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De Rijp - Drie keer klonk er spontaan applaus in het lokaal van groep 4 in de voormalige Jozefschool. 

Op de informatieavond van Dorpsherstel De Rijp reageerden de 40 buurtbewoners enthousiast 

op het nieuwbouwplan op de plek van de Jozefschool. Een ‘eye-opener’, volgens velen. De aan-

wezigen vonden het plan met de 14 huizen goed doordacht, de door architect Johan van Leeuwen 

gemaakte schetsen van de gevels heel mooi passend bij het oude dorp en dat uitgegaan van zo 

min mogelijk parkeerplekken vanwege bestaande verkeersoverlast werd erg gewaardeerd. Er 

was veel lof voor het initiatief dat uitgaat van historisch De Rijp en van ‘bouwen voor Rijpers, 

door Rijpers’. 

Tevredenheid op informatiebijeenkomst plan voormalige Jozefschool

Plan Dorpsherstel in De Rijp voldoet aan verwachtingen buurt

Wim Heine, voorzitter van de Oudheidkundige 

Vereniging Het Schermereiland én van de Coö-

peratie Dorpsherstel De Rijp (in oprichting) gaf 

de geïnteresseerden inzicht in het laatste plan. 

Dit is na intensieve besprekingen met gemeente-

lijke specialisten op het terrein van verkeer, 

groen en stedenbouw tot stand gekomen. 

Wim: “Het plan gaat uit van 14 woningen, 

waarvan 9 huizen en 5 appartementen in een 

beeldbepalend ‘pakhuis’ aan het water.” De 

prijzen variëren vooralsnog van € 225.000 tot  

€ 490.000. Wim: “We zijn niet commercieel; 

goedkoper kunnen we niet bouwen. De prijzen 

liggen aan de onderkant ten opzichte van ver-

gelijkbare panden in en om De Rijp. Het moeten 

mooie woningen zijn in een ruim opgezet plan. 

Dat is het uitgangspunt. De auto’s staan bij de 

huizen of ‘onzichtbaar’ door bosschages. Niet 

aan de weg. Daar komt het parkje. We gaan uit 

van zo min mogelijk parkeerplaatsen, maar de 

gemeenteraad beslist uiteindelijk over de aan-

passing van de reeds aangenomen norm. Dat is 

niet aan ons. Wij gaan ervan uit dat bezoekers 

op het Wollandje kunnen parkeren.”

Coöperatie met leden

Dat de initiatiefnemers van Dorpsherstel De 

Rijp - naast Wim Heine, Vincent Roodhart en 

Martin Dalenberg - willen dat Rijper aannemers 

en leveranciers de bouw gaan doen, viel ook in 

goede aarde. Vincent Roodhart: “Daar praten 

we al mee. Oud-aannemers kijken met ons 

mee, want we maken ze het niet gemakkelijk”. 

Voor de financiering van de ontwikkelkosten 

en voor ‘werkgeld’ rekent Dorpsherstel De Rijp 

op de steun van leden van de coöperatie. Wim: 

“Iedereen met een warm hart voor De Rijp kan 

lid worden. Dat kan al vanaf € 25. Van aannemers 

en kopers van de huizen vragen we een percen-

tage van de bouw of het huis. Zij moeten lid 

worden, anders doen ze niet mee. Samen  

nemen we de beslissingen.” Dat de coöperatie 

straks zelf beslist wie in de huizen komt, vonden 

de luisteraars zowel logisch als ongebruikelijk. 

Wim: “We willen dat de bewoners aanwijsbaar 

een band hebben met het dorp. De Rijp is zo 

uniek, niet alleen door de mooie geveltjes, maar 

ook door de grote saamhorigheid. Dat willen 

we ook honoreren.”

Vragen uit de zaal waren er onder andere over 

de grootte van het pakhuis - “Begrijpelijk. 

Praat met Johan van Leeuwen over de schaduw-

val.” En over de aanvoer van het materiaal. 

“Een noodbrug is zo gelegd” En over de steun 

van de gemeente. Wim: “Voor zowel hen als 

voor ons is dit een nieuw proces. Maar we krij-

gen, na een stevig debat in het begin waarin 

we aangaven dat er een groot draagvlak is 

voor ons plan, alle steun. De kennis van alle 

slimme ambtenaren die er zitten kunnen we 

goed gebruiken. De gemeente ziet dat dit plan 

grote kans van slagen heeft en ze hebben er 

ook baat bij dat er iets goeds komt.” Dat de 

buurtbewoners graag meedenken bleek uit het 

aanbod om samen op te trekken naar de ge-

meente over de verkeersproblematiek. Wim: 

“We hebben elkaar nodig, maar weet ook dat 

wij ons moeten beperken tot dit plan. Daar 

hebben we onze handen vol aan.”

Nog veel te regelen

Voor 1 maart moeten het definitieve plan bij 

de gemeente liggen. Wim: “We passen het plan 

nog op een paar punten aan.” Alle tekeningen 

en uitleg komt te staan op www.dorpsherstel-

derijp.nl. Dat er nog veel te regelen valt, staken 

Wim Heine en Vincent Roodhart niet onder 

stoelen of banken. Vincent: “We worden regel-

matig verrast door een nieuw gegeven. Nu ligt 

er weer een pittige offerte voor archeologisch 

onderzoek. Dat moet volgens de wet al weten 

we dat op dit terrein vroeger alleen een boom-

gaard was met twee kleine huisjes. Moeten we 

ook weer verwerken.” Aan het eind van de bij-

eenkomst gaf Wim duidelijk aan hoe de drie 

initiatiefnemers erin zitten. “Als we onvoldoende 

steun krijgen of als door bewoners geprocedeerd 

wordt tot de Raad van State, dan houden we 

het voor gezien. We zijn betrokken vrijwilligers 

die ons graag inzetten, maar er is een grens. 

Dan komt er waarschijnlijk een projectontwik-

kelaar die zijn gang kan gaan. We hopen vurig 

dat het niet zo ver komt, want we geloven in 

dit plan. Het is niet alleen goed voor de buurt, 

het is goed voor het dorp.” En weer klonk er 

applaus.

Vrienden van De Rijp

Houdt u van De Rijp en wilt u dat dit histo-

rische dorp zo mooi blijft? Steun dan  

Coöperatie Dorpsherstel De Rijp en wordt 

donateur van de Vrienden van De Rijp. 

Vanaf € 25 bent u lid en praat u mee over 

initiatieven van de coöperatie voor her-  

en nieuwbouw in het historisch dorpshart. 

Met uw geld kunnen plannen ontwikkeld 

worden met specialistische hulp. Zonder 

uw steun geen blijvend mooi De Rijp…

Meer informatie op www.dorpsherstelderijp.

nl, mail info@dorpsherstelderijp.nl of volg ons 

op facebook.com/DorpsherstelDeRijp
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links Vincent Roodhart en Wim Heine. Martin 

Dalenberg ontbrak wegens ziekte.


