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Van Molenblok 
naar Molenpark

Varik, 5 juli  2021
Henry Mentink
Veerhuis

Brief van de Dorpstafel
Juni 2020

Wij vragen met klem aandacht voor de 
woningbehoefte voor starters en nultreden-
/seniorenwoningen in iedere kern van de 
gemeente, zodat er een goede balans tussen 
jong en oud (en alles wat daar tussen inzit) komt 
om de leefbaarheid en vitaliteit in de kern te 
behouden 
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Gemeente in de geld problemen

Geldtekort van de Gemeente maakt dat er dure huizen 
gebouwd moeten tussen het Veerhuis en het Buitenhof
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Buitenhof huidige situatie vanuit het 
zuiden gezien

Buitenhof met dijk voor de deur bij het 
nieuwe ontwerp
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Varikse boerderij  in Openlucht 
Museum. Die kunnen we terughalen.

Veerhuis crowdfund ervaring kan helpen 
met financiering van het Molenpark. 
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Voorstel: i.p.v. dure huizen bouwen kiezen 
voor huizen t.b.v. jongeren en ouderen

Boerderij
met huizen 
aan de Achter-
straat.
Met Voedselbos
en wandelpaden

Inhoudelijke punten

• Wij kunnen het verschil maken met een goed 
plan om de gemeente mee te krijgen.

• Financieringsoplossingen. Een onderdeel is de 
aankoop van grond en schenken aan het dorp.

• Steun comité uit het land onder aanvoering 
van Harry de Vries helpt met het plan.
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Wie zou als trekker willen helpen met 
verkenning van deze vragen:

• Hoe groot is aantal jongeren die hier een huis 
zoekt en wat zijn hun wensen?

• Dezelfde vraag voor ouderen.
• Het vormgeven van de vroegere Varikse boerderij 

met bijpassend land/tuinbouw
• De historie respecteren en inpassen in de huidige 

tijd.

Mail henry@veerhuis.nl voor vragen of suggesties.

Opmerkingen n.a.v. de 5 juli bijeenkomst

• Om de woonbehoefte te weten zal er vanuit 
de dorpstafel een enquête opgezet worden.

• Het idee van originele dijkhuisjes onderzoeken
• Is de locatie van het koetshuis wel de juiste?
• Er kwam na afloop ook een verzoek om meer 

uitleg over de financieringsopzet. 
• We zijn nog in de droomfase en de krachten 

bundelen kan het concreet maken. 
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Varikse boerderij staat inmiddels ook 
in Legoland Denemarken


