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h6 richtinggevende discussies ooststellingwerf 
Tijdens de richtinggevende discussie met de Stuurgroep en de Raad van 18 en 25 november 2008 is 
de koers van de gemeente, voor de komende tien à twintig jaar, besproken. De voeding voor deze 
discussie kwam uit de resultaten van de vier dorpsvisites die eerder in november gehouden zijn. De 
vier dorpsvisites hebben een schat aan informatie over de gemeente Ooststellingwerf opgeleverd. 
Vele betrokken burgers hebben zich op de dorpsavonden aan de hand van stellingen uitgesproken 
over de toekomst van hun gemeente. Ook zijn er de nodige ‘ideeënbriefkaarten’ gestuurd naar de 
gemeente. Uit al deze reacties is door SAB de hoofdlijn gehaald en als mogelijke toekomstrichting 
van de gemeente aan de stuurgroep en de raadsleden voorgelegd. Bij de raadsvergadering waren 
ook zo’n 30 burgers aanwezig op de publieke tribune. De discussie met de stuurgroep, de Raad en 
de aanwezige burgers versterkte de richting die reeds door de bewoners op de dorpsvisites was 
aangegeven. Deze richting vormt de basis van de eigenlijke visie op hoofdlijnen in hoofdstuk 9 van 
deze structuurvisie.

op 1 december 2008 hield de jeugdraad van ooststellingwerf haar eerste overleg. op dit overleg is 
aan de hand van drie stellingen over de toekomst van ooststellingwerf gediscussieerd. een weerslag 
van deze discussie staat achteraan dit hoofdstuk. de richtinggevende discussie in de raad is opgedeeld 
in vier thema’s waarbinnen alle stellingen die aan bod zijn geweest op de dorpsvisites een plaats heb-
ben gekregen. de vier thema’s zijn: ‘buitengebied, voorzieningen en wonen’; ‘dorpen, buurtschappen, 
kanalen en beken’; ‘oosterwolde, Haulerwijk en Appelscha’; en ‘de toekomst van ooststellingwerf’. met 
een duidelijke presentatie is er steeds één thema besproken waarna de gemeenteraad en de aanwezige 
burgers hun mening konden geven. dit hoofdstuk doet verslag van deze discussies. Hierbij zijn de vier 
thema’s en de bijbehorende stellingen als basis gebruikt. de specifieke reacties op de stellingen tijdens 
de vier dorpsvisites zijn reeds uitvoerig behandeld in hoofdstuk 5. Hier worden de hoofdlijnen uit de 
reacties op de stellingen kort uiteengezet. de discussie in de raad, reacties van de publieke tribune en 
de mening van de stuurgroep worden hier, duidelijk herkenbaar, beschreven bij de bijbehorende stelling 
en hoofdlijnen.

BuitengeBied, vOOrZieningen en WOnen

Stelling over het buitengebied:
in de buitengebieden van ooststellingwerf is landbouw rich-
tinggevend. de agrarische bedrijven worden steeds groter. 
nieuwe natuur, landschap en recreatie zijn sterk in opkomst. 
Voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de buitengebieden 
en de buurtschappen is het van belang om te blijven vernieu-
wen. welke mogelijkheden ziet u voor de buitengebieden en 
de buurtschappen ?

Uitkomsten; hoofdlijnen uit de dorpsvisites:
landbouw moet leidend zijn en blijven. recreatie is een 
goede toevoeging om de kwaliteit van het buitengebied 
te waarborgen.
Vrijkomende boerderijen gebruiken om woningbouw van 
te maken.
mogelijkheid bieden om nevenactiviteiten als b&b, mini-
camping of kaaswinkeltje mogelijk te maken bij de agra-
rische bedrijven.
weinig behoefte aan nieuwe natuur dan al is voorzien. 
Het is vooral van belang dat de bestaande natuur goed 
beheerd wordt.
beter recreatief gebruik mogelijk maken van de natuur-
gebieden, de natuur moet beter bereikbaar en toegan-
kelijk worden.

•

•

•

•

•

de raad kan zich goed vinden in de gepresenteerde hoofdlijnen. de 
raad voegt het volgende punt nog toe. bij het aantrekkelijker ma-
ken van de gemeente voor recreanten, moet ook aandacht besteed 
worden aan het beter verbinden van de verschillende natuurgebie-
den. dit kan door middel van allerhande routes voor wandelaars, 
fietsers maar zelfs ook voor kanos. de burgers in de zaal bena-
drukken nog eens dat het voor de vitaliteit van het buitengebied 
van belang is dat ouders bij hun kinderen op het boerenerf kunnen 
blijven wonen wanneer de kinderen het bedrijf overnemen. Voor 
verschillende soorten agrarische bedrijven is het erg van belang 
om uit te kunnen breiden om de bedrijfsvoering efficiënt te houden. 
de stuurgroep is net als de raad van mening dat verbreding van de 
landbouw mogelijk moet zijn. dit helpt bijvoorbeeld ook tegen de 
sleur die op kan spelen bij de grootschalige bedrijfsvoering van te-
genwoordig. Het college staat ook nu al positief tegenover nieuwe 
initiatieven in het buitengebied. deze zouden dan ook vaker geno-
men mogen worden volgens het college.
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Stelling over de woningbouw
ooststellingwerf bouwt tussen 2010 en 2020 veel minder woningen dan voorheen. nieuwbouw 
wordt niet meer gelijkmatig over de dorpen verdeeld, maar voornamelijk voor bijzondere projec-
ten (bijvoorbeeld zorg en herstructurering) ingezet. Hoe denkt u hierover?

Uitkomsten; hoofdlijnen uit de dorpsvisites:
er is draagvlak om woningbouw in te zetten voor herstructurering, strategische projecten en 
bijzondere doelgroepen.
men geeft aan dat er voornamelijk in en bij de grotere dorpen gebouwd moet worden, omdat 
hier de kracht van de gemeente ligt.
Zet de kleinere dorpen niet op slot.
bied senioren de mogelijkheid om met een zorgpakket in de dorpen te blijven wonen.
Houd de ontwikkeling op de woningmarkt goed in de gaten.
sluit bouwen in het buitengebied niet uit.
woningcorporaties hebben een taak voor bijzondere doelgroepen.

•

•

•
•
•
•
•

de raad is het over het algemeen eens met deze hoofdlijnen maar wil, net als de burgers op de dorps-
visites, benadrukken dat ooststellingwerf uniek is met zijn 13 dorpen en dat geen één van deze dorpen 
‘dood mag bloeden’. eén van de raadsleden voegt ook toe dat de saamhorigheid tussen de dorpen op 
de dorpsvisites groot was. “dat biedt kansen voor de toekomst. Vooral als de gemeente niet meer zou 
groeien.” door de aanwezige burgers wordt nog geopperd om juist de woningen die bij de grotere dor-
pen gebouwd zouden mogen worden in te zetten om de scholen in de kleinere dorpen te behouden. men 
is het er over eens dat de kwaliteit van de woningvoorraad boven kwantiteit gaat. met betrekking tot het 
wonen en de voorzieningen moet er volgens de stuurgroep ook specifiek iets gebeuren voor de jeugd. 
Vele jongeren vertrekken rond hun 18e jaar naar een stad ver buiten de gemeente om te studeren. deze 
jongeren komen uiteindelijk pas terug als ze kinderen krijgen of ‘grijs’ zijn. Het zou goed zijn om deze 
groep langer aan de gemeente te binden. met meer hoogwaardige werkgelegenheid, of mogelijkheden 
om dit zelf vanuit huis te ontplooien, zouden ze ook al terug kunnen komen na de studie. de gemeente 
heeft voor gezinnen met kinderen een goed woonklimaat. met betere openbaar vervoersverbindingen en 
meer ‘te beleven’ in de gemeente zouden de jongeren tijdens de studietijd misschien in ooststellingwerf 
kunnen blijven wonen. Je wint het wat betreft voorzieningen echter niet van groningen.

Stelling over de voorzieningen
de bevolking van ooststellingwerf verandert, krimpt, ont-
groent, en vergrijst. Het zal lastig worden om alle voorzie-
ningen in de kleinere dorpen in stand te houden. de dertien 
dorpen moeten nauwer samenwerken om de voorzieningen 
te delen. wat is uw mening hierover?

Uitkomsten; hoofdlijnen uit de dorpsvisites:
de basisvoorzieningen in de dorpen zo veel als mogelijk 
behouden. school, sport, mfC’s en dorpshuis zorgen er-
voor dat de dorpen leefbaar blijven.
Als het echt niet anders kan, dan moeten de dorpen sa-
menwerken om de voorzieningen in stand te houden. 
Krimp, vergrijzen en ontgroenen: twee richtingen: “ac-
cepteer en anticipeer op krimp” en “ontken de krimp en 
ga door met bouwen”.
maak juist gebruik van de centrale ligging en van kwa-
liteiten van de landschappen, de buurtschappen en de 
dorpen.

•

•

•

•

op het gebied van voorzieningen is de raad van mening dat de 
gevolgen van bevolkingskrimp ook beperkt zouden kunnen worden 
door de gemeente actief in de kijker te spelen bij de zogenaam-
de rustzoekers uit de randstad. deze promotie kan ook gehou-
den worden voor mensen die in de omgeving van ooststellingwerf 
werken en zodoende ook in de gemeente zouden kunnen wonen. 
een raadslid benadrukt daarbij dat er in deze kwestie vooral naar 
de mogelijkheden van de gemeente gekeken moet worden, met 
of zonder bevolkingskrimp. Anderen wijzen er op dat wanneer de 
krimp doorzet er inderdaad draagvlak is in de dorpen om samen 
te werken. de stuurgroep begrijpt deze overwegingen maar houdt 
in overeenstemming met de bevolkingsprognoses in haar accom-
modatiebeleid toch rekening met bevolkingskrimp. Het is daarom 
goed om te horen dat de dorpen bereid zijn om samen te werken 
in de toekomst.



65strUCtUUrVisie ooststellingwerf 2010-2020-2030  15 september 2009gemeente ooststellingwerf & bmC & sAb AdViesgroep 

h6 richtinggevende discussies ooststellingwerf 
dOrPen en BuurtschAPPen, KAnALen en BeKen

Stelling over de dorpen en de buurtschappen:
de dorpen langedijke, fochteloo, makkinga, elsloo en ravenswoud zijn prachtige en unieke 
dorpen in schitterende landschappen. Het versterken van de cultuurhistorische identiteit maakt 
deze dorpen sterker en veerkrachtiger.
Het verbeteren van de onderlinge bereikbaarheid tussen de dorpen en de buurtschappen en 
het beter toegankelijk maken van de landschappen biedt kansen voor de leefbaarheid en re-
creatie. welke mogelijkheden ziet u voor de buurtschappen en de dorpen ?

Uitkomsten; hoofdlijnen uit de dorpsvisites:
maak de landschappen vanuit de dorpen en buurtschappen beter toegankelijk.
Voor het benutten van de cultuurhistorische identiteit zouden er fietspaden, ruiterpaden en 
kanosteigers aangelegd kunnen worden.
bezoekerscentrum bij het fochteloërveen.
Het netwerk van fietspaden tussen de dorpen moet worden uitgebreid.
de verbindingen tussen de dorpen moet beter. Anderzijds moet er voorkomen worden dat de 
wegen door de dorpen als sluiproutes worden gebruikt.
Het openbaar vervoer is niet optimaal.

•

•

•
•

•
•
•

•

Hoewel ze veelal in het buitengebied staan vormen houtwallen en andere groenelementen een belang-
rijk onderdeel van de cultuurhistorie van de dorpen. deze groenelementen moeten volgens de raad dan 
ook behouden en goed onderhouden worden. eén van de raadsleden voegt nog toe dat de dorpen 
waskemeer en Haule wat betreft de recreatie zich op een zeer goede manier ontwikkelen door zich te 
richten op bakkeveen en Veenhuizen. dit zouden andere dorpen op hun eigen manier ook kunnen doen. 
Het gaat daarbij niet zo zeer om het concurreren met de omliggende gemeenten maar vooral om het 
aansluiten bij kansvolle ontwikkelingen in die gemeenten. Hoewel er reeds een klein bezoekerscentrum 
bij het fochteloërveen staat is men van mening dat ook hier een groter en breder centrum met horeca 
zou moeten komen dat bijvoorbeeld ook aandacht aan de cultuurhistorie van de omgeving besteedt. 
Als voorbeeld wordt het succesvolle bezoekerscentrum van staatsbosbeheer bij het drents-friese wold 
aangehaald. overal hoort men dat het fochteloërveen zo mooi en uniek is maar men kan er niet in. 
daar zou ook eens naar gekeken moeten worden als het aan de raad ligt. de stuurgroep kan zich goed 
vinden in de bovenstaande punten. de landinrichtingsprojecten die via dlg reeds in de gemeente lopen 
sluiten hier ook goed bij aan. Het recente bestemmingsplan buitengebied gaat ook uit van het behoud 
van houtwallen en geeft op beperkte schaal ook ruimte aan nieuwe ontwikkelingen.

Stelling over Donkerbroek aan de N381
donkerbroek gaat er met de nieuwe n381 op vooruit. Het 
is een duidelijke verbetering voor de leefbaarheid van don-
kerbroek en de herkenbaarheid van de opsterlânske Kom-
panjonsfeart. welke kansen heeft de nieuwe n381 voor 
donkerbroek ?

Uitkomsten; hoofdlijnen uit de dorpsvisites:
wanneer de n381 goed wordt aangelegd, verbetert dit 
de positie en het aanzien van donkerbroek aanzienlijk.
met de nieuwe n381 wordt donkerbroek weer het dorp 
aan de Compagnonsvaart, in plaats van het dorp aan 
de n381.
sluipverkeer door de dorpen moet voorkomen worden.
de nieuwe n381 biedt wellicht kansen voor wonen, wer-
ken en recreëren.

•

•

•
•

Voor de n381 is nog geen tracékeuze bekend voor het deel van 
de weg binnen de gemeente ooststellingwerf. de n381 is een be-
langrijke verbindingsweg voor de gemeente en er volgen de nodige 
vragen vanuit de raad en burgers in de zaal. Veel ondernemers 
zouden de weg ook het liefst opgewaardeerd zien tot een vier-
baansweg. om het besluitvormingstraject rond de n381 niet te 
verstoren doet de structuurvisie echter bewust geen uitspraken over 
het tracé en de vorm van de vernieuwde n381. wel zou de raad, 
over bijvoorbeeld twee jaar, een hoofdstuk over de n381 en de 
zone daaromheen toe kunnen voegen aan de structuurvisie wan-
neer het nieuwe tracé vast ligt. de structuurvisie gaat er vanuit dat 
de situatie voor donkerbroek hoe dan ook zal verbeteren, bijvoor-
beeld in het aanzicht van het dorp of voor de recreatie. eén van de 
raadsleden oppert dan ook dat donkerbroek zich op het gebied 
van recreatie zou kunnen profileren met een haventje aan de Com-
pagnosvaart. Het haventje in oldeberkoop is een mooie referentie. 
deze menig wordt gesteund door de zaal en zal ook terugkomen in 
de structuurvisie. Van de publieke tribune komt nog een opmerking 
over de n381 en de recreatie. wanneer er veel zand nodig is voor 
de aanleg van de vernieuwde weg kan dit in de gemeente opge-
graven worden op een passende plek. Zo blijft er na de aanleg ook 
een mooie recreatieplas over. de stuurgroep volgt de planvorming 
van de n381 op de voet maar is ook van mening dat dit traject los 
moet staan van de ontwikkeling van de structuurvisie.
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OOsterWOLde, hAuLerWiJK en APPeLschA

Stelling over de positie en centrum van Oosterwolde:
oosterwolde is de centrale kern van de gemeente voor wo-
nen, werken, zorg, winkelen en middelbaar onderwijs. de 
toekomst ligt in het maken van een leefbare en vitale kern en 
in het vernieuwen van het centrum van oosterwolde. Ziet u 
oosterwolde ook als het hart van de gemeente ? wat moet 
er aan het centrum van oosterwolde veranderen?

Uitkomsten; hoofdlijnen uit de dorpsvisites:
oosterwolde wordt niet gezien als de centrale kern van 
de gemeente, hiervoor is het voorzieningenniveau te laag 
en heeft het te weinig uitstraling. men gaat er eigenlijk 
alleen noodgedwongen heen, omdat het gemeentehuis 
hier staat.
Het is meer een boodschappendorp dan een winkeldorp. 
Hiervoor zijn er te weinig kwaliteitswinkels en te weinig 
goede horeca.
Het centrum heeft weinig sfeer. de stationsstraat moet 
autovrij worden.
Het centrum moet snel worden verbeterd. Andere centra 
(o.a. gorredijk) zijn veel meer aantrekkelijk.

•

•

•

•

de raad geeft aan dat vrijwel alle dorpen in de gemeente, voor-
al wat betreft winkelen, niet georiënteerd zijn op de centrale kern 
van de gemeente. Het winkelcentrum van oosterwolde heeft zelfs 
te maken met een negatief imago. desondanks doen veel oost-
stellingwerfers wel hun boodschappen in oosterwolde. dit blijkt 
ook uit de detailhandelsvisie die voor het centrum is opgesteld. dit 
neemt niet weg dat er een verbetering van dit gebied gewenst is. 
Vanuit het publiek wordt nog toegevoegd dat het ontbreken van 
kledingwinkels een groot gemis is in het centrum van oosterwolde. 
bij het opknappen van het centrum van oosterwolde wordt het nog 
een lastige klus om de bewoners te betrekken. de bewoners van 
oosterwolde hebben, getuige de lage opkomst op de dorpsvisite, 
niet veel binding met hun eigen dorp. oosterwolde is ook het enige 
dorp waar geen plaatselijk belang meer actief is. ook de stuurgroep 
heeft geconstateerd dat de dorpsvisite in oosterwolde in tegenstel-
ling tot de andere avonden, matig bezocht was. de stuurgroep is 
daarom van mening dat er aan het proces met de bewoners van 
oosterwolde extra aandacht besteed moet worden, onder andere 
met de extra avond voor het centrum. Het centrum zelf verdient 
volgens de stuurgroep ook een opknapbeurt. “we moeten sowieso 
voorkomen dat de ooststellingwerfers ook hun boodschappen in 
andere kernen gaan doen”.

Stellingen over de kanalen en beken
wat zijn uw ideeën over de opsterlânske Kompanjons-
feart in Appelscha?
welke mogelijkheden ziet u voor oldeberkoop? denkt u 
dat de herontwikkeling van de haven van oldeberkoop 
een belangrijk onderwerp moet zijn in de structuurvisie?
welke mogelijkheden ziet u voor waskemeer en Hau-
lerwijk ? denkt u dat het herstellen van de kanalen een 
belangrijk onderwerp moet zijn in de structuurvisie ?

Uitkomsten; hoofdlijnen uit de dorpsvisites:
de opsterlânske Kompanjonsfeart is cultureel erfgoed. 
er is een bescheiden toekomst voor de recreatie vaart.
Het is gewenst om oldeberkoop verder te ontwikkelen 
rondom de haven. dit biedt nieuwe mogelijkheden voor 
wonen en recreëren.
er wordt verdeeld gedacht over het terugbrengen van het 
kanaal tussen waskemeer en Haulerwijk. men ziet de 
kansen er van, maar ook de bedreigingen.
de tsjonger en de lende moeten beter toegankelijk wor-
den voor recreanten.

•

•

•

•

•

•

•

de raad voegt toe dat er naast de gepresenteerde hoofdlijnen nog 
veel meer ideeën en mogelijkheden liggen voor de recreatieve ont-
wikkeling van Appelscha. ook in Appelscha zou er aan een ha-
ventje gedacht kunnen worden. Zo kunnen recreanten langer in 
Appelscha verblijven en mogelijk, via een goede verbinding, ook 
de boerestreek bezoeken. de raad is blij dat zowel de voor als 
tegenstanders voor het terugbrengen van de vaart in Haulerwijk 
gehoord zijn en dat deze argumenten in de structuurvisie bespro-
ken zullen worden. een voorkeur heeft de raad zelf nog niet. in de 
stuurgroep is men op de hoogte van de discussie rond de vaart 
in Haulerwijk. ook de provincie kijkt naar de mogelijkheden voor 
het opwaarderen van de meren en waterwegen in friesland, weet 
de stuurgroep. Het zou mooi zijn als een eventuele opwaardering 
van de vaart in Haulerwijk ook een positieve impuls geeft aan de 
woningen langs de vaart. 
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Stellingen over de positie van Appelscha en de Boerestreek

de recreatieve voorzieningen zijn geconcentreerd aan de zuidkant van Appelscha, aan de kant 
van het drents-friese wold. met de ontwikkelingen van nieuwe natuur en nieuwe toeristische 
infrastructuur rond het fochteloërveen is er alle aanleiding om meer mogelijkheden te schep-
pen voor recreatieve voorzieningen rondom fochteloo en ravenswoud. bent u het hier mee 
eens ?
Appelscha moet aangenamer, actiever en avontuurlijker worden. dit betekent dat de boe-
restreek op de schop moet. de inrichting moet groener, dorpser en aantrekkelijker. op de 
boerestreek moet weer gewoond worden. de boerestreek wordt weer een drentse brink. wat 
zijn uw ideeën over de boerestreek?

Uitkomsten; hoofdlijnen uit de dorpsvisites:
de verpaupering van de boerestreek is een groot verlies voor Appelscha en heel ooststel-
lingwerf. Het heeft een grondige opknapbeurt nodig om weer meer uitstraling te geven aan 
Appelscha.
Appelscha en de boerestreek moeten beter aansluiten op natuurrecreatie.
relatie van de boerestreek met het bos versterken. gelet op de hoogteverschillen is het een 
kans om een speelbos te ontwikkelen op de grens van de boerestreek en het drents-friese 
wold.
wonen is niet gewenst op de boerestreek.
wonen rondom de boerestreek vraagt om tolerante bewoners, de recreatie die er plaatsvindt 
brengt de nodige geluidsoverlast met zich mee.
er is behoefte aan een infocentrum, een doe-boerderij of een kinderboerderij op de boeres-
treek. 
Het niveau van de activiteiten en markten op de boerestreek moet verbeteren.
grijp je terug naar het verleden of streef je naar een frisse en eigentijdse boerestreek?
Het opknappen van de boerestreek gaat niet zonder het opknappen van de opsterlânske 
Kompanjonsfeart.

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

Appelscha is een punt van aandacht voor de hele gemeente. de raad kan zich goed vinden in de 
hoofdlijnen die naar voren zijn gekomen uit de dorpsvisites. deze komen ook goed overeen met de al 
eerder uitgevoerde recreatieve marketingvisie voor Appelscha. de raad nuanceert het punt dat wonen 
op de boerestreek niet gewenst is. dit punt wordt namelijk vooral door de lokale ondernemers op de 
boerestreek gemaakt en niet door alle belangengroepen in Appelscha. door een raadslid wordt verder 
nog geopperd om in Appelscha ook plaats te creëren voor kleine winkelruimtes voor bijvoorbeeld kun-
stenaars. dit kan een goede aanvulling zijn op het recreatieve aanbod in Appelscha en mogelijk ook iets 
zijn voor oosterwolde. ook het hoogteverschil in de bosrand langs de boerestreek wordt als aanleiding 
genoemd voor een vernieuwende inrichting van de boerestreek. “misschien kan je daar weer wat doen 
met spelen.” ook de stuurgroep is van mening dat de boerestreek wel een opknapbeurt kan gebruiken. 
in welke vorm je dat doet is een lastige vraag. de hang naar het verleden die vaak naar voren komt in 
gesprekken met belanghebbenden kan ook beperkend werken. duinen Zathe is een fantastische trekker 
maar de schoolreisjes die daar op afkomen bezoeken de boerestreek zelf niet. Je zou van de boerestreek 
weer het centrale punt van Appelscha moeten maken waar bezoekers van alles wat Appelscha te bieden 
heeft een voorproefje kunnen krijgen en waar het ook tijdens regen gezellig is. Vanaf de boerestreek kan 
men dan beslissen welke activiteiten verder ondernomen worden in de buurt. Uiteraard moet er dan ook 
een keur aan hoogwaardige voorzieningen te vinden zijn in de omgeving. de stuurgroep hoopt op mooie 
initiatieven van vindingrijke ondernemers.

Stelling over werken in Oosterwolde en Haulerwijk
de n381 wordt vernieuwd en veiliger. oosterwolde en het 
bedrijventerrein Venekoten worden beter bereikbaar. de 
nieuwe n381 biedt kansen voor de toekomst. oosterwolde 
kan nog meer dan voorheen een regionale functie vervul-
len. Het bedrijventerrein de turfsteker in Haulerwijk is een 
broedplaats van en voor lokale ondernemers. Hier moet in 
de toekomst ruimte blijven voor lokale initiatieven. wat is uw 
mening hierover ?

Uitkomsten; hoofdlijnen uit de dorpsvisites:
de entree en de bereikbaarheid van het industrieterrein 
voor oosterwolde wordt aanzienlijk verbeterd.
om een aantrekkelijke vestigingsplek te zijn voor bedrij-
ven moet de bereikbaarheid goed zijn. Haulerwijk zal 
ook goed aangesloten moeten worden op de provinciale 
wegen naar de A32 en de A7.
de ondernemers van Haulerwijk voelen zich achterge-
steld bij oosterwolde.
er moet ruimte blijven voor lokale initiatieven in Hauler-
wijk.
sluipverkeer door de dorpen moet worden voorkomen.

•

•

•

•

•

Volgens de raad mag de n351 niet ontbreken in het verhaal over 
de goede bereikbaarheid van de A32 en de A7. Het is zelfs wen-
selijk om een visie over het verkeer in de gemeente op te stellen. 
Het thema verkeer leeft sterk in de gemeente. Zolang de besluiten 
over de n381 echter nog niet genomen zijn is dit lastig. misschien 
is het een goed idee om, zoals hierboven reeds is voorgesteld, een 
hoofdstuk over verkeer aan de structuurvisie toe te voegen wan-
neer het definitieve tracé van de nieuwe n381 bekend is. op deze 
wijze kunnen de mogelijkheden die het nieuwe tracé biedt voor de 
toekomst meegenomen worden in de structuurvisie. de raad geeft 
echter wel aan dat er tot die tijd al wel gekeken moet worden naar 
het verkeer in Haulerwijk. in Haulerwijk bestaat er behoefte aan 
een betere directe verbinding naar het noorden aan de ene kant 
en aan de andere kant zijn maatregelen tegen sluipverkeer door 
de kern ook gewenst. enkele ondernemende burgers in de zaal 
benadrukken nogmaals het belang van een vierbaans n381. de 
stuurgroep ziet graag dat de bereikbaarheid van de bedrijventer-
reinen en de gebruikers daarvan zo veel mogelijk op elkaar worden 
afgestemd. de meeste mogelijkheden voor nieuwe innoverende 
bedrijven liggen bij oosterwolde.
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de tOeKOMst vAn OOststeLLingWerF

in aanvulling op de bovenstaande hoofdlijnen wordt medegedeeld 
dat de bewoners hart voor hun gemeente hebben en dat er ruimte 
voor vernieuwing lijkt te zijn. niet alles hoeft bij het oude te blijven. 
oosterwolde loopt wat achter in het proces van de structuurvisie 
maar dit kan in de komende maanden nog bijgetrokken worden. 
de raad deelt deze observaties en komt met verschillende aanvul-
lingen en vragen. de raad vraagt zich af of aan het uitvoeringspro-
gramma ook een fasering wordt gekoppeld. dit is inderdaad het 
geval. de vraag leeft hoe de realisatie van de eHs gewaarborgd 
wordt in de structuurvisie. dit is echter geen groot thema in de 
structuurvisie omdat de uitvoering al ver gevorderd is en dienst 
landelijk gebied hier de regie over voert. op de kaarten die bij de 
structuurvisie gemaakt worden zullen deze gebieden uiteraard aan-
gegeven worden. de raad is blij dat de eerste hoofdstukken men-
sen in de gemeente aan het denken hebben gezet over thema’s zo-
als de vaarten en bevolkingskrimp. “Het is een gespreksonderwerp 
geworden.” op het gebied van de recreatie geeft de raad, naast 
de genoemde hoofdlijnen, nog eens het belang van kleinschalige 
initiatieven en goede fietsverbindingen met omliggende gemeenten 
aan. recreatie kan uitdrukkelijk ook om musea en exposities gaan. 
met een eigen schaal en onderwerp kan er in ooststellingwerf ook 
iets gedaan worden met de successen van de go China exposities 
in groningen en Assen. tegen de kleinschalige recreatie-initiatie-
ven wordt nog wel ingebracht dat er ook ruimte moet zijn en blijven 
voor ondernemers die op een grotere, meer rendabele, schaal wil-
len opereren. de burgers in de zaal zien naast recreatie ook in zorg 

Slotvraag
Hoe ziet u de toekomst van deze gemeente? welke creatieve en vernieuwende ideeën wilt u voor de structuurvisie inbrengen?

Uitkomsten; hoofdlijnen uit de dorpsvisites:
Zet in op het ontwikkelen van wellness centra.
Koppeling tussen het drents-friese wold en de opsterlandse Compagonsvaart door een vaart aan te leggen.
ondernemers goed faciliteren en ze de ruimte geven.
woon/zorg combinaties niet alleen in oosterwolde, maar ook naar de grotere dorpen halen.
Centrum van oosterwolde opwaarderen, niet alleen voor bewoner, maar ook voor de recreant.
Veel opmerkingen over het creëren van goede recreatiemogelijkheden.
Vrijkomende boerderijen inzetten voor het maken van betaalbare wooneenheden.
Veel behoefte aan starterswoningen.
inzetten op het creëren van werkgelegenheid dmv recreatie. wanneer er veel werkgelegenheid is in de gemeente dan zal de krimp 
ook wel meevallen.
Algemene en breed gedragen zorg voor bereikbaarheid en verkeerveiligheid.
roep om voortvarende en slagvaardige planvorming en uitvoering.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

een belangrijke pijler voor de werkgelegenheid in de gemeente. er 
zou gezocht moeten worden naar een manier waarop oosterwolde 
versterkt kan worden zonder dat de kleinere dorpen in hun ont-
wikkelmogelijkheden beperkt worden. de stuurgroep kan zich ook 
goed vinden in kleinschalige recreatie-initiatieven zoals ‘kamperen 
bij de boer’. dat dit doorgaans door burgers wordt aangeboden 
hoeft geen probleem te zijn. ondernemende burgers of agrariërs 
kunnen binnen bepaalde randvoorwaarden doen waar ze goed in 
zijn. tot op heden zag je helaas vrij vaak dat initiatieven strandden 
op de economische haalbaarheid. deze initiatieven werken alleen 
als er ook grote recreatieve trekkers in de omgeving aanwezig zijn. 
Je zou bijvoorbeeld ook luxe moeten kunnen eten of naar de sauna 
kunnen gaan in ooststellingwerf. Het Hof van saksen is wat dat 
betreft een interessante referentie volgens de stuurgroep.

Aan het eind van de raadsvergadering spreekt de voorzitter van 
de ‘werkgroep dorpen’ zijn waardering uit over de aanpak van 
de dorpsvisites. deze avonden waren doorgaans goed bezocht 
en goed opgebouwd. de dorpsvisies van de plaatselijke belangen 
kwamen steeds duidelijk naar voren en er was voldoende ruimte 
voor discussie. Als tip wordt aangegeven om de inbreng uit de 
dorpsvisites herkenbaar voor de aanwezigen uit te werken in de 
structuurvisie.
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versLAg JeugdrAAd 

op 1 december 2008 hield de jeugdraad van ooststellingwerf haar eerste overleg. deze raad is in-
gesteld op initiatief van een groep jongeren uit de gemeente. onder de naam VoJs, afgeleid van het 
engelse woord voice, willen zij ‘Voor ooststellingwerfse Jongeren een stem’ zijn. VoJs wil het college 
van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. 
op de eerste zitting van de jeugdraad is er aan de hand van drie stellingen over de toekomst van oost-
stellingwerf gediscussieerd.

Stelling over wonen en werkgelegenheid in de gemeente.
de eerste hoofdstukken van de structuurvisie beschrijven ooststellingwerf als een centraal gelegen, veel-
zijdige en kansrijke gemeente. Hoe zien jullie de toekomst van ooststellingwerf? wat zijn de kenmerken 
van ooststellingwerf in 2020? wat moeten we koesteren en wat moeten we veranderen? welke accen-
ten moeten we in de structuurvisie voor 2020 benadrukken zodat jullie leeftijdsgenoten na de studie en 
de eerste baan weer terugkeren naar ooststellingwerf?

de jeugdraad is van mening dat het voor ondernemers aantrekkelijker moet zijn zich in ooststellingwerf 
te vestigen. Het beeld van de stationsstraat in oosterwolde is bijvoorbeeld niet aantrekkelijk. Hierdoor 
zullen er niet snel nieuwe ondernemers naar het dorp toe komen. Verder is het als gemeente belangrijk 
dat je goed bereikbaar bent, zeker als je het wat betreft werkgelegenheid van elders moet hebben. Het 
openbaar vervoer is op dit moment belabberd. de vier grote steden om ooststellingwerf heen zijn zelfs 
slecht te bereiken. ’s Avonds kom je oosterwolde niet meer uit met het openbaarvervoer. een treinstation 
zou echt een aanvulling zijn. de jongeren rijden steeds verder naar de school en de uitgaansgelegen-
heden toe. naast de aandacht voor werkgelegenheid is het wel van belang de rustieke sfeer als woon-
gemeente te behouden. Het stadsleven is aantrekkelijk maar niet voor iedereen of voor altijd. de jeugd 
blijkt ook de waarden van een dorpsgemeente, zoals landschap en sociale contacten, te waarderen. Als 
je een gezin sticht keer je terug naar de gemeente. Voor de jeugd nu graag meer voorzieningen zoals 
filmhuis en videotheek. Haule kent weinig mogelijkheden voor starters, de huizen zijn te duur. Voor de 
werkgelegenheid blijft de landbouw ook van belang. de landbouw staat soms op gespannen voet met 
het landschap en het wonen. Uitbreiding van boerenbedrijven blijft namelijk nodig om rendabel te kun-
nen blijven werken. de milieu-impact van deze bedrijven wordt gelukkig steeds minder door technische 
ontwikkelingen en verbeterde stankafvoer. de kleine boeren zijn schaars geworden. Het lukt hen niet 
meer met al die regeltjes.Hoe gaat het eigenlijk met de bedrijventerreinen in de gemeente? Komen er 
meer en kleinere bij? meerdere locaties zou goed zijn voor de werkgelegenheid.

Stelling over het belang van voorzieningen in de dorpsgemeenschap.
de gemeente ooststellingwerf staat in de toekomst voor een aantal mogelijke koerswijzigingen, zoals 
het bundelen van voorzieningen in de grotere dorpen en het inzetten van de woningbouw specifiek voor 
bijzondere doelgroepen (starters en ouderen) en strategische projecten. welke andere koerswijzigingen 
zijn wenselijk voor de toekomstige generaties van oosterwolde op het gebied van landbouw, natuur, 
wonen, werken, recreatie, winkelen, voorzieningen, ouderen, jongeren en gezinnen?

er wordt gesteld dat een school goed is voor ‘dorpsbuilding’. dorps-
bewoners ontmoeten elkaar bij de school en wisselen daar de laat-
ste nieuwtjes uit. daarom moet elk dorp een eigen school hebben. 
te kleine klassen zijn echter ook niet goed vanwege de kwaliteit van 
het onderwijs en het aantal sociale contacten. “wat moet je nu met 
één andere klasgenoot?” daar komt bij dat kinderen flexibel zijn en 
zich gemakkelijk aanpassen. wat je ook ziet is dat er af een toe een 
gezin uit de gemeente naar bijvoorbeeld Assen verhuist. dat komt 
omdat het gezinsleven hier in de gemeente soms niet te combineren 
is met het werk van de ouders. Als deze eerst langs de school of de 
crèche moeten en daarna door naar het werk in een andere plaats, 
komen ze snel tijd te kort.

Stelling over de kansen en de toekomst van Ooststellingwerf.
de titel van de structuurvisie is “de grenzeloze toekomst van oost-
stellingwerf”. de structuurvisie kijkt over de grenzen van de dorpen 
en de gemeente heen. Hoe kunnen we optimaal gebruik maken 
van de centrale ligging van ooststellingwerf in noord-nederland? 
Hoe kunnen we de gunstige ligging ten opzichte van drachten, 
groningen, Assen, Hoogeveen, meppel en Heerenveen het beste 
benutten?

de boerestreek, zelfs heel Appelscha, heeft een nieuwe toekomst 
nodig. Hier is vooral in de zomer veel werkgelegenheid. de boe-
restreek moet je grondig vernieuwen of terugbrengen naar het tra-
ditionele beeld. de horeca is echt verouderd, niet levendig. Het is 
niet aantrekkelijk voor een jeugdig publiek. Hierdoor krijg je hang-
jeugd in het dorp wat ook niet aantrekkelijk is voor toeristen. op 
het gebied van de recreatie kan het fietsen nog beter benut worden. 
ooststellingwerf zou een echte trekpleister voor fietsers moeten zijn. 
ook met waterrecreatie kan meer gedaan worden. Je zou bijvoor-
beeld moeten kunnen zwemmen in de opsterlânske Kompanjons-
feart.

Slotopmerkingen
een disco of uitgaansgelegenheid die aantrekkelijk is voor de jeugd 
is echt nodig in de gemeente. nu moet je ver weg, bijvoorbeeld 
naar Zevenhuizen of beilen, en met slecht vervoer weer terug. de 
gemeente moet ondernemers hierin faciliteren met een locatie tus-
sen oosterwolde en Appelscha. ook is er behoefte aan een cof-
feeshop in de gemeente.
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