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De plannen rondom de nieuwe 
Dorpskamer en drie huurwoningen 
zijn niet onopgemerkt gebleven. 15 
oktober is er een podcast opgenomen 
met de werkgroep in opdracht van de 
provincie Overijssel. De podcast duurt 
ongeveer een half uur en men 
bespreekt uitvoerig de plannen en hoe 
dat bijdraagt aan de leefbaarheid van 
het platteland. De podcast is hier 
terug te beluisteren. 

Vrijdag 28 november was 
er een feestelijke opening 
voor de start van de bouw. 
Er is een capsule begraven 
onder de Dorpskamer met 
daarin tekeningen van de 
kinderen van de 
basisschool. Op de 
tekeningen hun fantasie 
over hoe Lierderholthuis er 
over 100 jaar uitziet.

Op 16 november was de vergunning voor de 
Dorpskamer met hierboven een 3-tal 
appartementen rond. De volgende stond de 
bouwplaats al vol met machines om te starten 
met de bouw. Als eerst werden palen gestort 
om de fundering te dragen. Inmiddels staan 
de binnenmuren van de begane grond. Op 
werkdagen is de aannemer actief op de bouw 
en op de zaterdagen werken diverse 
vrijwilligers (onder leiding van de aannemer 
Hilgenkamp) op de bouwplaats. Doel is om de 
dorpskamer met appartementen rond de 
zomer casco op te leveren waarna de 
vrijwilligers aan de slag gaan met de inrichting 
van de Dorpskamer. 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief met updates over de bouw van de Dorpskamer in Lierderholthuis. Deze 
nieuwsbrief wordt periodiek uitgebracht om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Na een 
traject van een jaar plannen maken, vergunningen aanvragen en financiering rond krijgen is er in november 
een start gemaakt met de bouw. Het doel is om in minder dan een jaar de Dorpskamer met hierboven een 
3-tal appartementen op te leveren. Dit kon niet zonder bijdrage van het VSB-fonds, LEADER, Oranjefonds en 
de Provincie Overijssel.
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