
Opbrengst wijkgesprek BOON 17 oktober 2018 
 
Groep Samen leven.   
 
Activiteiten en ontmoeten 
Wijkgebouw, gemis buurthuis, gezamenlijk  activiteiten doen, jong-oud, verbinding, activiteiten, 
Rikkingahof  veel  eenzame mensen, Rikkingahof is hard achteruit gegaan 
Toekomst 
Activiteiten waar je je bij aan kunt sluiten, wijk / buurthuis, actief verenigingsleven, wijkgebouw, 
buurtverenigingen, betrokkenheid, zorg voor elkaar en met elkaar 

 
Samenleven  
Contact met buren, SAMENleven, eenzaamheid, saamhorigheid, als je steun zoekt loop je kans op 
conflict. Moeilijk te herstellen. Moeilijk samenleven, tweedeling  / Los zand 
Toekomst 
Buurtbarbecue  (kleinschalig), sociale controle, geen eenzaamheid, we kennen onze buren en voelen 
ons betrokken bij elkaar en helpen elkaar, geen zwerfvuil, geen hondenpoep 
 
Algemeen 

- Behoefte aan contact is voor iedereen anders, sommige mensen vinden alleen zijn minder erg 
dan een ander. 

- Wat zou een aanvulling kunnen zijn in de wijk?? Plek om samen te komen, wijkgebouw. 
- Klein beginnen, begin bij jezelf: een knik, aai, compliment, kaartje in de bus. Wie goed doet 

goed ontmoet. 
- Samenleven is een groot thema. 
- Goede bedoelingen zijn er wel maar vaak “komt het er niet van” . 

 
Verbinding zoeken met de medemens, je naaste…dat is belangrijk en in feite voor ons allen een 
opdracht (voor zover mogelijk). Daarbij rekening houdend met individuele wensen en behoeftes 

 
 

Groep Voorzieningen. 
Belangrijkste opmerkingen per onderwerp: 

 
Algemeen: 
Inclusief belang t.o.v. algemeen belang, wijkcontrole 

 
Ontmoetingsplek 
Rikkingahof als centrum voor voorzieningen: onvoldoende over nagedacht, oOntmoetingscentrum, 
bijvoorbeeld Rikkingahof, Rikkingahof wekelijks, ontmoeten dichtbij eenvoudig, wijkcentrum 
Plek voor de jeugd, groentetuin, goede invulling Dorpskerk (cultuur/gemeenschapshuis. 
 
Gerealiseerd over 5 jaar: 
Wijkcentrum bruist, groot gebruik speeltoestellen, wijkcentrum met leskeuken, restaurant, vervoer, 
eenzaamheid en tuin, buurthuis met iedere dag mogelijkheid tot koken, koffie, geen eenzame mensen. 
Gemeenschapsruimte breed ingevuld 

 
Spelen / Bewegen 

Valpreventie, loopclub, skeelerclub, life style toestellen / sporttoestellen / actietoestellen / schommel 

plaatsen (park), buurtsport breed inzetten 
 
Gerealiseerd over 5 jaar 
Er zijn altijd mensen buiten, samen zaken aan het ondernemen om gezonder door het leven te gaan. 
Sport/spel/samen/gezellig. 

 
Duurzaamheid/ milieu: 
Gerealiseerd over 5 jaar: Oosterwolde Noord krijgt duurzaamheidsprijs: voldoende zonnepanelen en 
warmtepompen, zonnepaneelvelden in nabijheid van de wijk als voorziening voor de wijk 



Eigen energievoorziening fiets en wandelpaden in het park 

 
Activiteiten: 
Betere situatie bewoners Rikkingahof, kookclub, eetclub, buurt/wijk initiatieven (groentetuin, loopclub, 
etc) 
 
Over 5 jaar: 
Buurtbus kan toeloop nauwelijks aan 

 
Natuur/groen: 
Buurtgroen, waar kan bloemenmengsel, behoud Terborg als natuurgebied, schapen 

 
Onderhoud: 
Op korte termijn te weinig duurzaam, Jeu de boules banen, voorziening info honden 

 
Communicatie: 
Beter gebruik maken van bestaande voorzieningen, communiceren over voorzieningen, emailgroep 
wijkgebonden, contactplatform, buurtapp 
 

 
Groep schoon/veilig 
Er zijn twee hoofdthema’s uitgekomen, te hard rijden en hondenpoep/tuinonderhoud 
 
Te hard rijden 
Weidemaad (hele straat, veel kleine school kinderen), Westermaad, Langekamp, Kuipenstreek, 
Martenskamp (rondjes rijden rondom Stellingwerf college), ook overlast schoolplein, Nanningaweg 
richting centrum 
Mogelijke oplossingen 
Drempels (lastig ivm doorgaande wegen, vrachtverkeer, hulpdiensten), obstakels op de weg 
(bloembakken, mogelijk verplaatsbare), handhaven, snelheid ipv 30 op 50 km zetten en handhaven. 
Bewustwording (zijn vaak wijkbewoners zelf), meer en regelmatig in gesprek met elkaar, 
politie/BOA/buurtwerker op de fiets (zichtbaarheid ontbreekt nu) 
 
Hondenpoep/tuinen/wiet 
Weemeweg (wietoverlast, nummers bekend, politie is er al geweest), Westermaad sextant woningen, 
hondenpoep bij speelplaatsen,  
Mogelijke oplossingen 
Bij groenonderhoud Martenskamp bewoners betrekken (koppeling met overlast aanpakken), Actium er 
bij betrekken (ook voor achtertuinen), politie/BOA/buurtwerker op de fiets (zichtbaarheid ontbreekt nu) 
 
 

Vervolgafspraken 
Thema Samen Leven. Verbinding zoeken en contact leggen (te beginnen op kleine schaal) komt 
duidelijk naar voren. Tijdens een volgend wijkgesprek gaan we na op welke wijze we ideeën concreet 
kunnen maken. We zijn bezig om de inzet van een opbouwwerker mogelijk te maken die 
wijken/dorpen daarbij kan ondersteunen.  
 
Thema voorzieningen. Er is een duidelijke behoefte voor een wijkcentrum/behoud Rikkingahof. Als 
gemeente zijn we in gesprek met Liante (BOON is aangehaakt) om te kijken wat de (on)mogelijkheden 
zijn voor behoud van het bestaande zalengedeelte van Rikkingahof. Maar ook de optie van sloop en 
nieuwbouw van Rikkingahof met behoud van (een afgeslankte vorm van) zaalruimte staat op de 
agenda. Hierover kunnen we tijdens een volgend wijkgesprek inhoudelijk meer vertellen.  
 
Thema schoon/veilig. Hierin komt in hoofdzaak de verkeersveiligheid naar voren. Onze insteek tijdens 
de wijkgesprekken was om in te zoomen op het sociale domein (waarvan de vorige twee thema’s 
voorbeelden zijn). Maar als verkeersveiligheid een thema is dat leeft in de wijk, dan is het wenselijk 
dat de gemeente hier ook inhoudelijk op ingaat. De gemeenteraad heeft in haar raadsprogramma 
verkeersveiligheid (ook specifiek rondom scholen) als thema opgenomen. Dat betekent dat volgend 
voorjaar per dorp geïnventariseerd wordt welke knelpunten er ten aanzien van verkeersveiligheid zijn. 



Daarna wordt er prioriteit in aangebracht en keuzes gemaakt. En bij die keuzes spelen de financiën 
natuurlijk een rol.  
Ik heb jullie inventarisatie alvast aan Arjan Janssens van de afdeling Ruimte doorgegeven. Dat doen 
we vanuit alle dorpen/wijken waarbij het thema verkeersveiligheid naar voren komt. Op die manier 
hoeven de dorpen/wijken niet nog een keer aan zet. Dit krijgt dus volgend jaar een vervolg. Maar ook 
tijdens een volgend wijkgesprek kan dit indien wenselijk opnieuw aan de orde komen. Als er 
ondertussen kleine aanpassingen mogelijk zijn die met geen of weinig geld te realiseren zijn, dan is 
het handig om direct contact met Arjan Janssens op te nemen.  
 

Volgend gesprek 
Afgelopen oktober hebben we jullie als bewoners gevraagd om aan te geven wat jullie belangrijk 
vinden in de wijk. Een volgende stap is dat samen met jullie gekeken wat er opgepakt kan worden en 
wat jullie als inwoners hier zelf aan kunnen bijdragen. Jullie meningen en ideeën zijn leidend in de 
initiatieven die uiteindelijk ontstaan. Vanuit de gemeente gebruiken we de input uit alle 
dorpsgesprekken om te bepalen waar we de komende jaren in het sociaal domein mee aan de slag 
gaan (visie vorming sociaal domein).  
 
Daarom plannen we in februari 2019 een nieuw wijkgesprek als vervolg op deze eerste avond. Deels 
om terug te grijpen: waar hebben we het gehad, deels om vooruit te kijken: wat kunnen en willen we 
daadwerkelijk (met behulp van de opbouwwerker?) doen.  
 
Dank voor jullie inbreng en als gezegd ontvangen jullie een uitnodiging voor een volgend wijkgesprek 
in februari. 

 


