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DORPSPLAN ZALK 2030 
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Zo is in 2030! 
 
 

 
Colofon: Vereniging Dorpsbelangen Zalk 

       Juni 2022 

Meer weten? www.hetdorpzalk.nl 

Meedoen? Draag bij aan één van de 6 thema’s en meld je aan! Mail naar dorpsbelangzalk@gmail.com

http://www.hetdorpzalk.nl/
mailto:dorpsbelangzalk@gmail.com
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Inleiding 

 
Zalk is een actieve gemeenschap met een goed functionerende Vereniging Dorpsbelangen Zalk als 

belangenbehartiger. Het dorpshuis ‘An de Steege’ is het knooppunt van sociale en culturele activiteiten. Het 

dorp heeft de afgelopen jaren veel initiatieven genomen. Om richting te geven aan alle energie en dit slim met 

elkaar te verbinden, ligt hier nu het plan ‘Zo is Zalk!’ met als stip op de horizon 2030. De input voor het plan is 

op meerdere momenten, met 

tussenkomst van de coronapandemie, 

opgehaald bij de inwoners zelf. Samen 

de schouders zetten onder een 

DorpsAmbitiePlan begint bij draagvlak. 

Van, voor en door Zalk! 
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Zalk in 2030 is wat ons betreft in ieder geval: 

Een leefbaar en bruisend dorp (met een open en landelijke structuur) 

Een dorp met een goed voorzieningenniveau 

Een dorp met voldoende woningen voor alle leeftijden zonder een groeikern te worden 

Een zichtbaar dorp met karakter binnen de gemeente Kampen 

 

Zalkers hebben ambitie. Ambitie die we niet alleen uit willen spreken, maar ook waar willen maken. We zijn 

veel meer dan ‘dat dorpje waar het kruidenvrouwtje Klazien vandaan komt’. Zalk is onderdeel van de 

gemeente Kampen, waar beleving een belangrijk ingrediënt is voor goed wonen en leven en waar de mensen 

de mouwen willen opstropen als het hun leefomgeving ten goede komt. 

 

Nieuwe aangeplante bomen van een soort die de bestaande 

natuur geweld aandoen. Soms kom je als gemeente in de media 

met een ‘bomenblunder’. Dit vraagt een gerichte herstelactie 

en beheersplan voor het Zalkerbos. In Zalk helpen we dan mee. 

Vanuit hart voor en verstand van ‘ons groen’. 
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Of je nu geboren wordt in Zalk of er later naartoe verhuist, in Zalk voel je je thuis. Juist daarom is het 

misschien wel zo dat mensen veel willen doen voor hun dorp. 

Zalk is een dorp van doeners. Met dit plan laten we zien wat die mentaliteit ons de komende jaren gaat 

brengen: Zo is Zalk in 2030! 

We hebben onze dromen en acties verpakt in 6 overkoepelende thema’s. Eigenaarschap is een belangrijke 

voorwaarde voor het succes van ons plan en de concrete acties evalueren we dan ook jaarlijks: hoe goed zijn 

we op weg? 
 

De teksten in dit plan zijn besproken tijdens een 

dorpsavond op 9 mei 2022 en op basis daarvan 

aangescherpt. De acties zijn omarmd en vanuit 

Dorpsbelangen Zalk wordt de inzet van mensen 

daarbij gecoördineerd. 
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Wonen in 
 
 

Zalk zou Zalk niet zijn als er al geen initiatief zou zijn om mensen te laten (blijven) wonen in ons dorp. Op het 

moment van het schrijven van dit plan ontstaan via een CPO(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) 

project op twee erven ongeveer 24 woningen. Van een tiny house tot vrijstaand, voor starters op de 

woningmarkt en voor het duurdere segment. Er ontstaat doorstroming van de woningen op de 

woningmarkt in Zalk. 

We willen wonen in een dorp met betaalbare en passende woonvormen voor jong en oud, met respect voor 

het groen. Waar de basisschool floreert omdat er ruimte is en blijft voor jonge gezinnen. Waar er woon- en 

zorgvormen ontwikkeld worden zodat senioren in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. 

We staan open voor vernieuwende woonvormen, waarbij een afwijkende regelgeving voor kleine kernen past, 

zodat je ook kunt denken aan een knarrenhof, mantelzorg- of kangoeroewoningen. 

In Zalk past wonen met veel open groen, geen lintbebouwing. Wanneer er in het buitengebied mogelijkheden 

zijn om een bedrijf op te laten gaan in woonvormen past dat daarom altijd naadloos in onze natuurlijke en 

groene omgeving. Het historisch aanzicht van ons dorp blijft behouden en er is een logische en bij ons 

passende natuurlijke verbinding tussen oudere en nieuwere delen van Zalk. 
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Omdat er niet veel ruimte is om uit te breiden, willen we de mogelijkheden van bestaande bebouwing beter 

benutten. Bijvoorbeeld door woningsplitsing of kangoeroewoningen. En met vernieuwende ideeën: oude 

bedrijfswoningen omtoveren tot betaalbare woningen voor jongeren geeft op een hele frisse manier een 

andere invulling aan dynamiek! 

We bedenken wat nodig is om onze jeugd te behouden, bijvoorbeeld constructies met tijdelijke huur, en wie 

ons daarbij zou kunnen helpen. 

Goed contact met de gemeente Kampen is bij dit onderwerp belangrijk, we willen als Zalk een volwaardige 

gesprekspartner zijn voor degenen die gaan over wonen in ons dorp. We vragen dan ook betrokkenheid van 

de gemeente om ons vroegtijdig mee te nemen in plannen en ideeën. 

 

Wij willen bouwen voor de zonen en dochters van Zalk. Niet alles in 1 keer, maar geleidelijk, 

zo kunnen we ook voortdurend inspelen op de behoeften van dat moment. 
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Goed wonen geldt niet alleen voor de mensen die al in Zalk wonen, maar gaat ook over een warm welkom 

voor nieuwe inwoners. Daarin willen we investeren. 

 
 

Wat hebben we in 2030 binnen het thema wonen bereikt? 
 

• VANUIT ONS DORP IS ER EEN VASTE SPARRINGPARTNER/WERKGROEP/CPO TEAM VOOR DE GEMEENTE OVER WONEN EN HET 

SAMEN AANGAAN VAN DE UITDAGINGEN OP DIT GEBIED. WE DELEN KENNIS MET ANDEREN. 

• EEN WELKOMSTBROCHURE VOOR NIEUWE INWONERS, MET DAARIN ALLE INFO OVER VERENIGINGEN, BEDRIJVEN, DE SCHOOL 

EN ALLES WAT ER IN ZALK TE VINDEN EN TE BELEVEN IS. 

• UITVOERBARE IDEEËN OM LANGER TE KUNNEN 

BLIJVEN WONEN (EN DOORSTROMING TE 

FACILITEREN), ZOALS BOUW VAN 

MANTELZORGWONINGEN, EEN KNARRENHOF, 
MAAR OOK (HUUR)CONSTRUCTIES VOOR 

STARTERS. 
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Zorg en welzijn in 
 

 

Met de coronapandemie net achter ons, weten we nog meer dan we al vermoedden hoe belangrijk een 

gezonde levensstijl, maar ook mentaal welbevinden is. 

 

Klazien zei het al: A’j de roekert en de poepert maor lös hebt’ 
 

 

De Zalker gemeenschap doet veel moeite om iedereen mee te laten doen en te betrekken bij de activiteiten in 

het dorp. Ook mensen die alleen, slecht ter been of ziek zijn, worden niet vergeten. Er zijn, voor jong en oud, 

diverse sportdisciplines ondergebracht bij de sportvereniging: voetbal, gymnastiek, volleybal, tafeltennis, 

badminton, darten, snookeren, trimmen, jeu de boules en ouderengymnastiek. 
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Dit willen we behouden, net als de buurtfysio, pedicure en natuurgeneeskunde. 

Zorg moet altijd dichtbij de mensen zijn. In Zalk weet je dat er naar je omgekeken wordt. Bij welzijn hoort ook 

de bestrijding van eenzaamheid en een van de meest simpele methodes daarvoor is ontmoeting. Daar zetten 

we voor jong en oud op in. 

Daarnaast is ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ een belangrijk uitgangspunt bij zorg en welzijn. We hebben in Zalk, 

net als overal, rookvrije accommodaties. Bij de sport en in het dorpshuis wordt niet gerookt. Cabaretier Harrie 

Jekkers deed daar als roker een voorspelling over: 

 

“Binnenkort komen we op de Hoge Veluwe met een hek eromheen. In een reservaat voor 

rokers. De niet-rokers gaan dan op zondag ‘rokertje kijken’ met hun kinderen. Dat die 

kinderen dan met hun snuffert voor dat gaas staan zo van ‘we staan hier al 2 uur maar 

hebben nog geen rokert gezien!’ 
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Wat hebben we in 2030 binnen het thema zorg en welzijn bereikt? 
 

• TEAM DAT VOOR ZALK CURSUSSEN REANIMATIE EN EHBO COÖRDINEERT VOOR DIVERSE INWONERS EN DIT OOK WEET TE 

VERBINDEN MET HET VERENIGINGSLEVEN. 

• AN DE STEEGE IS EEN ONTMOETINGSPLEK VOOR JONG EN OUD. ER IS RUIMTE VOOR EEN OUDERENSOOS EN VOOR EEN 

JEUGDHONK. VOOR IEDEREEN IS HET EEN ‘STEK’ WAAR JE JE THUIS VOELT. 

• ROKEN GEBEURT BIJ DE SPORT EN HET DORPSHUIS ALLEEN OP EEN SPECIAAL DAARVOOR AANGELEGDE ROKERSZONE, WAAR HET 

ROKEN OP EEN HUMORISTISCHE (EN DUS RESPECTVOLLE) MANIER ONTMOEDIGD WORDT. “KUN JE ECHT NIET ZONDER SJEKKIE, 

DAN ALLEEN OP DIT ENE PLEKKIE”. 
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Verkeer en bereikbaarheid in 
 
 

Zowel Kampen als Zwolle vervullen voor onze inwoners een belangrijke centrumfunctie. De voorzieningen die 

in Zalk niet aanwezig zijn, worden in Kampen, Zwolle, Hattem en Wezep gebruikt. Tegelijkertijd biedt Zalk 

Kampenaren en Zwollenaren de rust en ruimte die zij missen in de grote stad. 

Belangrijk is dat Zalk een verkeersveilig dorp is en blijft, uitstekend bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. 

De verbinding tussen stad en platteland is natuurlijk en bijzonder aangelegd. Het dorpse karakter blijft 

bewaard door sommige delen van Zalk te beschermen tegen onnodige verkeersstromen. De buurtbus blijft 

behouden. 

Parkeeroverlast wordt door slimme ideeën en gedragscampagnes opgelost. In Zalk ben je veilig op de fiets. 

Dat vraagt ook om betere verlichting op een aantal plekken. 
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Wat hebben we in 2030 binnen het thema verkeer en bereikbaarheid bereikt? 

 
• ER IS EEN FIETSPAD LANGS DE DIJK. 

• HET VEERPAD IS ALLEEN NOG TOEGANKELIJK VOOR BESTEMMINGSVERKEER, HALVERWEGE STAAT DAAROM EEN PAAL. 

• GEDRAGSCAMPAGNE OM PARKEEROVERLAST AAN TE PAKKEN IS GESLAAGD EN ER IS DANKZIJ BEBORDING GOED DUIDELIJK WAT 

DE REGELS ZIJN. BEZOEKERS AAN ZALK, OOK VAN DE OASE EN DE KERK, PARKEREN BIJ HET DORPSHUIS. VIA LEUKE 

WEGWIJZERS ZIE JE METEEN DAT ALLES OP LOOPAFSTAND IS. VOOR OUDEREN OF GEHANDICAPTEN ZIJN ER ENKELE “KISS AND 

RIDE” PLEKKEN OM HEN UIT TE LATEN STAPPEN. 

• ER IS EEN BLAUWE ZONE MET SNELHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN. 

• BINNEN DE BEBOUWDE KOM IS HET VERBODEN PARKEREN VOOR VRACHTWAGENS EN HET BESTAANDE PARKEERVERBOD 

KERKPLEIN LANGS DE WEG TOT AAN KRUISING VAN VLEUTENSTRAAT IS DUIDELIJK ZICHTBAAR. 

• BEDRIJFSBUSJES PARKEREN BUITEN DE BEBOUWDE KOM OP HET TERREIN VAN EEN NIEUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW VOOR 

STARTERS (ZIE OOK TOERISME EN ONDERNEMEN). 

• AANLEG VAN EEN FIETSPAD KAMPEN-ZALK- ZWOLLE (NAAR VOORBEELD VAN FIETSSNELWEGEN ELDERS). 
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Voorzieningen in 
 

Om Zalk voor de toekomst leefbaar te houden is het belangrijk om na te denken over het 

voorzieningenniveau. De afgelopen jaren hebben we al veel gedaan om de dorpsbibliotheek, de 

kinderopvang, het dorpshuis, restaurant/eethuisje De Oase en een pakketpunt voor Zalk te behouden of te 

krijgen. Maar er is daarbij meer nodig, zonder vrijwilligers zal het pakketpunt zich niet verder ontwikkelen en 

mogelijk zelfs verdwijnen. En voor de opvang van kinderen van 0 - 4 jaar is er in Zalk nog geen oplossing. 

 
Om ontmoeting te stimuleren zijn nieuwe ideeën als een skatebaan voor de jeugd en een hondenspeeltuin, 

waar baasjes elkaar natuurlijk ook tegenkomen, geopperd. 

 
Dorpshuis An de Steege heeft al een verbindende en centrale rol in Zalk. Dat willen we nog meer versterken. 

Bij het thema zorg en welzijn is daarover al aangegeven dat iedereen zich welkom moet voelen en vertier 

moet kunnen vinden, jong en oud. In het dorpshuis kan iedereen terecht, ongeacht achtergrond, voor 

uiteenlopende activiteiten. 



15  

 
 
 

Wat hebben we in 2030 binnen het thema voorzieningen bereikt? 
 

• IN DORPSHUIS AN DE STEEGE IS EEN VENDRIG AUTOMAAT MET DE MEEST GANGBARE PRODUCTEN DIE JE SOMS NOG EVEN 

SNEL VAN DE SUPERMARKT ZOU WILLEN HALEN. 

• HET AFGIFTEPUNT VOOR PAKKETTEN IS UITGEBREID EN KAN DRAAIEN DANKZIJ VOLDOENDE VRIJWILLIGERS, WELLICHT IN 

COMBINATIE MET DAGBESTEDING VOOR MENSEN MET AFSTAND TOT ARBEIDSMARKT. 

• DE FACILITEITEN IN ZALK WORDEN UITGEBREID MET KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 0 - 4 JAAR. 

• ER IS EEN LAADPAAL VOOR ELEKTRISCHE FIETSEN EN AUTO’S BIJ HET 

DORPSHUIS. 

• IN DE MOLEN ZIJN STREEKPRODUCTEN TE KOOP 

• ER IS EEN SKEELER- ANNEX SCHAATSBAAN VOOR DE JEUGD NAAST 

HET DORPSHUIS (IN COMBINATIE MET DE CAMPERPLAATS, ZIE 

VOLGENDE THEMA) 

• WE HEBBEN EEN SPEELS ‘HONDENDOLTERREIN’. 

• ZALK HEEFT DE BESCHIKKING OVER EEN DUOFIETS. 

• ER IS EEN AANLEGSTEIGER/ BOOTHELLING BIJ DE OUDE LOSWAL. 
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• ER DRAAIT EEN VRIJWILLIGERSPOOL WAARBIJ JE JE AAN KUNT MELDEN OP THEMA. 

 
 

Vrijwilligers: het cement van de samenleving 

 

Voorzieningen draaien grotendeels op vrijwilligers, denk aan het afgiftepunt voor pakketten 

in het dorpshuis. Ook verenigingen kampen soms met een tekort aan vrijwilligers, terwijl er 

op andere plekken mensen in overvloed hun diensten aanbieden. We willen in Zalk een soort 

vrijwilligersbank opzetten, waar je kunt zien waar handen nodig zijn en waar je om hulp kunt 

vragen. Centrale vraag is steeds: ‘We hebben allemaal talenten. Hoe zet jij die in voor ons 

mooie Zalk?’ 
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Toerisme en ondernemen in 
 
 
 

Zalk wil bruisen en is een dorp met een rijke geschiedenis en markante dorpsbewoners. Er waren al 

vergevorderde plannen voor het toegankelijk maken van bijvoorbeeld de verhalen over Klazien in de vorm van 

een museum. Ook de oude molen (met 2 gediplomeerde molenaars en twee molenaars in opleiding) is in ere 

hersteld en draagt bij aan het vertellen van het verhaal van Zalk. Met de gemeente Kampen wordt bekeken of 

het plein voor de molen opgeknapt kan worden. Buckhorst heeft een nieuwe eigenaar en deze heeft mooie 

plannen voor deze historische locatie. 

We hebben diverse verenigingen, zoals een zangvereniging en het al meer dan 100 jaar oude Excelsior. Deze 

muziekvereniging speelt landelijk op een zeer hoog niveau. 

We kennen diverse evenementen door het jaar heen, zoals de braderie/vlooienmarkt en de kerstmarkt. De 

schaatsbaan is een trekpleister als het een beetje stevig vriest. 
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Onze prachtige plek aan de IJssel en de verbinding met de andere dorpen en steden langs de rivier bieden 

volop mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Het idee van een drijvende aanlegsteiger bij de oude loswal, 

zodat rondvaartboten daar aan kunnen leggen, blijft kriebelen. 

Zalk heeft een prachtig Laarzenpad dat door onszelf is 

aangelegd en onderhouden wordt. Met de fiets kun je het 

Reeve en de Vreugderijkerwaard verkennen. Via de 

Zalkerloop ontdekken wandelaars en hardlopers eens per 

jaar ook hoe mooi de IJsseldelta eigenlijk is. 

We willen toerisme dan ook meer op de kaart zetten en het 

voor ondernemers interessanter maken zich in Zalk te 

vestigen. 

Er is nu een camperplek bij het Dorpshuis, maar het is wenselijk deze te verplaatsen en uit te breiden voor 

meerdere om zo meer toeristen kennis te laten maken met Zalk. 
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Wat hebben we in 2030 binnen het thema toerisme en ondernemen bereikt? 

 
• ER IS EEN WINKELTJE MET STREEKPRODUCTEN IN DE MOLEN MET AFHAALPUNT VAN VERS 

BROOD/VERSE GROENTE. 
• EEN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW VOOR JONGE STARTENDE ONDERNEMERS ZORGT VOOR 

POSITIEVE REURING IN ZALK! 
• DE HUIDIGE CAMPERPLEK IS UITGEBREID VOOR MEERDERE PLEKKEN, AAN DE ANDERE 

KANT, OP HET VELD NAAST VAN DORPSHUIS, MET DAARBIJ EIGEN VOORZIENINGEN ZOALS TOILETTEN, DOUCHES EN 

(AF)WAS-MOGELIJKHEDEN. DAARBIJ IS OOK EEN SKEELERBAAN, DIE IN DE WINTER GEBRUIKT WORDT ALS 

SCHAATSBAAN, ALS ONTMOETINGSPLEK VOOR DE JEUGD, GEREALISEERD. 
• DE BAND TUSSEN RESTAURANT/EETHUISJE DE OASE EN DORPSHUIS AN DE STEEGE IS VERSTERKT DOOR ZE BEGIN- EN 

EINDPUNT VAN EEN WANDELING DOOR ZALK TE LATEN ZIJN, WAARBIJ BIJ BEIDE BINNEN EEN WAND IETS OVER DE 

GESCHIEDENIS VAN ZALK (BV KLAZIEN, MAAR OOK BUCKHORST) VERTELT. TIJDENS DE WANDELING KOMT DAT WAT JE 

OP DE WANDEN ZAG TOT ‘LEVEN’, BIJVOORBEELD DOOR MIDDEL VAN QR CODES. DEZE ‘EXPEDITIE DOOR ZALK’ 

KRIJGT ALS TITEL ZAL’K JE EENS WAT VERTELLEN? 
• ER IS EEN DRINKWATERPUNT IN ZALK, DEZE IS OOK ONDERDEEL VAN DE EXPEDITIE ROUTE ‘ZAL’K JE EENS WAT 

VERTELLEN?” 

• ER IS EEN HAVENTJE/AANLEGSTEIGER VOOR BOTEN IN ZALK. 
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Duurzaam 
 

 

Duurzaamheid is een belangrijk thema op wereldniveau. Vanuit de (rijks)overheid komen er veel zaken op ons 

af waar we niet veel invloed op hebben. Toch is een van de grootste uitdagingen in het leefbaar houden van 

onze wereld voor het nageslacht ook ons eigen gedrag. Daar willen we in Zalk natuurlijk aan bijdragen, door 

zelf maatregelen te treffen om energie te besparen en de gemeente te vragen om goed te kijken naar 

duurzame verlichting passend bij het karakter van ons mooie dorp. We kunnen elkaar inspireren door over 

duurzame tips te vertellen, of dat nou gaat over het opwekken van zonne-energie of over het goed afvoeren 

van overtollig hemelwater. 

We werken in Zalk volop aan het versterken van de biodiversiteit (wildtuin met o.a. zelf geënte fruitbomen 

van diverse oude rassen) en hebben daar oog voor bij wandelpaden en in bermen. 

In 2019 is Duurzaam Zalk opgericht met als eerste resultaat 250 zonnepanelen op het dorpshuis. Ook is er, 

toen de meerderheid van de inwoners dit wilde, glasvezel aangelegd. 
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Om de uitstoot van CO2 binnen het dorp te verminderen hebben we in ons dorpshuis een plek gecreëerd 

waar pakketbezorgers hun pakjes afleveren. Doel is dat deze op termijn met een elektrische fiets aan huis 

worden bezorgd. 

In nieuwe plannen wordt, 

waar dat kan, recht gedaan 

aan het behoud van het 

unieke landschap, dat zo 

kenmerkend is voor Zalk. 

Met onze energie 

coöperatie Duurzaam Zalk 

streven we ernaar om Zalk 

uiteindelijk helemaal 

energieneutraal te maken. 
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Wat hebben we in 2030 binnen het thema duurzaamheid bereikt? 

 
• ALLE PAKKETJES BESTEMD VOOR ZALK WORDEN AFGELEVERD BIJ HET DORPSHUIS. ZO WEREN WE ZOVEEL MOGELIJK BUSJES UIT 

ONS DORP. VAN DAARUIT WORDEN DE PAKKETTEN DOOR VRIJWILLIGERS (EN MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE 

ARBEIDSMARKT) MET ELEKTRISCH VERVOER NAAR DE MENSEN THUIS GEBRACHT. 

• ER IS ONDERZOCHT OF HET HEBBEN VAN EEN OF MEERDERE (ELEKTRISCHE) DEELAUTO’S MEERWAARDE HEEFT VOOR ZALK. ALS 

HET ANTWOORD ‘JA’ IS, KOMEN DEZE ER MET ALS STANDPLAATS HET DORPSHUIS. 

• IN HET DORPSHUIS AN DE STEEGE IS EEN GOEDLOPEND REPAIRCAFÉ GESTART. HIER KUNNEN OOK NIET MEER GEBRUIKTE 

GEREEDSCHAPPEN INGELEVERD WORDEN DIE MENSEN VERVOLGENS KUNNEN LENEN. 

• ZALK WEKT ZOVEEL MOGELIJK EIGEN ENERGIE OP EN HEEFT DE MOGELIJKHEDEN VOOR DEELNAME IN 

EEN ZONNEPARK VERKEND. 

• DORPSBELANGEN ZALK EN/OF DE ENERGIECOÖPERATIE DUURZAAM ZALK ORGANISEERT EEN VORM/BIJEENKOMST WAARBIJ 

WE ELKAAR INSPIREREN OVER WAT WE ZELF KUNNEN DOEN OM DUURZAMER TE WORDEN. WAT JE BUURMAN VERTELT EN 

LAAT ZIEN IS BETROUWBAARDER DAN INFORMATIE VAN EEN AANBIEDER! 



 

 
 

Zelf organiserend vermogen: samen dingen regelen en doen! 

 
Zeg je zelf organiserend vermogen, dan zeg je Zalk. 

We barsten van de ideeën en energie om zelf 

dingen te regelen, waarvan ons multifunctionele 

dorpshuis  ‘An de Steege’ misschien wel het voor 

iedereen meest aansprekende voorbeeld is. 

We staan te trappelen om nog veel meer ideeën 

tot bloei te laten komen. 

Dorpsbelangen Zalk houdt de vinger aan de pols 

en organiseert jaarlijks een avond om samen te 

kijken waar we staan en of acties bijgesteld 

moeten worden. 

Samen op weg naar in 2030! 
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“Juryrapport Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2021”  
 

Zalk: 
“Toekomstbestendig behoud van traditie”, dat zag de jury in Zalk. Ook was opvallend hoe sterk de gemeenschap  
leeft en meeleeft met een enorm enthousiasme. Misschien komt dit door de moderne wijze van organiseren:  
niet met allerlei besturen en commissies maar meer als netwerk, met ruimte voor iedereen vanuit een eigen en  
een gedeelde passie. Iedereen wordt hierbij gezien en gehoord. Dat leidt tot originele, kleine en soms grotere 
initiatieven. Waarbij blijkt dat Zalk bij uitstek goed is in het kleine. Er gebeurt veel, er is draagvlak en een  
mentaliteit van “We doen het gewoon”.  Hierbij zijn vrouwen en mannen, jong en oud goed vertegenwoordigd. 
 
Er zijn initiatieven als het Laarzenpad en de camperplaats, maar ook de splitsing van boerderijen in meerdere  
woningen. Maar er is ook een enorm aantal zonnepanelen op privéwoningen en op het Multifunctionele  
Dorpshuis gerealiseerd. En ook het MFD zelf is iets om trots op te zijn. Hier huist bovendien een hub voor  
allerlei pakketdiensten. Hiermee krijgen ook jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk. 
 
In Coronatijd was er RTV Zalk die belangrijke evenementen streamde en bovenal “Zalk helpt Zalk” met een  
hele lange lijst aan initiatieven. 
 
De relatie met wijkagent, wijkverbinder, gemeente, provincie en Gebiedscoöperatie IJsseldelta is een  
constructieve. We bemerken bij jullie energie en positiviteit.  
 
We zijn benieuwd wat het Dorpsplan Zalk 2030 gaat betekenen voor de gemeenschap. 
 
Namens de jury van de LVKK: Elles Bulder, Hans Cok en Thijs van Mierlo.  
PlattelandsParlement 2022, 14 mei 2022.         24 


