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Aanwezig:  Janke Nijboer   Vrouwen van Nu 
  Diny Jansen   Vrouwen van Nu 
  Erik Ferwerda   Plaatselijk Belang 
  Annelies Brandsma  Welzijn op dorpse schaal 
  Sander van der Gun  Plaatselijk Belang Yougsters 
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  Anneke Lukkes  Voorzitter Mfa, vz. Welzijn op dorpse Schaal 
  Finy Rooks   Voorzitter Voetbalvereniging 
  Aaltje de Jong   Voorzitter Korfbalvereniging 
  Henk Dekker    Stichting Scala 
  Bert van Riezen  Gemeente Ooststellingwerf  
  Nelleke Flink   Gemeente Ooststellingwerf 
 
Wat gaat er goed in Oldeberkoop? Wat willen we graag behouden voor de toekomst? 
 
Wat Oldeberkoop een goede start geeft is de geografische ligging, tussen Wolvega, 
Gorredijk en Oosterwolde, een mooie schaalgrootte van 1500 inwoners en dat het van 
oudsher een redelijk welvarend dorp is. Daarnaast is er sprake van sociale controle, maar op 
een prettige manier. Daarnaast kent Oldeberkoop een mentaliteit van niet kletsen, maar 
DOEN! Ze pakken een goed idee gelijk bij de kop en gaan aan de slag.  
 
Tijdens het gesprek worden de volgende dingen genoemd: 

 Goed gebruik van de Mfa 

 Behouden van voorzieningen, behouden van de winkels 

 Samenwerking tussen de sportverenigingen  

 Activiteiten voor het hele dorp 

 Vrijwilligersactie (belronde) gericht op het talent van de leden (databank) 

 Dat mensen actief kunnen zijn in hun eigen dorp maakt dat de mensen zich ook op 
oudere leeftijd nuttig voelen.  

 Mensen weten elkaar te vinden: gedeelde interesses worden omgezet in ontmoeting. 
Er is een boekenclub, een tuinclub enz.  Er zijn veel activiteiten voor jongeren en 
ouderen. 

 Er is genoeg variatie in capaciteit van de vrijwilligers 

 Actieve oudejaarsploeg (Geitenfok) 

 Diaconiehuis: een huis waar mensen in nood een half jaar op adem kunnen komen.  
 
De uitdagingen: 
 

 Weinig aanwas van jonge vrijwilligers. Hierdoor doet men vaak een beroep op 
dezelfde vrijwilligers.  

 Weinig of geen woningen beschikbaar; zeker niet voor jongeren. 

 Sociale huurwoningen zijn vaak aan niet-Oldeberkopers toegekend. Waarom geen 
voorrang voor Oldeberkopers? Probleemgezinnen uit andere dorpen komen zo hier in 
het dorp wonen. Problemen, door bv. armoede, worden op die manier ook 
geconcentreerd in een paar straten.  

 Wonen op recreatieparken wordt gedoogd. Die parken zitten ook vol.  

 Sommige activiteiten worden niet door iedereen gewaardeerd, bv. Open Stal. Dat 
brengt veel toeristen naar het dorp en zorgt voor goede inkomsten voor de horeca. 
Maar veel inwoners klagen over de drukte. Wel wordt tijdens het Ronde Tafelgesprek 
aangegeven dat Open Stal een activiteit is om trots op te zijn. “Dat Krijgt Oldeberkoop 
toch maar mooi voor elkaar”, zo vindt men.  



 Drugsproblematiek: Ouders zijn bij deze problematiek betrokken en ook is er contact 
met Jongerenwerk van Scala. Sportverenigingen zijn er ook alert op. Het is zaak om 
elkaar aan te durven spreken op gedrag dat we niet normaal vinden.  

 Zwerfvuil neemt toe. Waarschijnlijk omdat men nu meer moet betalen voor het afval 
en het dan illegaal dumpt.  

 
Wat doet het dorp zelf om te zorgen dat activiteiten voor de toekomst behouden 
kunnen blijven? 
 

 Bij de Tienerclubs worden jongeren met goede ideeën gestimuleerd om het ook zelf 
uit te voeren. Ze leren wat er bij het organiseren van een evenement allemaal komt 
kijken.  

 Inzet van jongeren bij activiteiten die ze leuk vinden, bv. achter de bar staan.  

 Bij de sportclubs heeft met leden actief via de telefoon benaderd om te vragen wat 
talenten, bezigheden en het beroep is/zijn. Zo hebben ze een vrijwilligersbank 
samengesteld. Als er een vacature vrijkomt, kijken ze wie daar het beste bij zou 
passen en vragen die persoon gericht om mee te doen. 

 Youngsters: jongeren van 20 – 35 jaar die een actieve rol in het dorp willen gaan 
spelen, bv bij Plaatselijk Belang, denken mee over het dorp.  

 
Waar zou de gemeente mee kunnen helpen? 
 

 De vergoeding voor een maaltijd bij Welzijn op dorpse schaal is nu €7,50. Dat is voor 
veel mensen een te hoog bedrag. Zeker als het om een echtpaar gaat, is €60,- per 
maand een groot bedrag.  

 Vervoer: de taxivergoeding is niet altijd toereikend. 

 Het schrijven van plannen (businessplannen) voor nieuwe ideeën is tijdrovend. En 
soms best lastig. 

 Het vinden van mensen met oplossend vermogen. Een opbouwwerker zou een rol 
kunnen spelen, maar dan wel met een opdracht die bij Oldeberkoop past 

 
  
Vervolg: 
 
Aanwezigen geven aan dat zij bereid zijn om kennis en kunde willen delen met andere 
dorpen binnen de gemeente.  
 
Oldeberkoop geeft zelf aan wanneer het weer behoefte heeft aan een gesprek. We zijn het 
er met elkaar over eens dat het een proces is, wat we met elkaar aangaan en waarin 
iedereen het goede voor het dorp wil.  
 
 
 
 


