
Dorpsgesprek Donkerbroek 

Donderdagavond 22 november jl. is er een dorpsgesprek geweest in het dorpshuis  

Oan ‘e Feart . Samen met ongeveer 25 inwoners van Donkerbroek zijn wij in 2 groepen uiteen 

gegaan om te praten over de volgende onderwerpen: 

- Toekomstbestendig wonen/volwaardig meedoen 

- Veilig opgroeien 

- Vitale gemeenschappen 

- Iedereen evenveel kans op een goede gezondheid 

 

Tijdens dit gesprek is er gesproken over wat gaat goed en wat kan beter (zie uitwerking per 

thema hieronder) maar wat zijn onze wensen/ideeën over bijvoorbeeld een jaar. 

Samen met 6 inwoners van Donkerbroek gaan wij begin 2019 verder praten over de wensen 

en ideeën en hoe kunnen wij dit realiseren. 

 

In beide groepen is het onderwerp veiligheid aan de orde geweest. De ideeën en 

praktijkvoorbeelden zijn teruggekoppeld aan de medewerker verkeer van de gemeente 

Ooststellingwerf. De raad heeft namelijk opdracht gegeven om te inventariseren voor wat 

betreft de verkeersveiligheid.  

   

Uitwerking per groep: 

 

Groep 1 

Sociale voorzieningen 

- Het behouden van voorzieningen zoals school, winkels enz. 

- Sociale voorzieningen voor jong en oud 

- Mooi initiatie: combi-sport 

- Positief is dat het verenigingsleven leeft! 

- Centrale plek voor jong en oud (dorpshuis) 

- Gemeenschapscentrum 

- Mooie (gezamenlijke) locatie waar meerdere functies kunnen samenkomen. Waar ook 

activiteiten georganiseerd kunnen worden 

- Eén gezamenlijk gebouw 

 

Droom: Plek voor jong en oud waar alle activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Hier 

beheerders op zodat je niet afhankelijk bent van vrijwilligers. Dorp is toe aan een groter 

gebouw! 

 

Woningen 
- Meer woningen voor ouderen en bestaande niet verkopen 

- Thuiszorg in het dorp 

- Bejaardenwoningen ook bw laten 

- Voldoende woningbouw 

- Dorpsgroei! Woningen voor starters en ouderen 

- Starterswoningen 

- Behoud bedrijven in dorp 

- Positief is de supermarkt 

- Dat de winkel hier blijft 

 

  



Wens/idee:  

- Huurwoningen -> eigen dorp voorrang 

- Huurwoningen -> appartementen complex (betaalbaar) 

- Combinatie: ouderen/kinderopvang, oud zorgt voor jong 

                     ook andersom, jong voor oud in zorg 

 

 

Vrijwilligers 

- Vrijwilligers probleem 

- Steeds lastiger om vrijwilligers te vinden 

- Dorpen worden door gemeente met dingen betrokken terug/dorpsbelangen uit 

vrijwilligers bestaan. Is de vrijwilliger nog vrijwillig 

 

Wens/idee:  

- Iedereen die lid is van een vereniging iets vrijwillig doen 

- Vrijwilliger in het zonnetje zetten -> positieve kant laten zien  

 

Jongeren 

- Jongeren plek 

- Hangplek jeugd 

- Voorzieningen jeugd 

- Vernielingen in het dorp 

 

Wens/idee: 

- Jeugdhonk: plek waar ze kunnen hangen (georganiseerd) 

- Jeugd vragen war behoefte aan is 

 

Communicatie/verenigingen 

- Welke verenigingen zijn er allemaal in Donkerbroek 

- Communicatie over het dorp vermelden in dorpsagenda 

- Dat elke maand een vereniging een stuk schrijft in de dorpskrant. Bekendheid. 

 

Wens/idee: 

Dorpskrant en website 

- Gezamenlijke agenda waar alle verenigingen de activiteiten opschrijven (persoonlijk 

benaderen) 

Dorpskrant -> oplage van alle verenigingen 

Overkoepelende organisatie? Waaronder alle verenigingen vallen 

 

Verkeersveiligheid 

- Meer controle snelheid binnen en buiten de kom 

- Vrachtverkeer 

- Slecht overzicht vanaf de snelweg gevaar fietsers 

- Veel te veel verkeer 

- Minder verkeer in het dorp 

- Hoofdstraat 

- Wel of geen belijning op wegen: zichtbaarheid 

- Veiligheid fietspad (nieuwe weg) 

- Betere verlichting in buitengebied 



- Nieuwe weg gaat enorm ten koste van verkeersveiligheid in het dorp. 

Verbazingwekkend dat er nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd. 

- Verkeer toegankelijker. Voor mindervaliden naar dokter/kapper/winkel 

- Vrachtwagens e.d. over de Herenweg 

- Veiligheid Herenweg en infrastructuur rondom school (locaties) 

 

Wens/idee: 

- Bloembakken Herenweg voor vernauwing 

- Zebrapad 

- Nieuwe school oversteekplek 

- N381 huidige situatie is het fietspad niet veilig 

- Rondweg om Donkerbroek 

 

De volgende onderwerpen zijn tijdens het gesprek aan de orde geweest maar zijn wij nog niet 

toegekomen om de wensen en ideeën te bespreken. 

 

Regels 

- Minder regels voor het organiseren van evenementen 

- Regelgeving soepeler 

- Kortere “lijnen” tussen gemeente en dorp (bewoners). Jammer dat besluitvorming zo 

traag gaat. 

 

Eenzaamheid 

Aandacht voor buren, éénzamen 

 

Groen 

- Veel zwerfvuil nu met de nieuwe container (betaling) 

- Het afval gratis Nanningaweg 

- Bladbakken (gegeven als gift aan het dorp, gemeente wil ze niet legen) 

 

Openbaar vervoer 

- Gratis openbaar vervoer 65+ ? 

- Bereikbare bushalte met haal- & breng voorziening 

 

Voorzieningen 
Zou graag meer voorzieningen willen voor kinderen in de basisschoolleeftijd (speelterrein) 

  

Groep 2 

 

Donkerbroek voor jong en oud! 

 

Woningen voor starters/ouderen 

- Duurzame huurwoningen 

- Jonge gezinnen aantrekken 

- Dagopvang mogelijkheden ouderen 

- Woningen voor starters/ouderen 

 

Verbinding onderling 

- Onderlinge verbinding van mensen en activiteiten 

- Eén gebouw zorgt voor dat alles samen komt 



- Nieuwe inwoners bezoeken/inburgeren e.d. 

- Datums doorgeven en raadplegen! 

- Veel publicatie in de dorpskrant + een goede agenda 

- Aandacht houden van activiteiten 

- Er is veel te doen in het dorp/actief, maar hoe kom je het te weten? 

- Vasthouden van deelnemers 

 

Gemeenschappelijke accommodatie 

- Inwonertal belangrijk voor voldoende deelnemers 

- Op peil brengen en houden van voorzieningsniveau 

- Gemeenschapscentrum 

- Royale sportzaal 

- Goede hangplek voor jongeren 

-  

Verkeersveiligheid 

- Parkeren op trottoir 

- Verkeersveiligheid 

 

Iedereen doet mee 

- Bewoners betrekken en hun talenten benutten bij het organiseren van activiteiten ect. 

- Regelgeving houdt de mensen tegen 

- Werven bestuursleden 

 

 

Overige onderwerpen 

- Uitbreiden dagopvang 

 


