laten behouden.

Echter,  b l i jk t  ook dat er  mogel i jkheden l iggen om te groeien.  De aanwezigheid 
van Arnhem zorgt dat er  veel  voorz ien ingen goed te bere iken z i jn.  Daarnaast is  er 
veel  fys ieke ru imte om ui t  te bre iden met (betaalbare)  woningen. Hierdoor kan de 
doelgroep, jongeren, studenten en starters,  z ich vest igen in Lathum. Ook l iggen 
er  in het  dorpsgebouw, genaamd ‘Het Gebouw’ mogel i jkheden om ongedwongen 
ontmoet ingen een kans te geven. Di t  wordt ook genoemd in punt 14 van de SWOT-
analyse.

De keerz i jde van kansen, is  dat er  ook bedre ig ingen z i jn.  Door een groeiende wens 
naar voorz ien ingen is  er  de mogel i jkheid dat inwoners vert rekken u i t  het  dorp. 
Wanneer er  veel  wat jongere inwoners vert rekken, t reedt een sterke vergr i jz ing op. 
De aantrekkel i jkheid van Arnhem, a ls concurrent van Lathum, zorgt  ervoor dat deze 
jongeren eerder vert rekken. Daarnaast is  de hoge woningwaarde een drempel  voor 
de jongere doelgroep, de jongeren, studenten en starters,  om een woning te kunnen 
kopen in Lathum. Ui t  de dorpsanalyse b l i jk t  dat  er  van a l le  woningen maar 12% een 
huurwoning is .  Hier  l iggen voor dezel fde doelgroep dus ook wein ig kansen.

Lathum is een aantrekkel i jk  dorp voor mogel i jke inwoners vanwege de aanwezigheid 
van veel  groen en de re lat ieve rust  in het  dorp.  Door de eerder genoemde dre ig ingen 
is  het  van belang om te focussen op het aantrekken van een jonge doelgroep, d ie de 
Jonkersschool  kunnen voorz ien van hun leer l ingen.



Figuur 18: Het Gebouw te Lathum





Figuur 19: huizen met gele afwerk ing te Lathum
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04 LEEFBAARHEID IN LATHUM
Het begr ip leefbaarheid is zeer breed en absoluut niet  eenduidig.  Om deze 
reden is verdieping in l i teratuur vereist .  Dit  hoofdstuk geeft  u i ts lu i tsel  over wat 
leefbaarheid inhoudt en wat di t  betekent voor Lathum.

4.1 LEEFBAARHEID
De def in i t ie  van leefbaarheid is  n iet  eenduid ig.  De def in i t ie  leefbaarheid kan op diverse 
manieren worden geïnterpreteerd,  namel i jk  a ls kosmos, b iotoop, fys ieke omgeving, 
socia le omgeving,  werkomgeving of  woonomgeving (Veenhoven, 2000).  Di t  s lu i t  aan 
b i j  de a lgemene def in i t ie  zoals geste ld in de Van Dale (1997) “geschikt  om er in of 
ermee te kunnen leven”.  Leefbaarheid is  dus een u i tspraak over de re lat ie van een 
subject  (een organisme, een persoon of  een gemeenschap) en de omgeving. Di t  kan 
van toepassing z i jn op verschi l lende schalen;  de leefbaarheid van een koni jnenhok, 
de leefbaarheid van de were ld.  De term ‘geschiktheid’  heeft  vaak betrekking op een 
min imale waarde, vo ldoende, maar n iet  veel  meer dan dat.  Een leefbare wi jk l i jk t 
daarmee eenzel fde kwal i te i tsn iveau te duiden a ls een eetbaar d iner of  een leesbaar 
boek (van Dorst ,  2005).

In d i t  onderzoek is  ervoor gekozen om naar leefbaarheid te k i jken a ls woonomgeving. 
Het gaat h ierb i j  om de bewoonbaarheid van Lathum. Deze conclus ie geeft  echter  nog 
geen concrete def in i t ie  van leefbaarheid d ie betrekking heeft  op di t  onderzoek, maar 
een r icht ing.  Def in i t ies van leefbaarheid d ie meer ger icht  z i jn  op de woonomgeving 
z i jn onder ander d ie van de Straat  en Bron (1998).  Z i j  beschr i jven leefbaarheid 
a ls ‘het  welbev inden van bewoners en gebru ikers over (de fys ieke,  socia le en 
mi l ieukenmerken van)  de woon- en leefomgeving’.  Newman schreef  in 1999: 
‘ l iveabi l i ty  is  about the human requirement for  socia l  ameni ty,  heal th and wel l -being 
and inc ludes both indiv idual  and community wel l -being’ .  Volgens de leefbarometer 
(2018) kan leefbaarheid echter  het  beste beschreven worden a ls de mate waar in de 
leefomgeving aanslu i t  b i j  de voorwaarden en behoeften d ie er  door de mens aan 
worden geste ld.

Voor d i t  onderzoek is  ervoor gekozen om leefbaarheid te def in iëren a ls de mate 
waar in de leefomgeving aanslu i t  b i j  de voorwaarden en behoeften d ie er  door de 
mens aan worden geste ld ( leefbarometer,  2018).  Deze def in i t ie  geeft  een duidel i jk 
kader en kent 100 indicatoren d ie gezamenl i jk  een goed beeld over leefbaarheid 
kunnen geven.  

Volgen Steenbekkers (2017 ervaren de bewoners van dorpen die over het  a lgemeen 
meer welgeste lden en minder inwoners met een achterstand hebben het dorp a ls 
leefbaarder dan inwoners van andere vergel i jkbare dorpen. Di t  ongeacht de e igen 
sociaa l-economische posi t ie  van deze inwoners.  Het logische gevolg is  dat wanneer 
sociaa l-economische achteru i tgang plaatsv indt,  de inwoners het dorp a ls minder 
leefbaar ervaren.  Inwoners van de meer welvarende dorpen ervaren ook meer 
emot ionele en socia le b inding in het  dorp (Steenbekkers,  Vermei j ,  & van Houwel ing, 
2017).

Dorpen met veel  welgeste lden en wein ig achterstand kennen een hogere leefbaarheid 
dan dorpen met minder welvarende inwoners.  Bewoners van de meer welvarende 
dorpen ervaren ook meer emot ionele b inding en socia le cohesie.  Het is  dus reëel 
te verwachten dat een sociaa l-economische achteru i tgang ten koste zou gaan van 
de leefbaarheid en de socia le samenhang. Het aanta l  ouderen in een dorp vertoont 
vo lgens Steenbekkers (2017) 
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geen re lat ie met de leefbaarheid en emot ionele of  socia le b inding d ie de inwoners 
ervaren in het  dorp.  Dorpen met re lat ie f  veel  ouderen, wat in Lathum het geval 
is ,  hebben minder contact dan in dorpen waar de gemiddelde leef t i jd lager l igt . 
Daarnaast doen bewoners van welvarende dorpen minder vaak vr i jwi l l igerswerk 
(Steenbekkers et  a l . ,  2017).

4.1.1 BEWONERS
Ongeveer 30% van a l le  Neder landers woont op het p lat te land. In tegenste l l ing tot 
de snelgroeiende stedel i jke bevolk ing in Neder land, voora l  in de Randstad, heeft  het 
p lat te land s inds 2010 te maken met een bevolk ingsafname. De t rek van jongeren 
naar de stad was er  a l t i jd a l ,  maar heeft  in de loop van de t i jd gele id tot  toenemende 
verschi l len in ontgroening, vergr i jz ing en ople id ingsniveau. Zo hebben bewoners van 
de afgelegen dorpen gemiddeld een lager ople id ingsniveau dan die van dorpen bi j  de 
stad: het  aandeel  hoogopgele iden is  er  st ructureel  ongeveer 5 procentpunt k le iner. 
De k le ine dorpen bi j  de stad l i jken aan hoogopgele iden te winnen, terwi j l  de groei  in 
de andere dorpen (en de stad)  wat stagneert  (Steenbekkers et  a l . ,  2017).

Dorpen dichterb i j  de stad kr impen minder snel  dan afgelegen dorpen. Het aandeel 
v i ta le ouderen (65-74- jar igen)  is  in a l le  typen dorpen ongeveer even groot,  maar in de 
k le ine dorpen groei t  de groep kwetsbare ouderen snel ler  dan de groep v i ta le ouderen. 
Di t  kan in de toekomst zorgen voor een disbalans tussen de vraag naar ouderenzorg 
en het aanbod daarvan. Jongvolwassenen wonen vaker in de grote dorpen bi j  de 
stad dan in de andere dorpen. In het  ver leden is  het  aandeel  jongvolwassenen op het 
p lat te land f l ink gedaald,  maar inmiddels is  d i t  gestagneerd.  Dorpen op het p lat te land 
hebben ongeveer een aandeel  van jongvolwassenen van 14%. Deze verander ing van 
leef t i jdsopbouw heeft  effect  op de vraag naar voorz ien ingen en de leefbaarheid in 
het  dorp (Steenbekkers et  a l . ,  2017).

4.1.2 VOORZIENINGEN
Wanneer er  gesproken wordt over leefbaarheid in dorpen, wordt er  vaak gedacht 
aan de voorz ien ingen. Dorpen in kr impgebieden hebben over het  a lgemeen iets meer 
voorz ien ingen dan andere dorpen, maar tussen 2009 en 2013 nam di t  aanta l  wel  snel ler 
dan gemiddeld af .  Dorpen in kr impregio’s d ie d icht  b i j  de stad l iggen ver loren voora l 
bakkers en s lagers.  Dorpen in afgelegen kr impregio’s ver loren ook deze winkels,  maar 
daar raakten ze ook de laatste basisschool ,  café of  de supermarkt  kwi j t .  Desondanks 
g ingen dorpsbewoners hun dorpen tussen 2011 en 2014 n iet  a ls minder leefbaar 
ervaren.  De leefbaarheid wordt in deze regio’s wel  iets minder ervaren a ls in andere 
dorpen, maar dorpsbewoners z i jn het  erover eens dat het  eerder beter  wordt dan 
dat het  vers lechterd.  Wanneer bewoners wel  een vers lechter ing van de leefbaarheid 
beleven, dan wordt het  verdwi jnen van voorz ien ingen het meest genoemd. Inwoners 
d ie een vooru i tgang ervaren schr i jven d i t  vaak toe aan de lokale menta l i te i t  en de 
socia le cohesie in het  dorp.  Zowel  de socia le samenhang a ls de inzetbere idheid van 
dorpsbewoners is  n iet  afgenomen. Bewoners van dorpen in kr impregio’s zetten z ich 
ju ist  vaker in dan bewoners van andere dorpen (Steenbekkers et  a l . ,  2017).

De aanwezigheid van voorz ien ingen vertoont een posi t ieve samenhang met de ervaren 
leefbaarheid,  de emot ionele b inding en de socia le samenhang van het dorp.  De 
afstand van deze voorz ien ingen is  voor leefbaarheid bepalend. Voor de emot ionele 
b inding en de socia le cohesie is  het  a l leen van belang of  ze aanwezig z i jn in het  dorp 
of  n iet .  Bovenstaande bevindingen zorgen ervoor dat het  gevoel  dat een eventuele 
sociaa l-economische achteru i tgang, voortschr i jdende vergr i jz ing en een verdere 
afname van het aanta l  voorz ien ingen, ten koste kunnen gaan van de leefbaarheid 
en socia le v i ta l i te i t  in  dorpen a l leen maar meer wordt gevoed (Steenbekkers et  a l . , 
2017).
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Het vert rek van jongeren en jongvolwassenen naar de stad zorgt  ervoor dat dorpen 
n iet  a l leen jongeren maar ook de k inderen die ze in de toekomst gaan kr i jgen ver l iezen. 
Deze ontgroening heeft  gevolgen voor het  lokale onderwi js  en het verenig ingsleven. 
De komende jaren zu l len honderden dorpsscholen zu l len moeten s lu i ten.  Daarnaast 
vergr i js t  de bevolk ing van dorpen. Deels is  d i t  te wi j ten aan de ontgroening, aangezien 
het vert rek van de jongeren de gemiddelde leef t i jd in het  dorp laat  st i jgen.  Deels l igt 
d i t  aan de langere levensverwacht ing.  Di t  le idt  op termi jn tot  minder inwoners.  Deze 
bevolk ingsdal ing zorgt  voor leegstand van zowel  woningen en winkels.  Ook zorgt 
het  voor het  verdwi jnen van andere voorz ien ingen (Hospers,  Kru idhof & van Lochem, 
2013). 

Ook socia le ontwikkel ingen zetten de dorpsgemeenschap onder druk.  Zo is  het 
autobezi t  onder dorpsbewoners toegenomen, waardoor de mobi l i te i t  van de inwoners 
is  gestegen. Vr i jwel  dagel i jks pendelen ze naar de stad. Bovendien maakt het  dorp 
intussen deel  u i t  van de v i r tue le were ld van mobie l t jes en internet.  In deze were ld is 
fys ieke nabi jhe id n iet  belangr i jk  en draai t  het  om gedeelde interesses.  V ia het  internet 
is  e lk dorp met de ‘g lobal  v i l lage’  verbonden. Di t  zorgt  ervoor dat dorpsbewoners in 
hun opvatt ingen steeds meer op stedel ingen gaan l i jken.  Het betekent ook dat het 
steeds minder vanzel fsprekend wordt om een bi jdrage aan de lokale gemeenschap te 
leveren.  Tenslotte hebben dorpen te maken met een terugtrekkende overheid.  Voora l 
in kr impgebieden zorgt  d i t  ervoor dat de betaalbaarheid van voorz ien ingen steeds 
meer onder druk komt te staan. Steeds vaker werken gemeenten vanui t  het  pr inc ipe 
‘vraag n iet  wat de gemeenschap voor u kan doen, maar wat u voor de gemeenschap 
kunt doen’.  Ri jksoverheid,  prov inc ie en gemeente leggen de bal  steeds meer b i j 
de dorpsbewoners.  Ze moeten z ich over de toekomst van hun dorp u i tspreken en 
d ienen hun plannen in een dorpsv is ie te verta len.  Ook moeten ze aangeven met 
welke part i jen ze d ie p lannen wi l len u i tvoeren. Di t  terwi j l  u i te indel i jk  de gemeente de 
besl iss ingen neemt (Hospers,  2013).

4.1.3 DORPSBINDING
Waar dorpsbewoners in het  ver leden op e lkaar aangewezen waren en gebonden 
waren aan hun dorp,  z i jn  ze nu steeds meer mobie l .  Di t  zorgt  ervoor dat z i j  in 
grote mate ze l f  invu l l ing kunnen geven aan de manier  waarop z i j  met hun dorp 
verbonden z i jn.  Volgens de theor ie van Vermei j  & Gie l ing (2016) kan er  op zowel 
socia le,  landschappel i jke,  cu l ture le a ls funct ionele b inding onderscheid tussen 
dorpsbewoners worden gemaakt.  Z i j  onderscheiden h ier in zeven groepen, h ieronder 
genoemd in volgorde van veel  naar wein ig dorpsbinding:
 • ‘Tradit ioneel  gebonden’ bewoners (14% van al le bewoners)  hebben meestal   
 meer contacten in het  dorp dan erbui ten.  Deze gemiddeld oudere,  laagopgele ide 
 bewoners hebben daarbi j  een re lat ie f  sterke cul ture le en landschappel i jke 
 b inding.  Onder hen z i jn veel  oorspronkel i jke inwoners en kerkel i jke bewoners. 
 • ‘Sociaa l  gebonden’ bewoners (9%) hebben eenzel fde sterke socia le b inding 
 en z i jn vaak in het  dorp geboren en getogen. Anders dan ‘ t radi t ioneel  gebonden’ 
 bewoners ervaren z i j  wein ig landschappel i jke,  cu l ture le en funct ionele b inding 
 en z i jn ze overwegend jong.
 • ‘Socia le rustzoekers’  (25%) hebben ook veel  contacten in het  dorp, 
 maar minstens evenveel  contacten bui ten het dorp.  Verder hebben z i j  een 
 sterke landschappel i jke b inding,  vaak een middelbare leef t i jd en een lange 
 geschiedenis in het  dorp. 
 • ‘Goede bekenden’ (17%) hebben eveneens veel  contacten in het  dorp, 
 zonder sociaa l  gez ien sterk op het dorp geor iënteerd te z i jn.  Deze groep heeft 
 geen sterke landschappel i jke b inding.  Iets vaker dan gemiddeld z i jn z i j  vrouw 
 en ouder van thuiswonende k inderen. 
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 • ‘Rustzoekers’  (24%) hebben wein ig contacten in het  dorp,  maar de 
 landschappel i jke b inding van deze groep is  sterk.  Onder deze groep z i jn veel 
 n ieuwe bewoners,  hoogopgele iden en bewoners van middelbare leef t i jd. 
 • ‘Ongebonden’ bewoners (9%) hebben eveneens wein ig contacten in het 
 dorp.  Ze wonen re lat ie f  kort  in het  dorp,  z i jn  re lat ie f  vaak a l leenstaand en 
 hebben vaak een laag inkomen. 
 • ‘Rustmi jders’  (2%) vormen een k le ine groep. Het z i jn  voora l  jonge bewoners 
 d ie ‘het  landschap’ en ‘ rust  en ru imte’  n iet  posi t ie f  waarderen.

4.1.4 VRIJWILLIGERS
Uit  interv iews bleek dat vr i jwi l l igers een crucia le ro l  in het  verenig ingsleven van een 
dorp spelen.  Het is  echter  last ig om vr i jwi l l igers te werven. Vaak z i jn het  dezel fde 
mensen die het vr i jwi l l igerswerk u i tvoeren en zo in veel  verschi l lende organisat ie 
vr i jwi l l ig  aan de s lag z i jn.  Di t  is  een probleem wanneer er  veel  georganiseerd moet 
worden. Wanneer a l leen deze mensen verantwoordel i jk  z i jn  voor het  vr i jwi l l igerswerk 
b innen een dorp of  organisat ie,  kan het deze vr i jwi l l igers te veel  worden (Persoonl i jke 
communicat ie,  12 november 2018).

Voor Lathum is er  een extra probleem. Het dorp kent een bovengemiddeld aanta l 
inwoners welke boven modaal  verd ienen (A l le  Ci j fers,  2018).  Het is  dus aannemel i jk 
dat deze mensen veel  werken en wein ig thuis of  in het  dorp z i jn.  Wanneer z i j  thu is 
z i jn  kunnen z i j  d i t  aandragen a ls argument om geen vr i jwi l l igerswerk te doen. Maar 
u i t  gesprek met wethouder Van Loon (persoonl i jke communicat ie,  19 november 
2018) komt naar voren dat een andere aanpak is  vere ist .  Het draai t  daarbi j  om 
mensen in hun kracht te zetten.  Deze aanpak komt overeen met d ie van Movis ie,  de 
bronmethodiek.

Movis ie beschr i j f t  op haar s i te (z .d. )  de bronmethodiek en het doel  van deze techniek 
a ls vo lgt :  “De Bronmethodiek heeft  a ls hoofddoel  het  versterken van betrokkenheid 
van de achterban bi j  lokale organisat ies en de buurt  en het st imuleren van vr i jwi l l ige 
inzet .  Persoonl i jke interv iews met en door mensen u i t  de e igen achterban staan 
centraa l .  Gegevens u i t  deze interv iews worden in een databank geplaatst ,  waarna ze 
gebru ikt  worden voor het  v inden van passende vr i jwi l l igerstaken, het  oppakken van 
vragen en het organiseren van act iv i te i ten” 

De bronmethodiek ste l t  bedr i jven,  organisat ies en andere vormen van samenkomen 
in staat  om in contact te komen met hun achterban. De achter l iggende gedachte is , 
wanneer organisat ie en achterban e lkaar beter  kennen, er  een grotere wederz i jdse 
betrokkenheid kan ontstaan. E lkaar leren kennen gebeurd in een persoonl i jk 
gesprek.  Di t  gesprek heeft  a ls doel  de wensen, mogel i jkheden en voorkeuren van 
de geïnterv iewde om meer b i j  de organisat ie of  wi jk  te worden betrokken en z ich 
vr i jwi l l ig  in te zetten.  Hiermee zet  de interv iewer de geïnterv iewde dus in z i jn  of 
haar kracht,  zoals ook de wethouder omschreef .  Deze gegevens worden vastgelegd 
in een centra le database. Part i jen kunnen h ier  ‘matchen’ (het  zoeken van een 
vr i jwi l l igerstaak d ie past b i j  de persoon) .  Het draai t  h ierb i j  dus om het sol l ic i teren op 
een vr i jwi l l igerstaak.

Een mogel i jke invul l ing voor Lathum zou een samenwerk ing met de Hogeschool  van 
Arnhem en Ni jmegen kunnen z i jn.  Hierb i j  zou een pro ject  voor studenten Human 
Resource Management (personeelszaken)  u i tgezet kunnen worden die de interv iews 
met bewoners gaan afnemen. Als e indopdracht kan dan het bouwen van een database 
ook een mogel i jke opdracht z i jn  voor een ICT ger ichte ople id ing.
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4.2 RESULTATEN ONDERZOEK
In  het  onderzoek is  er  gebru ik gemaakt van verschi l lende methoden om data te 
verzamelen.  Er is  gebru ik gemaakt van een enquête,  een focusgroep en ook z i jn er
d iepte- interv iews afgenomen met ver-
schi l lende bewoners van Lathum. T i jdens de 
focusgroep op 22 november j . l .  Is  er  aan de 
aanwezige dorpsbewoners (c i rca 40)  gevraagd 
wat z i j  v inden van Lathum. Om hier  het  gesprek 
op gang te brengen is  de dorpsbewoners 
gevraagd om de posi t ieve en negat ieve punten 
te benoemen van het Wonen in Lathum. De 
avond bestond eerst  u i t  een in le id ing door 
de dorpsraad. Hier  werd benoemd wat er  op 
di t  moment speel t  in het  dorp.  Zo werd h ier 
genoemd de ontwikkel ingen bi j  de Rheder laag 
en de huid ige stand van zaken m.b.t  de 
windmolens.  Na deze presentat ie is  de 
pro jectgroep begonnen met de d ia loogsessie. 
De bewoners werden ingedeeld in 3 groepen. 
Aan de hand van de ste l l ingen: “Het is  f i jn 
om in Lathum te wonen, omdat…” en “het is 
verve lend wonen in Lathum, omdat…” werd 
het gesprek op gang gebracht.  Er  is  h ier  voora l 
gefocust op wat er  speel t  onder de bewoners 
van Lathum. Door te vragen naar de posi t ieve 
en negat ieve punten werd een compleet beeld 
geschetst  van het dorp Lathum zoals deze 
ervaren door de bewoners.

Posit ief
 • Ruimte voor k inderen om bui ten te 
 spelen
 • Het socia le b i jvoorbeeld het Lathums 
 feest
 • Ruimte,  water en recreat ie
 • Natuur en rust
 • De mensen 
 • De socia le contro le
 • Saamhor igheid
 • School !
 • F i jn contact met de buurt
 • Dorpsraad die opkomt voor de 
 belangen van de bewoners.
Negat ief 
 • Geen pinautomaat
 • Geen bele id voor woningen voor de 
 jeugd
 • Geen kroeg
 • Geen zekerheid van het b l i jven van de 
 school
 • Zorg voor ouderen is  ver  weg
 • Geen ontmoet ingsplek/kroegavond
 • Over last  ge lu id windmolens
 • Strandje is  weg

Figuur 20: focusgroep in Het Gebouw

Figuur 21: focusgroep in Het Gebouw
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In  de enquête werd gestart  met de vraag:  Welk beoordel ing geeft  u het dorp Lathum 
in het a lgemeen?

Zoals in f iguur 22 is  goed te z ien dat de geënquêteerde bewoners van Lathum op 
moment erg tevreden z i jn met de s i tuat ie in Lathum. Er wordt geen enkele negat ieve 
beoordel ing gegeven en ru im 21% geeft  ze l fs  een zeer goed a ls beoordel ing.
 
Na de eerste beoordel ing werd de vraag geste ld welk aspect de inwoners het 
belangr i jkste v inden. Di t  is  te z ien in f iguur 23

De belangr i jkste aspecten voor de bewoners z i jn woonomgeving en socia le cohesie. 
Voorz ien ingen en bere ikbaarheid worden door veel  bewoners a ls minder belangr i jk 
ervaren.  Zo z i jn veel  bewoners ingeste ld op het gebrek aan voorz ien ingen en hebben 
er geen problemen mee om hiervoor naar oml iggende dorpen of  steden te gaan.

Ook u i t  de omgevingsanalyse b l i jk t  dat  er  op di t  moment wein ig voorz ien ingen z i jn in 
Lathum. Ondanks dat d i t  één van de aspecten is  van leefbaarheid,  geven de bewoners 
aan dat ze d i t  n iet  het  belangr i jkste v inden. Socia le cohesie en de woonomgeving 
z i jn voor de bewoners van Lathum belangr i jker  dan het n iveau van voorz ien ingen.

Figuur 22: beoordel ing van Lathum door bewoners

Figuur 23: belangr i jkste aspect voor bewoners
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T i jdens het afnemen van de enquêtes werd d i t  vaak gezegd door bewoners.  Ook 
in de gevoerde interv iews kwam naar voren dat het  de meeste bewoners h ierop 
ingeste ld z i jn en de meeste voorz ien ingen worden gezocht in de oml iggende dorpen 
of  steden. De meeste bewoners beschikken over één of  meerdere auto’s en kunnen 
z ich h ierdoor gemakkel i jk  verp laatsen. Di t  is  ook de reden dat bere ikbaarheid n iet 
erg belangr i jk  gevonden wordt door de meerderheid van de bewoners.  Een quote 
u i t  een interv iew: “Je weet dat a ls je in een dorp gaat wonen er minder is .  Di t  weet 
je en daar ste l  je  op in”.  Wel  geven de bewoners op verschi l lende momenten in het 
onderzoek aan dat de school  erg belangr i jk  is  voor Lathum en dat naarmate men 
ouder wordt de vraag naar voorz ien ingen toeneemt,  omdat met minder mobie l  wordt. 
“Openbaar vervoer is  n iet  goed geregeld.  De bus r i jdt  doordeweeks één keer in 
het  ha l f  uur.  A ls de bus vol  z i t  r i jdt  d ie gewoon door,  zo kom ik n iet  op mi jn werk. 
Openbaar vervoer is  n iet  betrouwbaar.  Zonder auto in Lathum wonen gaat n iet .” 
(persoonl i jke communicat ie,  10 december 2018). 

Ui t  zowel  de enquête,  de focusgroep en de interv iews kwam naar voren dat de 
bewoners van Lathum erg b l i j  z i jn  met de onder l inge socia le contacten.  Zo wordt 
het  goede contact met de buren en het act ieve verenig ingsleven a ls erg posi t ie f 
ervaren.  Hierb i j  wordt wel  aangegeven  dat deze ontmoet ingen u i tgebre id mogen 
worden. Zo wordt er  aangegeven dat er  een kroeg/ontmoet ingsavond gemist  wordt. 
Di t  wordt ook ondersteund door de pro jectaanvraag ‘Lathum verbindt’  Aanpassing 
en inr icht ing Dorpshuis Het Gebouw. Hier in wordt gezegd: “E lkaar ontmoeten om 
zo verbinding te kr i jgen in het  dorp is  dan ook het streven van het bestuur van Het 
Gebouw om dat de komende jaren te bevorderen in Lathum. Daarnaast is  de vraag 
naar een open in loopfunct ie van het dorpshuis en het e lkaar kunnen ontmoeten in 
losse act iv i te i ten,  aan het toenemen” (Lathum verbindt,  2012). 

Ook is  in de enquête de vraag geste ld wat de inwoners van lathum het belangr i jkste 
v inden met betrekking tot  de socia le cohesie.  Hier  geeft  33,3 % van de respondenten 
aan een ontmoet ingspunt te missen. Z ie f iguur 24

Figuur 24: gemiste voorz ien ingen
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Verder kwam naar voren dat het  ontbreken van woningen voor starters a ls een 
probleem wordt ervaren.  Zo gaf  één van de respondenten aan dat er  in Zevenaar een 
aanta l  woningen voor jonge gez innen z i jn b i jgebouwd en ook een school .  Di t  terwi j l 
er  in Lathum al  een school  is  en ju ist  behoefte is  aan jonge gez innen met k inderen. 
Ook is  aan de bewoners gevraagd of  ze wi l len b i jdragen aan de leefbaarheid 
door het doen van vr i jwi l l igerswerk.  Hieru i t  b l i jk t  dat  veel  inwoners a l  betrokken 
z i jn b i j  vr i jwi l l igerswerk.  21% gaf aan geen behoefte te hebben aan het doen van 
vr i jwi l l igerswerk.  Verder gaf  37,8% van de respondenten aan open te staan te doen 
voor het  doen van vr i jwi l l igerswerk.  De over ige 33% van de respondenten gaf  aan a l 
act ie f  te z i jn  a ls vr i jwi l l iger  of  nog erg te twi j fe len.
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4.3 BEVINDINGEN 
Leefbaarheid kent verschi l lende def in i t ies.  Wanneer het  gaat om de leefbaarheid in 
een dorp,  wordt er  gekeken naar leefbaarheid a ls de mate waar in de woonomgeving 
past b i j  de wensen van de bewoners.  Lathum is een welgeste ld dorp,  waar bewoners 
de leefbaarheid a ls goed of  zeer goed ervaren.  Di t  is  vergel i jkbaar met andere dorpen 
(Steenbekkers et .  a l . ,  2017).  In Lathum geldt  eveneens dat er  een hogere mate van 
emot ionele en socia le b inding in het  dorp is ,  wat overeenkomt met de theor ie . 
Waar in andere dorpen met re lat ie f  veel  ouderen minder contacten p laatsv inden, 
l i jk t  d i t  in  Lathum niet  het  geval .  Bewoners komen e lkaar veel  tegen op straat ,  het 
verenig ingsleven en b i j  dorpsact iv i te i ten.  Wel  geven bewoners aan dat ontmoet ingen 
vaker mogen plaatsv inden. Z i j  zouden dan ook graag een ontmoet ingsplek wi l len of 
een kroeg(avond).

Voorz ien ingen en bere ikbaarheid worden door veel  bewoners a ls minder belangr i jk 
ervaren.  Zo z i jn veel  bewoners ingeste ld op het gebrek aan voorz ien ingen en hebben 
er geen problemen mee om di t  in oml iggende dorpen of  steden te zoeken, en geven 
de bewoners aan met veel  met e igen vervoer te doen en h ierdoor minder afhankel i jk 
z i jn  van het openbaar vervoer.  Desondanks voelen z i j  wel  een gebrek aan een 
aanta l  voorz ien ingen. Wel  maken een aanta l  ouderen z ich zorgen over het  gebrek 
aan voorz ien ingen omdat ze minder mobie l  worden (persoonl i jke communicat ie ,17 
december) .  A ls kanttekening h ierb i j  moet vermeld worden dat de school  door veel 
inwoners wordt gez ien a ls een essent ië le voorz ien ing voor Lathum. Echter,  door het 
beperkte aanbod aan woningen voor starters en/of  ( jonge)  gez innen loopt het  het 
leer l ingenaanta l  van de school  terug. Als er  wein ig jonge k inderen komen in Lathum 
is het  last ig voor de school  om bestaansrecht te behouden.  Indien de school  zou 
moeten s lu i ten,  zu l len er  nog minder starters en jonge gez innen met k inderen komen. 
Hierdoor het wordt effect  de ontgroening en vergr i jz ing versterkt . 

Bewoners hebben verschi l lende maten van binding met het dorp.  Di t  heeft  gevolgen 
voor de leefbaarheid b innen het dorp.  In Lathum wonen voornamel i jk  een mix van 
t radi t ioneel  gebonden bewoners,  (socia le )  rustzoekers en goede bekenden. Di t  zorgt 
ervoor dat bewoners e lkaar (goed) kennen en ook bere id z i jn om z ich eventueel  in te 
zetten voor een ander.

Vr i jwi l l igers z i jn een belangr i jk  onderdeel  van het verenig ingsleven. In welvarende 
dorpen doen bewoners echter  vaak minder vr i jwi l l igerswerk dan in andere dorpen 
(Steenbekkers et  a l . ,2017).  In Lathum komt veel  vr i jwi l l igerswerk terecht b i j  dezel fde 
personen. Di t  kan ervoor zorgen dat er  te veel  verantwoordel i jkheid b i j  één persoon 
komt te l iggen, wat kan resul teren in overbelast ing.  Het is  dus van belang om mensen 
in hun e igen kracht te zetten en zo meer vr i jwi l l igers te werven. Di t  kan door middel 
van de bronmethodiek.



Figuur 25: de Jonkersschool  te Lathum aan de Kerkstraat





Figuur 26: vers ier ingen voor het  Lathumsfeest
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05 ANDERE DORPEN
Omdat d i t  onderzoek n iet  het  wie l  opnieuw hoeft  u i t  te v inden, wordt er  in hoofdstuk 
v i j f  gekeken naar concepten, ideeën en voorz ien ingen die andere dorpen momenteel 
of  in het  ver leden hebben toegepast op de leefbaarheid in d ie omgeving.

5.1 OVERHEID
In  paragraaf  5.1 wordt u i t leg gegeven over de ro l  d ie de overheid speel t  op het 
gebied van leefbaarheid.

5.1.1 PROVINCIE GELDERLAND
Provinc ie Gelder land is  a l  en ige t i jd act ie f  op het gebied van leefbaarheid.  S inds 
2016 k i jken z i j  steeds meer naar de kracht d ie vanui t  de burgers komt,  daarom 
neemt z i j  steeds meer een ‘vraagger ichte ro l ’  aan.  Op deze manier  proberen z i j  een 
balans te zoeken tussen de ‘bemoeienis’  van ‘de overheid’  en de e igen kracht van 
de inwoners.  Om di t  goed te kunnen fac i l i teren is  de leefbaarheidsal l iant ie opger icht 
(Prov inc ie Gelder land, 2016).

5.1.2 LEEFBAARHEIDSALLIANTIE
De leefbaarheidsal l iant ie (Leefbaarheidsal l iant ie Gelder land, z.d. )  bestaat u i t  4 
regionale part i jen d ie in i t iat ieven van bewoners op het gebied van leefbaarheid 
ondersteunen. De a l l iant ie is  opger icht  door prov inc ie Gelder land om de a lgemene 
leefbaarheid te verbeteren.  De a l l iant ie bestaat u i t  de volgende part i jen:
 • Spectrum, partner met e lan
 • Plat te landsjongeren Gelder land
 • Zorgbelang Inc lus ief
 • Verenig ing Dorpshuizen en Kle ine Kernen (DKK)
 
Wanneer bewoners een idee hebben om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, 
kunnen z i j  aankloppen bi j  de leefbaarheidsal l iant ie.  Deze za l  k i jken hoe binnen het 
regionale team het beste kan worden geholpen bi j  d i t  p lan.  Op deze manier  wordt er 
gewerkt  vanui t  de lokale kracht.

5.1.3 RICHTLIJNEN
Om de u i tvoer ing van v is ie van prov inc ie Gelder land mogel i jk  te maken, z i jn  er  6 
r icht l i jnen opgeste ld (Prov inc ie Gelder land, 2016).  Op deze manier  worden er 
handvatten gegeven om de leefbaarheid aan te pakken. De r icht l i jnen z i jn a ls vo lgt :
1.   Het versterken en consol ideren van samenredzaamheid;  het  vergroten van 
betrokkenheid van bewoners b i j  hun leefomgeving en op e lkaar door een act ieve 
houding te st imuleren en te fac i l i teren.
2.    Het koppelen van burgerkracht aan ondernemingskracht,  waardoor bewoners 
meer aan e lkaar hebben. Di t  past  b i j  een samenlev ing waar in de grenzen tussen 
wonen en werken verschuiven.
3.    Het afstemmen van voorz ien ingen op het dorp.  Bewoners worden betrokken bi j 
de explo i tat ie van deze voorz ien ingen. Ook worden bewoners d i rect  betrokken bi j 
lokale vraagstukken van (her- ) inr icht ing en innovat ie.
4.    Het koppelen van de (systeemwereld van)  de overheid aan de leefwere ld van 
bewoners ten behoeve van verbeter ing van de samenwerk ing tussen overheden en 
bewoners.  Een voorbeeld h iervan is  de leefbaarheidsal l iant ie.
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5.   Het st imuleren van bewoners om een e igen plan te ontwikkelen voor de 
ontwikkel ing van hun dorp,  wi jk  of  buurt .  Deze plannen worden door gemeenten en 
regio’s gebru ikt  om dorps-overst i jgende leefbaarheidsagenda’s te maken. Ook zorgt 
d i t  ervoor dat de ( leefbaarheid) in i t iat ieven van bewoners in kaart  worden gebracht 
en worden op passende wi jze begele id en ontwikkeld.
6.    Ondersteunen van bewoners om z ich verder te bekwamen, tot  verdere 
gezamenl i jke in i t iat ieven te komen maar ook om samen, met en van e lkaar te leren. 
Di t  wordt gedaan vanui t  het  beschikbaar maken van expert ise en netwerken om zo 
burgerkracht te st imuleren. 

5.1.4 SUBSIDIE
Om de plannen om de leefbaarheid te verbeteren te kunnen bekost igen heeft 
prov inc ie Gelder land een subsid iemogel i jkheid opengeste ld.  Deze subsid ie (Prov inc ie 
Gelder land, 2016) kan aangevraagd worden door inwoners.  Het bedrag h iervoor l igt 
tussen de 10.000 euro en de 24.999 euro.   Er  wordt maximaal  75% van de kosten 
vergoed. Deze subsid iemogel i jkheid is  aan regels gebonden. Er wordt in ieder geval 
geen subsid ie ver leent:
 • Voor act iv i te i ten zoals een dorps- of  buurt feest ,  optochten, brader ieën, 
 barbecues etc;
 • Voor het beheer of  onderhoud van onroerend goed;
 • Wanneer het  gaat om een de behart ig ing van een persoonl i jk  belang;
 • Wanneer de gemeente bezwaar heeft  tegen het in i t iat ie f ;
 • Wanneer de prov inc ie a l  eerder subsid ie voor het  in i t iat ie f  heeft  verstrekt ;
 • Als het  le idt  tot  ongedekte onderhoudskosten.

5.1.5 LIEMERS++
De gemeente Zevenaar georganiseerd in L iemERS++. L iemERS++ is de opvolger van de 
gebiedscommiss ie L iemers.  De organisat ie vertegenwoordigd de L iemerse gemeente, 
het  waterschap Ri jn en IJssel  en lokale part i jen (LTO Liemers Montfer land, Gelders 
Part icu l ier  Grondbezi t ,  L iemers Trots en Verenig ing Streekbeheer Ri jnstrangen) .  Z i j 
houden z ich bez ig met het organiseren en st imuleren van wensen en opgaven op het 
gebied van sociaa l-  en economisch terre in.  Op deze manier  s lu i ten pro jectvoorste l len 
aan bi j  het  gemeente l i jk  en prov inc iaa l  be le id.

5.2 CONCEPTEN
Kle ine kernen (buurtschappen en dorpen tot  ca.  5000 inwoners)  maken z ich zorgen over 
de leefbaarheid in hun gebied. Veel  van deze kernen versterken de leefbaarheid door 
met e lkaar in het  gebied oploss ingen te bedenken voor hun problemen (p laatsengids, 
2018).  In Lathum z i jn er  op korte- en lange termi jn een hoop bedre ig ingen, maar ook 
kansen, deze z i jn u i tgebre id te lezen op pagina 32 en 33. De volgende pro jecten 
laten een goed beeld z ien van wat er  a l lemaal  mogel i jk  is ,  met name voor Lathum om 
de leefbaarheid te beïnv loeden en te versterken.

5.2.1 LOKAAL LOKET
In  Eastermar,  een dorp van 1310 inwoners,  ge legen in Fr ies land is  op 26 september 
2016 een samenwerk ingsverband gestart  voor iedereen die belang heeft  b i j  zorg, 
welz i jn en gezondheid.  De organisat ie noemt z ich ‘ ’ i t  Bettersk ip’’  en hebben onder 
andere a ls d ienst  een Lokaal  Loket.  Deze is  bedoeld om mensen met e lkaar te 
verb inden. Enerz i jds vragen ze steun van vr i jwi l l igers en anderz i jds b iedt d i t  hu lp voor 
de mensen die ze l f  een handel ing n iet  kunnen verr ichten.  Een voorbeeld:  meneer of 
mevrouw is s lecht ter  been en moet naar de tandarts voor een behandel ing,  maar 
heeft  ze l f  geen vervoer.  De persoon neemt te lefonisch contact op met het Lokaal 
Loket en vraagt of  iemand hem of  haar wi l  brengen naar de tandarts.  Het kan ook zo 
z i jn dat iemand een k lus je heeft  in de tu in:  het  gras moet gemaaid worden,
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maar de persoon kan di t  ze l f  n iet .  Het Lokaal  loket regel t  dan iemand die het gras 
kan maaien.  Het loket is  iedere dag te lefonisch bere ikbaar van 9-12 uur en anders 
kan er  ook gemai ld worden voor een afspraak.  Daarbi j  is  de hulp in pr inc ipe grat is , 
a l leen de kosten d ie de vr i jwi l l iger  maakt moet worden vergoed ( i t  bettersk ip,  2017). 
Door middel  van d i t  in i t iat ie f  is  het  mogel i jk  dat mensen die afhankel i jk  z i jn  van 
andere geholpen worden binnen het dorp en zo de leefbaarheid en het kwal i te i t  van 
leven verhoogd wordt.

5.2.2 ZORGPROJECT
‘Wedde dat t  lukt ’  is  een zorgproject  in de dorpen Wedde/Wedderveer,  Veelerveen en 
Vr iescheloo. In deze dorpen wonen met name veel  ouderen in de leef t i jdscategor ie 
45 jaar  of  ouder (a l lec i j fers,  2017).  Deze ouderen wi l len graag in het  dorp b l i jven 
wonen, maar hebben behoefte aan meer persoonl i jke aandacht op gebied van zorg. 
Neder land is  steeds meer een part ic ipat iemaatschappi j ,  waar de (eenvoudige)  zorg 
terecht komt op de schouders van mante lzorgers.  Di t  z i jn  vaak fami l ie leden, buren 
of  vr ienden. Niet  iedereen heeft  echter  een sociaa l  vangnet,  waardoor een deel  van 
de bewoners n iet  de zorg kr i jgt  d ie ze nodig hebben (Wedde dat ’t  Lukt en Groninger 
Dorpen, 2017). 

Huisarts Berg u i t  Wedde zag dat mensen u i t  het  dorp vert rokken, omdat ze n iet  meer 
ze l fstandig konden wonen, doordat z i j  n iet  de zorg kregen die ze nodig hebben. 
Hierop bedacht h i j  in  2013 een fundamente le zorg innovat ie.  Hi j  r ichtte vanui t  de 
dorpsraad een st icht ing op die ervoor zorgt  dat bewoners langer ze l fstandig thuis 
kunnen bl i jven wonen in hun vert rouwde en ve i l ige omgeving. Mensen met hulpvragen 
hebben, worden geholpen door de st icht ing (Wedde dat ’t  Lukt en Groninger Dorpen, 
2017). 

S inds 1 maart  2015 werkt  de st icht ing met een dorpsondersteuner.  Dorpsbewoners 
( jong en oud) kunnen op twee manieren hun hulpvragen ste l len,  dat kan namel i jk 
v ia een doorverwi jz ing van de huisarts aan ‘Wedde dat t  lukt ’  of  door contact met 
de dorpsondersteuner op te nemen. De dorpsondersteuner gaat samen met een 
vr i jwi l l iger  naar de hulpvrager.  Het overgrote deel  van hulpvragen kunnen mede 
dankzi j  vr i jwi l l igers worden u i tgevoerd.  Een voorbeeld van een hulpvraag is  een 
oudere bewoner wi l  graag contact houden met z i jn/haar fami l ie ,  maar deze woont 
ver weg. De dorpsondersteuner gaat dan opzoek naar iemand die hem/haar kan 
leren skypen, zodat het  contact instant kan worden gehouden. In totaa l  hebben de 
dorpen 2800 inwoners.  Van deze inwoners is  3,9% act ie f  a ls vr i jwi l l iger.  Di t  komt 
neer op een aanta l  110 inwoners d ie a ls vr i jwi l l iger  act ie f  z i jn .  De c i j fers en de 
prakt i jk  toont aan dat het  pro ject  succesvol  is  en hoe het in i t iat ie f  dorpsbewoners en 
zorgprofess ionals verb indt (Wedde dat ’t  Lukt en Groninger Dorpen, 2017).

5.2.3 BUURTAPP
Een ander in i t iat ie f  laat  z ien dat het  mogel i jk  is  om door middel  van socia le 
buurtapps contacten in een dorp f requenter te laten ontstaan. Volgens de NOS 
(2018) z i jn  buurtapps goed voor buurtcontacten en zorgt  het  ervoor dat bewoners 
z ich onderdeel  voelen van de wi jk.  Buurtprevent ie apps z i jn voor ve len bekend, maar 
de ‘socia le’  buurtapps worden ook steeds gel ie fder in Neder landse wi jken.  Het doel 
is  het  verbeteren van contact tussen de buren en het bevorderen van de socia le 
cohesie.  De laatste dr ie jaar  is  er  een toename in  gebru iksaanta l len van deze apps. 
Buurtapp.n l ,  Nextdoor en BuurtWelz i jn z i jn  de meest gebru ikte apps. 
In Lathum is er  a l  een buurtprevent ie app, deze behaald ook resul taten:  zo is  het 
aanta l  inbraken fors verminderd.  In 2017 waren er  nog 11 inbraken in Lathum, d i t 
jaar  was di t  er  nog geen inbraken. 
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Buurten kunnen een ‘socia le’  buurtapp op verschi l lende platvormen hebben, namel i jk 
v ia whatsapp, socia l  media of  a ls een speci f ieke app die a l leen bedoel t  is  voor d i t 
buurtcontact.  De apps z i jn verschi l lend van e lkaar en hebben andere doele inden. Zo 
stuurt  de een aan op verhogen van de socia le cohesie,  waar een ander z ich r icht  op 
burenhulp.  Zo zouden de buurtapps volgens BuurtApp.n l-opr ichter  Norbert  Schol l  en 
Nextdoor-woordvoerder Van Muiswinkel  eenzaamheid kunnen verminderen, omdat de 
drempel  naar het  in contact komen met e lkaar wordt ver laagd. Ui t  intern onderzoek 
van Nextdoor b l i jk t  dat  34 procent van de gebru ikers hun buurt  socia ler  v indt s inds 
d ie een act ieve buurtapp heeft .  Daarnaast ervaart  20 procent de buurt  a ls ve i l iger  en 
11 procent v indt het  ook gezel l iger  (NOS, 2018).

Ook gebru ikers van socia le buurtapps z i jn enthousiast  over het  effect .  Apps worden 
voor verschi l lende doele inden gebru ikt ,  zoals de organisat ie van buurtact iv i te i ten, 
een vraagpunt voor k le ine zorgvragen of  gewoon om buurtbewoners te leren kennen. 
Daarnaast ontstaan er  ook in i t iat ieven, zoals een lokaal  zangclubje of  een kookclub. 
Wel  is  het  van belang om er op te let ten dat er  geen verpl icht ingen z i jn en dat het 
n iet  te opdr inger ig moet worden. Op die manier  b l i j f t  de buurtapp leuk en draagt het 
b i j  aan de socia le cohesie in de buurt  (NOS, 2018).

5.2.4 MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW
In  steeds meer dorpen worden dorpshuizen omgebouwd tot  mult i funct ioneel  centrum, 
waar inwoners samen kunnen komen. Ui t  onderzoek bl i jk t  dat  mult i funct ionele centra 
een mogel i jkheid b iedt om het verouderde dorpshuis op te knappen of  te vervangen, 
maar ook om voorz ien ingen, zoals een bib l iotheek, k inderopvang of  eerste l i jnszorg, 
te behouden (Doarpswurk,  z.d. ) .  Een voorbeeld van een mult i funct ioneel  centrum 
staat in L inte lo,  namel i jk  ku l turhus L inte lo.  Di t  ku l turhus d ient  zowel  a ls buurthuis, 
sportzaal ,  b ib l iotheek, verenig ingsgebouw, grand café en a ls basisschool .  Ook 
worden er  verschi l lende evenementen en dorpsact iv i te i ten georganiseerd.  Het vormt 
h ierdoor een gezel l ige p lek,  waar bewoners samen kunnen komen. In Lathum zou 
ook een mult i funct ioneel  gebouw gereal iseerd kunnen worden, waardoor er  een ‘ th i rd 
p lace’  wordt gecreëerd.
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5.3 BEVINDINGEN
Vanui t  de overheid wordt steeds meer een st imulerende ro l  aangenomen, waar 
vroeger de overheid voora l  fac i l i terend werkte.  De prov inc ie Gelder land heeft  om 
de leefbaarheid te verbeteren een leefbaarheidsal l iant ie opger icht .  Deze bestaat u i t 
4 regionale part i jen d ie in i t iat ieven van bewoners op het gebied van leefbaarheid 
ondersteunen. Om de u i tvoer ing van v is ie van prov inc ie Gelder land mogel i jk  te maken, 
z i jn  er  6 r icht l i jnen opgeste ld.  Ook is  er  subsid ie beschikbaar om de leefbaarheid te 
vergroten.
 
In andere (vergel i jkbare)  p laatsen z i jn verschi l lende in i t iat ieven gestart  om de 
leefbaarheid te vergroten.  Zo z i jn er  onder andere lokale loketten,  zorgprojecten, 
buurtapps en mult i funct ionele gebouwen. Deze pro jecten hebben veel  raakv lakken met 
e lkaar.  Niet  a l le  in i t iat ieven z i jn echter  geschikt  voor Lathum. Zo z i jn in verschi l lende 
dorpen ‘socia le’  buurtapps, om de onder l inge contacten in een dorp f requenter 
te laten ontstaan. In Lathum ontstaan deze contacten echter  a l  veel  b i j  de ve le 
act iv i te i ten d ie er  worden georganiseerd.  Daarnaast z i jn  er  veel  oudere bewoners in 
het  dorp,  d ie vaak geen smartphone hebben of  er  n iet  mee om kunnen gaan. T i jdens 
de enquêtes waren er  verschi l lende bewoners d ie aangaven graag de vragen geste ld 
wi lden kr i jgen,  in p laats van het ze l f  in  te vu l len,  omdat z i j  n iet  wisten om te gaan 
met een smartphone.
 
Ook een zorgproject  l i jk t  in Lathum niet  haalbaar,  veel  inwoners z i jn z ich ervan 
bewust dat a ls z i j  ouder worden, z i j  naar een andere p laats moeten verhuizen 
(persoonl i jke communicat ie,  17 december) .  Di t  wordt veroorzaakt door het gebrek 
aan voorz ien ingen, het  ver l ies van mobi l i te i t  en het fe i t  dat  er  geen verzorg ingstehuis 
in Lathum aanwezig is .  Bewoners geven aan dat z i j  d i t  jammer v inden, maar hebben 
er geen probleem mee om in de toekomst naar Zevenaar of  Arnhem te verhuizen.
 
Een Lokaal  Loket is  a l  aanwezig in Lathum. Deze is  echter  b i j  bewoners n iet  bekend. 
Het loket wordt nu beheert  door de gemeente Zevenaar.  Deze zou u i tgebre id kunnen 
worden met vragen van bewoners waar z i j  d i t  ze l f  n iet  meer kunnen.
 
Een mult i funct ioneel  gebouw zou in Lathum als kernpunt kunnen dienen. Er zouden 
onder andere verschi l lende act iv i te i ten kunnen worden georganiseerd,  waardoor het 
een gezel l ige p lek voor bewoners wordt.  Op deze manier  kan er  een ‘ th i rd p lace’ 
wordt gecreëerd,  waar ongedwongen ontmoet ingen plaats kunnen v inden. Bewoners 
geven op di t  moment aan h ier  nog een geen mogel i jkheid voor te hebben, maar 
zouden di t  wel  graag wi l len.  Ook vanui t  het  dorpshuis ‘het  Gebouw’ wordt d i t  erkent. 
Het bestuur streef t  ernaar om ontmoet ingen in het  dorp te fac i l i teren om verbinding te 
kr i jgen.  Ook erkennen z i j  de toenemende vraag naar een open in loopfunct ie van het 
dorpshuis en de mogel i jkheid om elkaar te ontmoeten in losse act iv i te i ten (Lathum 
verbindt,  2012).



Figuur 27: ‘ t  Bettersk ip in Eastermar
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06 CONCLUSIE
Lathum is een aantrekkel i jk  dorp voor mogel i jke inwoners vanwege de aanwezigheid 
van veel  groen en de re lat ieve rust  in het  dorp.

Zoals u i t  de omgevingsanalyse b l i jk t ,  heeft  Lathum een gunst ige regionale l igg ing. 
De nabi jhe id van een snel le verb inding naar andere regio’s in het  land, de A12, 
maar ook een regionale verbinder de N338, maakt dat Lathum goed bere ikbaar is . 
Daarnaast is  er  met de aanwezigheid van veel  natuur,  namel i jk  de Koppenwaard en het 
recreat iegebied Rheder laag. Door het k le ine karakter  van Lathum, is  de onder l inge 
verbinding tussen inwoners ook sterker dan in een grote stad a ls Arnhem. Di t  komt 
onder andere naar voren in het  aanta l  verenig ingen die het dorp heeft .

Er  is  wein ig var iat ie in het  woningaanbod en is  de WOZ-waarde (€258.000) van het 
woningaanbod ook aan de hoge kant.  Di t  maakt het  voor jongeren, studenten en 
starters last ig om een (betaalbare)  woning te v inden, terwi j l  deze doelgroep, en 
haar toekomst ige k inderen, in het  dorp nodig is  om de school  haar bestaansrecht 
te laten behouden. Door een groeiende wens naar voorz ien ingen bestaat de kans 
dat inwoners vert rekken u i t  het  dorp.  Wanneer er  veel   jongere inwoners vert rekken, 
t reedt een sterke vergr i jz ing op. De aantrekkel i jkheid van Arnhem, a ls concurrent van 
Lathum, zorgt  ervoor dat deze jongeren mogel i jk  eerder vert rekken. Daarnaast is  de 
hoge woningwaarde een drempel  voor de jongere doelgroep, de jongeren, studenten 
en starters,  om een woning te kunnen kopen in Lathum. Ui t  de dorpsanalyse b l i jk t 
dat  er  van a l le  woningen s lechts 12% huurwoningen z i jn.  Hier  l iggen voor dezel fde 
doelgroep dus ook wein ig kansen.

Er l iggen mogel i jkheden om te groeien.  De aanwezigheid van Arnhem zorgt dat er 
veel  voorz ien ingen goed te bere iken z i jn.  Daarnaast is  er  veel  fys ieke ru imte om 
ui t  te bre iden met (betaalbare)  woningen. Hierdoor kan de doelgroep, jongeren, 
studenten en starters ( jonge gez innen) ,  z ich vest igen in Lathum. Ook l iggen er  in het 
dorpsgebouw, genaamd ‘Het Gebouw’ mogel i jkheden om ongedwongen ontmoet ingen 
een kans te geven.
 
In andere (vergel i jkbare)  p laatsen z i jn verschi l lende in i t iat ieven gestart  om de 
leefbaarheid te vergroten.  Zo z i jn er  onder andere lokale loketten,  zorgprojecten, 
buurtapps en mult i funct ionele gebouwen. Deze pro jecten hebben veel  raakv lakken met 
e lkaar.  Niet  a l le  in i t iat ieven z i jn echter  geschikt  voor Lathum. Zo z i jn in verschi l lende 
dorpen ‘socia le’  buurtapps, om de onder l inge contacten in een dorp f requenter 
te laten ontstaan. In Lathum ontstaan deze contacten echter  a l  veel  b i j  de ve le 
act iv i te i ten d ie er  worden georganiseerd.  Daarnaast z i jn  er  veel  oudere bewoners in 
het  dorp,  d ie vaak geen smartphone hebben of  er  n iet  mee om kunnen gaan. 
 
Ook een zorgproject  l i jk t  in Lathum niet  haalbaar,  veel  inwoners z i jn z ich ervan bewust 
dat a ls z i j  ouder worden, z i j  naar een andere p laats moeten verhuizen (persoonl i jke 
communicat ie,  17 december) .
 
Een lokaal  loket is  a l  aanwezig in Lathum. Deze is  echter  b i j  bewoners n iet  bekend. 
Het loket wordt nu beheert  door de gemeente Zevenaar.  Deze zou u i tgebre id kunnen 
worden met vragen van bewoners. 
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Een mult i funct ioneel  gebouw zou in Lathum als kernpunt kunnen dienen. Er zouden 
onder andere verschi l lende act iv i te i ten kunnen worden georganiseerd,  waardoor het 
een gezel l ige p lek voor bewoners wordt.  Op deze manier  kan er  een ‘ th i rd p lace’ 
worden gecreëerd,  waar ongedwongen ontmoet ingen plaats kunnen v inden. Bewoners 
geven in de interv iews en enquêtes  h ier  wel  behoefte aan te hebben.Verder kunnen 
deze ontmoet ingen le iden tot  cocreat ie en het le iden tot  n ieuwe in i t iat ieven.

Vr i jwi l l igers z i jn een belangr i jk  onderdeel  van het verenig ingsleven. In welvarende 
dorpen doen bewoners echter  vaak minder vr i jwi l l igerswerk dan in andere dorpen 
(Steenbekkers et  a l . ,2017).  In Lathum komt veel  vr i jwi l l igerswerk terecht b i j  dezel fde 
personen. Di t  kan ervoor zorgen dat er  te veel  verantwoordel i jkheid b i j  één persoon 
komt te l iggen, wat kan resul teren in overbelast ing.  Het is  dus van belang om mensen 
in hun e igen kracht te zetten en zo meer vr i jwi l l igers te werven. 

De bewoners z i jn over het  a lgemeen erg tevreden over Lathum en geven Lathum 
dan ook een goede beoordel ing.  Wel  z ien ze het huid ige voorz ien ingenniveau op 
di t  moment n iet  a ls probleem, maar voora l  de wat oudere bewoners geven aan di t 
in de toekomst wel  a ls een probleem verwachten te gaan ervaren.  Ook bl i jk t  u i t  het 
onderzoek dat een ontmoet ingspunt gemist  wordt en de school  a ls essent iee l  wordt 
gez ien voor de leefbaarheid van het dorp.
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07 AANBEVELING
Gedurende het onderzoek kwamen er twee punten naar voren d ie voor bewoners 
van Lathum erg van belang z i jn.  In d i t  hoofdstuk worden deze punten beschreven en 
wordt er  u i tge legd hoe di t  in de prakt i jk  toegepast zou kunnen worden. 

Uit  de omgevingsanalyse bl i jkt  dat er veel  woningen zi jn voor meerpersoonshuishoudens, 
maar geen woningen voor eenpersoonshuishoudens z i jn.  Ook de gemiddelde 
WOZ-waarde van €258.000 u i t  2017 va l t  op. Daarnaast z i jn  er  veel  koopwoningen 
aanwezig.  Di t  zorgt  ervoor dat de woningmarkt  in Lathum voor starter,  studenten en 
a l leenstaanden s lecht toegankel i jk  is .  Door een ander type woningen toe te voegen, 
worden er  meer d ivers i te i t  in  doelgroepen gecreëerd.  Di t  maakt dat het  dorp meer 
d ivers i te i t  aan woningen en inwoners kr i jgt .  Hierdoor za l  het  aanta l  inwoners st i jgen. 
Meer inwoners resul teert  in een groter  draagvlak van voorz ien ingen, d i t  heeft  inv loed 
op de leefbaarheid (Van Dam & Verwest,  2010).  Daarnaast hebben de voorz ien ingen 
die er  nu z i jn een grotere kans om te b l i jven bestaan. Op deze manier  kan de Ds. 
Jonkersschool  in Lathum behouden bl i jven voor de toekomst.  De toename aan 
divers i te i t  zorgt  voor een bevorder ing van levendigheid,  creat iv i te i t ,  ve i l igheid en 
socia le interact ie (Hel leman, 2016).

Goed contact en het act ieve verenig ingsleven in Lathum worden a ls erg posi t ie f 
ervaren.  Wel  wordt h ierb i j  de kanttekening gemaakt dat deze ontmoet ingen vaker 
voor mogen komen. Zowel  t i jdens de focusgroep a ls in de enquête hebben bewoners 
aangegeven dat z i j  een ontmoet ingsplek missen. Z i j  zouden graag z ien dat h ier 
een mogel i jkheid voor zou komen. Di t  zou verschi l lende vormen kunnen hebben. Zo 
zou er  maandel i jks of  b i j  b i jzondere gelegenheden (zoals een voetbalwedstr i jd van 
het Neder lands e l f ta l )  een kroegavond georganiseerd worden. In de pro jectaanvraag 
Lathum verbindt’  Aanpassing en inr icht ing Dorpshuis Het Gebouw wordt gezegd: 
“E lkaar ontmoeten om zo verbinding te kr i jgen in het  dorp is  dan ook het streven 
van het bestuur van Het Gebouw om dat de komende jaren te bevorderen in Lathum. 
Daarnaast is  de vraag naar een open in loopfunct ie van het dorpshuis en het e lkaar 
kunnen ontmoeten in losse act iv i te i ten,  aan het toenemen” (Lathum verbindt,  2012). 
Om het dorpshuis geschikt  te maken voor een dergel i jke ontmoet ingsplaats,  is  het 
van belang om het gebouw aan te passen. Het is  aan te bevelen om als exper iment 
eerst  een hal f  jaar  een dergel i jke avond te proberen, voordat er  def in i t ie f  een vaste 
avond wordt vastgeste ld en het gebouw wordt aangepast. 
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09 BIJLAGEN
9.1 BEGRIPPENLIJST
Achterban :    Groep mensen die iemand of  een part i j  s teunt

Bevolkingsdichtheid :  Het gemiddeld aanta l  inwoners per km² land; je kr i jgt  de 
       d ichtheid door het aanta l  inwoners te delen door de 
    opperv lakte

Biodiversiteit :   Var iat ie van b io logische soorten in een ecologisch systeem 

Biotoop :    Natuur l i jke omgeving waar in een plant of  d ier  kan leven en 
                                 z ich kan voortp lanten

DE-STEP-analyse :   DESTEP is een afkort ing voor de volgende factoren: 
    demograf ie,  economie,  sociaa l /cu l tureel ,  technologie, 
    ecologie en pol i t iek/ jur id isch.  In de DESTEP- analyse kr i jgt 
    men een beeld van de omgeving waar in een organisat ie 
    opereert .

Demograf ie :    De wetenschap die de ontwikkel ingen in omvang,
    samenste l l ing en ru imte l i jke verdel ing van de bevolk ing 
    bestudeert. Bi j  deze studie worden ook de oorzaken en de   
    gevolgen van de ontwikkel ingen betrokken

Doelgroep :     Een groep die je wi l  bere iken of  waar je je op r icht
 

Ecologie :    Onderdeel  van de b io logie dat z ich bez ighoudt met de 
    bestuder ing van hoe planten en d ieren in verhouding staan 
    tot  e lkaar en hun omgeving

Eenpersoonshuishouden :Een part icu l ier  hu ishouden bestaande u i t  een persoon 

Gri jze druk :    De verhouding tussen het aanta l  60+ en het aanta l  20- tot   
    59- jar igen

Global vi l lage :   Term die aangeeft  dat  a l le  delen van de were ld steeds 
    meer met e lkaar te maken kr i jgen

Hemelsbreed :   Gemeten in een rechte l i jn

Hypotheek :    Geld dat je leent om een pand te kopen

Kosmos :    Heela l  met a l les wat daar in is ,  zoals de aarde, de zon, de 
    maan en de sterren 

Meergezinswoning :  E lke woning die samen met andere woonruimten c.q.          
    bedr i j fsru imten een geheel  pand vormt.
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Meerpersoonshuishouden :  Een part icu l ier  hu ishouden bestaande u i t  twee of    
     meer personen

Modaal :     Gemiddeld

Omgevingsanalyse :   Onderzoek van a l le  omgevingsfactoren d ie bepalend 
     kunnen z i jn op het commercië le bele id.

Polit iek :     W i jze waarop een land wordt bestuurd. 

Sociale cohesie :    Maatschappel i jke samenhang, mate waar in mensen 
     z ich met e lkaar verbonden voelen in een bepaalde 
     buurt ,  woonplaats,  land, etc.

Straatprof iel :    De vert ica le doorsnede van een straat ,  gez ien van 
     gevel  tot  gevel

SWOT-Analyse :                       B i j  een SWOT-analyse worden de interne 
     s terke en zwakke punten van een organisat ie  en de  
     externe kansen en bedre ig ingen geanalyseerd.  SWOT 
     is  een afkort ing voor Sterkte,  Zwakte,  Kansen en 
     Bedre ig ingen.  

Vreedzame co-existentie :  Het is  een bele id om ernaar te streven landen die 
     e lkaars pol i t ieke tegenstanders z i jn,  vreedzaam naast 
     e lkaar te laten bestaan dus pol i t ieke conf l icten n iet 
     te laten u i t lopen tot  mi l i ta i re conf l icten.

Woningtypologie :    Leer van de indel ing in woningen met dezel fde 
     e igenschappen
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