
Elkaar kennen en ontmoeten vinden onze 
inwoners belangrijk. Groepsgevoel vergroot 
de kans dat je elkaar helpt, je thuis voelt 
en actief wordt voor een sociale en sterke 
vitale gemeenschap.

Het helpt als er een grote keuze is aan 
activiteiten waar iedereen aan mee kan 
doen en elkaar kan ontmoeten. Vandaar 
dat deze doe-agenda gaat over sociale, 
culturele en sportvoorzieningen.

Deze doe-agenda is gemaakt in samenwerking met inwoners dorpshuizen, organisaties en verenigingen die zich bezig houden met kunst en cultuur, 
plaatselijke belangen en bewonerscommissies, Scala Welzijn, sportverenigingen en sportaanbieders, bibliotheek, groepen inwoners die bezig zijn 
met activiteiten en initiatieven en het sociaal steunpunt Ooststellingwerf en de Adviesraad Sociaal Domein. 
De doe-agenda is veel uitgebreider dan wat u hier leest. Voor de gehele doe-agenda kijk op: www.ooststellingwerf.nl/doe-agendas/ 

Een basis aan 
sociale, culturele en 
sportvoorzieningen

Inwoners weten 
wat er te doen is en 

organisaties stemmen 
activiteiten af

Kinderen 
vaardig in bewegen

Activiteiten 
meer inclusief

Vrijwilligerswerk 
waarderen, 

ondersteunen 
en promoten

Meer beweegmogelijk-
heden voor ouderen, 
bijvoorbeeld ouderen 
helpen om zo lang 
mogelijk veilig te 
blijven fietsen.

Een goed 
vrijwilligerssteunpunt 
voor vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties.

(Ook) mensen met 
een beperking kunnen 
makkelijk gebruik 
maken van gebouwen 
bijvoorbeeld een sporthal 
of de bibliotheek.

Vrijwilligers in het 
zonnetje zetten.

Subsidie voor verenigingen 
en organisaties op allerlei 
terreinen, bijvoorbeeld 
cultuur en sport.

Eén activiteitenagenda Ooststellingwerf 
waar inwoners kunnen zien wat er te doen 
is alle dorpen waardoor zij makkelijk iets 
vinden wat hen aanspreekt.

Aansprekende 
cultuur activiteiten, 
ook voor groepen 
die er nu nog niet zo 
vaak mee in aanraking 
komen bijvoorbeeld 
jongeren of mensen 
met een smalle beurs.

Laten zien hoeveel 
vrijwilligerswerk er al 
gebeurt en hoe mooi 
en divers dit is.

Oplossingen voor tekort 
aan bestuursleden door 
bijvoorbeeld experimenten 
met een bestuurscoach 
en een proef vitaal 
verenigingsbestuur.

Dorpshuizenregeling en 
onderhoud accommodaties.

Iedereen doet en ontmoet

Aanmoedigen van samenwerking tussen 
verenigingen zoals Sportplatform Haulerwijk.

Goede en heldere informatie geven over de 
regelingen en voorzieningen die er zijn.

Extra aandacht voor 
kinderen die moeite 
hebben met bewegen.

De buurtsport-
coaches van 
stichting Scala 
moedigen inwoners 
aan om te bewegen, 
in samenwerking 
met scholen en 
verenigingen.
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