
1 

 

Verslag Dorpsgesprek Waskemeer 
 
Maandagavond 25 februari jl.was er een dorpsgesprek in Waskemeer. Ongeveer 45 
inwoners van Waskemeer gingen in 3 groepen uiteen om te praten over de volgende 
onderwerpen: 

 Elkaar kennen en helpen 

 Voorzieningen en activiteiten als verbinding in het dorp (in 2 groepen besproken, veel 
mensen kozen dit onderwerp) 

 Gebrek aan jeugd en activiteiten voor jeugd 
 
Deze onderwerpen waren door dorpsbewoners zelf aangedragen, voorafgaand aan het 
dorpsgesprek. Er zijn huis-aan-huis-interviews gehouden met inwoners en alle huishoudens 
kregen voorafgaand aan het dorpsgesprek een uitnodiging met een kaartje waarop ze in 
konden vullen welke thema’s zij belangrijk vinden als het gaat om Samen Leven. 
 
De vier groepen hebben in twee rondes over ‘hun’ onderwerp gesproken.  

 In de eerste ronde ging het over de vraag: ‘Wat zijn je ambities voor het dorp/de 
buurt, wat vind je belangrijk?’.  

 In de tweede ronde ging het over: ‘Wat zou je zelf, samen met anderen, willen 
bijdragen om deze ambitie te verwezenlijken? Wat heb je eventueel van anderen 
(verenigingen, organisaties, gemeente) nodig?’. 

 
Uitwerking per onderwerp: 
 
Thema 1a “Voorzieningen en activiteiten als verbinding” (groep 1) 
  
Ambities voor het dorp, wat vind je belangrijk?:  
 
1. Verkeersveiligheid (bij school, verlaagde stoepen, weg richting Haule). 
 
Wat doen om de ambities te bereiken? 
Verkeersveiligheid: dingen die opvallen kun je doorgeven aan Melle Stoker (dorpsconciërge) 
of –waar het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een beperking – aan de Werkgroep 
Toegankelijkheid (via a.janssens@ooststellingwerf.nl). Handhaving is een wens, maar 
wellicht moeilijk te realiseren. 
 
Actie? 
Anne-Marie, Jef en Jan gaan in gesprek met Arjan Janssens (Verkeer) van de gemeente 
Ooststellingwerf over de verkeersonveilige situaties die zij signaleren en de potentiële 
oplossingen. Ze leggen hierbij zelf de verbinding met mensen van DES Waskemeer zodat zij 
aangehaakt en op de hoogte zijn. Heeft u ook verbetersuggesties wat betreft verkeer? Geef 
ze door aan Anne-Marie van Zoelen, azoelen@gmail.com, Jan Witteveen, jan@420media.nl 
of Jef Zwolsman, jefzwolsman@home.nl’. 
 
2. Meer sociaal, meer elkaar ontmoeten, specifiek voor jeugd: ontmoetingsplek 
 
Wat doen om de ambities te bereiken? 

 Sport brengt mensen bij elkaar. Dus activiteiten organiseren voor jong en oud. 
Gesprek aangaan met de jeugd over waar zij –buiten de evenementen die 
georganiseerd worden- behoefte aan hebben qua activiteiten (ook niet-sport). 

 Beweegmogelijkheden voor 55+ aanbieden (bv. Walking voetbal, zitgym). 

 Sport- en spelgroepen voor 12-18 jarigen opstarten en voor 18+ (recreatief sporten, 
eens in de week). 
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Actie? 

 Inez en Anouk pakken dit op. Voorlopig leggen zij het accent bij jeugd. Ze gaan in 
overleg met de jongeren over hun behoeften. Heeft u hier ideeën over of wilt u 
meedoen? Neem contact op met Inze Haaisma, inezdijk@gmail.com of Anouk 
Pothoven (buurtsportcoach bij Scala), apothoven@scala-welzijn.nl. NB na het 
dorpsgesprek is geopperd om aansluiting te zoeken bij de groep jeugd (zie thema 3). 

 
3. Zorgen dat mensen elkaar kennen 
 

Wat doen om de ambities te bereiken? 

 Nieuwkomers in het dorp verwelkomen in de buurt (buurtvereniging en/of 
Plaatselijk Belang) 

 Alle activiteiten en voorzieningen goed ‘verkopen’ op social media, zodat iedereen 
weet wat er te doen is en zich uitgenodigd voelt. 

 Nieuwe mensen vragen zichzelf voor te stellen in de Waskemaere. 
 

Actie? 

 Anne-Marie geeft bovenstaande tips door aan Plaatselijk Belang en de redactie 
van de Waskemaere. Heeft u ook tips? Geef ze door aan Anne-Marie van Zoelen, 
azoelen@gmail.com. 

 
4. Spontane ontmoetingen mogelijk maken 
 

Wat doen om de ambities te bereiken? 

 Ideeën: Dorpsbankje maken, kroeg maken, eigen begraafplaats in Waskemeer 
maken, ontmoetingsplekken die al in het dorp zijn toegankelijk maken voor alle 
leeftijden, ontmoetingsplek voor jong en oud, herberg, dorpswinkeltje gerund door 
vrijwilligers (bv 1 keer per week open, ook pakketten en boodschappen afhalen op die 
plek), speelvoorziening voor kleintjes met bankje erbij voor ouderen. 

 
Actie? 

 De groep ziet vooral iets in het onderzoeken van de mogelijkheden voor een herberg 
en/of een dorpswinkeltje. Jan, Jef en Reinder pakken dit op. Zij plannen een gesprek 
hierover en zorgen dat dorpsgenoten die dat willen, hierbij aan kunnen sluiten. Heeft 
u hiervoor belangstelling? Neem contact op met Jan Witteveen, jan@420media.nl of 
Reinder de Roos, reinderderoos@gmail.com of Jef Zwolsman, 
jefzwolsman@home.nl’. 

 
5. Zonnepark in Waskemeer 
 

Wat doen om de ambities te bereiken? 

 Onderzoeken of het mogelijk is om een coöperatie op te zetten in het dorp, waarin 
inwoners meedoen en op twee manieren profiteren van een te ontwikkelen zonnepark 
(energie gebruiken en financieel voordeel).  

 
Actie? 

 Jan loopt hier warm voor en neemt het initiatief. Hij vraagt hier Rik bij en nog een 
aantal andere inwoners. Heeft u hiervoor belangstelling? Neem contact op met Jan 
Witteveen, jan@420media.nl. 
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Thema 1b “Voorzieningen en activiteiten als verbinding” (groep 2) 
  
 
1) Mogelijkheden tot laagdrempelige ontmoeting 
 
 

 Ideeën: Dorpshuis niet alleen open tijdens activiteiten maar ook meer als inloop. 
Uitlenen, inbreng boeken, tijdschriften, breicafe. Gezellige plek in dorp creëren met 
bankjes. Winkeltje? Soort van campingwinkeltje? Theehuis? In de zomer graag een 
terras ook voor toeristen. Kraampjes aan huis. 
Belangrijk ook dat mensen er even uit kunnen voor een loopje met een doel. 
Ook voor de jeugd een plek en de mogelijkheid iets te kunnen kopen (lekker?) Is het 
mogelijk dat een visboer tegen een aantrekkelijk tarief in Waskemeer mag staan 
gedifferende tarieven zeg maar in de gemeente? Is een hertenkampje een idee? Kan 
het sportcafé aantrekkelijker worden voor iedereen ipv alleen voetballers? 
 
Is ‘dorpshuis’ een aantrekkelijke naam voor iedereen? 
 
Er is behoefte aan inzet van een soort coördinator, buurtverbinder die zich bezig gaat 
houden met vraag en aanbod en de kartrekker zou kunnen zijn. Dit zal als smeerolie 
werken en veel kunnen opbrengen. Nu blijven erg veel goede dingen liggen en wordt 
er geen verbinding gelegd tussen mensen met goede ideeën en wensen. 
 

 
Actie? 

 Het dorpshuis gaat eea veranderen. Dit biedt ook kansen! Is een terras mogelijk? Is 
de locatie wel zo aantrekkelijk? In mei willen ze eea presenteren. Goed om hiervoor 
nog een bijeenkomst te beleggen met allerlei inspiratie vanuit deze avond en of dit 
ingepast kan worden. Met bestuur datum prikken en inwoners uitnodigen. Gemeente 
sluit aan. 

 Meerdere mensen geven aan hierin als vrijwilliger een bijdrage te willen leveren als 
bij beheerder van een hertenkampje, vrijwilliger voor het theehuis,  

 Harma gaat navragen wat de mogelijkheden zijn van bijvoorbeeld een opbouwwerker 
in Waskemeer. Terugkoppeling april. 

 
2) Inrichting leefomgeving 

Dorpsommetje uitzetten? Met bankjes en centrale ontmoeting? Kijken of het moestuintje 
project nog opgepakt zou  kunnen worden met de school eventueel? Combinatie oud en 
jong. 
 
Actie: Kijken of er contact gelegd kan worden met de scholen hiervoor. Dat bijvoorbeeld 
Liudger leerlingen dit ontwerpen en er een aanvraag kan komen uit t fonds. En de 
moestuintjes samen met de basisschool gerealiseerd kunnen worden, eventueel met IVM 
etc. 
Harma legt eerste contact. Koppelt voor april terug. 

 
3) Genoemd en als kans bevonden maar nog niet concreet gemaakt in actie: 

 Buurtapp./ facebook / Buurbook etc 

 Meer bloemen in de straten. 

 Paasbult voor het hele dorp! 

 Invulling voor leegstand mr Van Hasselt School 
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Thema 2 ‘Elkaar kennen en helpen’ 
Er is met elkaar gesproken over Elkaar kennen en helpen. Er zijn geen concrete 
vervolgacties uit gekomen. Wel was helder dat de aanwezigen het een belangrijk onderwerp 
vinden. Elkaar kennen vraagt dat je elkaar ontmoet, dat je interesse toont voor elkaar en zelf 
actief op iemand af stapt. De bereidheid om iets voor een ander te doen is er vaak wel, 
alleen vindt men het moeilijk om hulp te vragen en/of hulp aan te bieden (uit angst zich te 
bemoeien).  

 
Thema 3 ‘Jeugd’ 
 
Een groot gedeelte van de groep gaf een gemotiveerd te zijn over het onderwerp jeugd 
doordat hun eigen kinderen tot de jeugd behoren. De vaders gaven aan dat er vergeleken 
met vroeger geen faciliteiten meer zijn om samen te komen voor de jeugd. Jeugd verzamelt 
zich bij iemand achter huis in een schuurtje of zo. Vroeger ging je allemaal naar de kroeg. 
Deze is dicht. Vanuit de sport wordt er nog wel eens wat georganiseerd. Dit is mooi, maar 
niet iedereen voelt zich hierbij betrokken en/ of thuis. 
 
Wat zijn je ambities voor het dorp en buurt, wat vind je belangrijk? 

 aanspreekpunt voor de jeugd; 

 verantwoordelijkheid; 

 jeugd coördinator; 

 jeugd behouden (huizen); 

 hoe houden we de jeugd in het dorp; 

 ontmoetingsplek, Vindplaats, Kroeg  (8x); 

 preventief; 

 betrokkenheid (5x); 

 activiteiten (10x); 

 veiligheid toezicht; 

We hebben alles gebundeld naar 4 thema`s namelijk: saamhorigheid, activiteiten, 
ontmoetingsplek, veiligheid. 
 
Ideeën:  

 Aanspreekpunt zijn (veiligheid) 

 Jeugd begeleiden naar een grotere sociale controle 

 Waar heeft de jeugd behoefte aan 

 Vrijwilliger zijn (activiteiten) 

 Een leuke locatie (Herberg) 

 Bereikbaar zijn (overlast beperken) 

 Toezicht (veiligheid) 

 Meer  vertrouwen 

 
We hebben verschillende onderwerpen de revue laten passeren. We hebben gesproken over 

hoe je de jeugd buiten voetbal om ook aangesloten krijgt. Tussen scholen en verenigingen 

weinig overleg is. Er weinig activiteiten zijn voor de jeugd, die verbindend zijn.  Maar het 

belangrijkst voor de groep is dat we liever met dan over de jeugd praten. Dit was vanavond 

lastig omdat er geen jeugdigen waren. De hamvraag is dan ook hoe komen we met de jeugd 

in gesprek. 
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Actie? 

 Starten met contact leggen met de jeugd. Willem, Jacky (Scala), Harm en Hendrik, 

Sumitri en Wim willen hiermee aan de slag. We spreken af dat we binnenkort een avond 

gaan plannen omdat dit vanavond door tijdgebrek niet lukte. We spreken af dat elke 

avond een verslagje gemaakt wordt en als nieuwbrief beschikbaar is. Na vanavond 

bieden we andere dorpsbewoners ook aan om mee te doen in onze groep of zich in te 

schrijven voor de nieuwsbrief. Wilt u aansluiten of heeft u een idee rondom jeugd? Neem 

contact op met Jacky Latumalea, jlatumalea@scala-welzijn.nl. 
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