
Dorpsgesprek Haule 

Vrijdagavond 2 november jl. is er een dorpsgesprek geweest in het dorpshuis De Mande. 

Samen met ongeveer 50 inwoners van Haule zijn wij in 4 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).  

Samen met 6 inwoners van Haule gaan wij in januari 2019 verder praten over het onderwerp 

Toekomstbestendig wonen/volwaardig meedoen en zal de centrale vraag zijn: hoe ziet het er 

over een jaar uit en wat is hier voor nodig. 

 

In bijna alle 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.  

Inmiddels heeft er ook een gesprek plaatsgevonden tussen plaatselijk belang Haule en de 

medewerker verkeer. 

 

   

Uitwerking per onderwerp: 

 

Toekomstbestendig wonen/Volwaardig meedoen 

Behoud van de gezonde mix van jong en oud 

 

Door:  

- als klein dorp een vuist te maken 

- een gevarieerd woningaanbod te realiseren 

- voor starters en actieve senioren 

- woonvormen + erfjes creëren 

- kavels splitsen om kansen te maken 

- mantelzorgwoningen/kangoeroe woningen 

 

Voorwaarde: 

- digitale ontsluiting via glasvezel 

 

Wens: 

- daar kunnen wonen en leven waar je je thuis voelt! 

 

Nav van de post-it: 

- OV-aansluiting 

- Langer thuis wonen -> eenzaamheid 

- Buurtje/binnenerf vrijwillig contact 

- School behouden 

 

 

 



Veilig opgroeien 

 

- Verkeersveiligheid 

- Onderhoud speelterrein/speelplaats uitbreiden 

- Panna kooi/meer activiteiten/ hangplek voor de jeugd 

- Grotere parkeerplaats 

- Meer mobiliseren tijdens activiteiten 

- Openbaar vervoer 

- Oud papier -> inkomsten moeten naar de school 

- IB (interne begeleiding) activiteiten lokaal 

- Rotonde verhuur 

- Voor tieners/oudere jeugd is er niets te doen 

- Goot naast fietspad onderhouden 

- Begroeiing van tuinen over fietspad (particulieren) 

 

+ punten: 

- Lokaal onderwijs 

- Lokaal sporten 

 

 

Ideeën voor de verkeersveiligheid 

- Buiten de bebouwde kom 60 km zone ipv 80 km 

- Verbieden van vrachtverkeer muv bestemmingsverkeer 

- Zebrapaden  

- Verkeer remmende maatregelen treffen 

- Meer controle op snelheid 

- Straatverlichting gaat te vroeg uit. Misschien dat de verlichting aan kan springen als 

aan komt rijden 

- Fietspad en voetpad niet duidelijk te onderscheiden 

- Kruisingen zijn onoverzichtelijk 

 

Vitale gemeenschappen 

 

Sterke punten: 

- School/dorpshuis 

- Betrokkenheid/saamhorigheid 

- Veel activiteiten georganiseerd 

- Goed verenigingsleven 

- HOP 

 

Zwakke punten/tevens ook zorgpunten: 

- Privacy wet 

- Teveel aanbod voor iedereen 

 

Zorg: 

- Verkeersveiligheid 

- Ouderen voorziening behouden 

- Groenonderhoud 

- Sportvereniging financieel ondersteunen 

 



Iedereen evenveel kans op een goede gezondheid 

 

- Sociale controle in positieve zin 

- Verkeer: 

 Zorg om doorstroom 

 Zorg om drukte 

 Zorg om geluidsoverlast 

 Zorg om fijnstof 

- Onderhoud kennis/gebruik AED 

 

Positief: 

- Dorpskrant als spil in communicatie 

- Activiteiten voor jong en oud en worden niet alleen georganiseerd door verenigingen 

 

 

Nav van de post-it: 

- VZK organiseert speurtocht 

- Weinig mensen die nergens aan meedoen 

- Bereikbaarheid voor hulpdiensten, obstakels 

- Voortbestaan van het dorpshuis is aanschaf van zonnecollectoren van belang  

 

 


