
De gemeente vroeg haar inwoners in 2019 
wat zij belangrijk vinden op het gebied van 
samenleven. Hier kwamen 15 onderwerpen uit. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.ooststellingwerf.nl/visie-samenleven. 

Voor elk van deze onderwerpen werken 
inwoners, ondernemers, vrijwilligers, 
verenigingen, organisaties en de gemeente 
een doe-agenda uit. In zo’n doe-agenda staan 
concrete doelen die we willen bereiken. 
En per doel staat op een rij wat we daar 
gezamenlijk voor gaan doen. 

Op dit moment is voor 5 van de 15 
onderwerpen een doe-agenda klaar. 
In 2021 werken we weer andere onderwerpen 
uit. Hieronder staan per doe-agenda de 
belangrijkste doelen genoemd. Nieuwsgierig 
wat er precies in de doe-agenda’s staat? Kijk op 
www.ooststellingwerf.nl/doe-agendas

Deze 5 doe-agenda’s zijn klaar. We zijn al volop aan de slag. 
Wilt u ook meedoen? stuur dan een e-mail naar: samenleven@ooststellingwerf.nl
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via: 
www.ooststellingwerf.nl/visie-samenleven

Doe-agenda’s 2021-2024 Gemeente Ooststellingwerf

Mensen 
participeren duurzaam 

op de arbeidsmarkt.

Meedoen aan het 
maatschappelijk 

leven.

Iedereen doet 
en ontmoet.

ouder 
worden.

Kwetsbare 
jonge inwoners 

en ouders.

Doe-AGENDA Doe-AGENDA Doe-AGENDA Doe-AGENDA Doe-AGENDA

Werkgevers vinden 
makkelijk informatie 
over mogelijkheden 
om een inwoner met 
een arbeidsbeperking 
in dienst te nemen.

Voorkomen dat 
mensen (opnieuw) 
zonder werk zitten.

Mensen helpen om 
geschikt (vrijwilligers)
werk te vinden.

Voorkomen
financiële 
problemen.

Een basis aan sociale, culturele en 
sportvoorzieningen in onze gemeente.

Zoveel mogelijk 
inwoners bereiken 
zodat zij gebruik kunnen 
maken van regelingen.

Kinderen aanmoedigen 
om te bewegen.

Hulp voor mensen 
die van weinig 
geld rond moeten 
komen.

Inwoners weten 
wat er te doen is en 
organisaties stemmen 
activiteiten af.

Leeftijdsvriendelijke samenleving.

Voorkomen dat 
problemen ontstaan 
of uit de hand lopen.

Voorkomen van 
problemen.

Ondersteuning 
bij de opvoeding 
en activiteiten 
voor kinderen.

Inwoners die voor 
een familielid of 
vriend(in) zorgen 
(mantelzorgers) 
helpen en waarderen.

Goede hulp voor 
inwoners en ouders 
in de knel.

Iedereen hoort 
er bij en mag 
zichzelf zijn.

Activiteiten meer 
inclusief zodat iedereen 
mee kan (blijven) doen.

Vrijwilligerswerk 
waarderen, 
ondersteunen en 
reclame voor maken.

HOOGTEPUNTEN


