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Oosterwolde 

 
 
 
 
 

Gebiedsagenda 
 

“Oosterwolde “ 
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Om iets over dit gebied te kunnen zeggen is het goed te weten 

hoe het zich verhoudt ten opzichte van de andere gebieden 

binnen de gemeente Ooststellingwerf en de gemeente in het het 

totaal. 

 

Duidelijk is dat dit gebied bestaat uit het hoofddorp met zowel 

in absolute zin als procentueel de meeste inwoners. 

 

Om te kunnen inspelen op de toekomstige ontwikkelingen is 

een verdergaande samenwerking tussen de 

bewonerscommissies verstandig.
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Oosterwolde
Bevolkingsopbouw 1-1-2013

 

 

Categorie aantal % Mannen 

Vrouwe

n 

  0-  5 jaar  536  5,37%  266   270  

  6-10 jaar  549  5,50%  291   258  

11-15 jaar  594  5,95%  283   311  

16-20 jaar  562  5,63%  276   286  

21-25 jaar  485  4,86%  244   241  

26-30 jaar  549  5,50%  285   264  

31-35 jaar  513  5,14%  259   254  

36-40 jaar  586  5,87%  305   281  

41-45 jaar  671  6,72%  367   304  

46-50 jaar  711  7,12%  357   354  

51-55 jaar  753  7,55%  345   408  

56-60 jaar  698  6,99%  359   339  

61-65 jaar  701  7,02%  331   370  

66-70 jaar  665  6,66%  328   337  

71-75 jaar  471  4,72%  229   242  

76-80 jaar  389  3,90%  174   215  

81-85 jaar  270  2,71%  108   162  

86-90 jaar  182  1,82%  53   129  

91-95 jaar  79  0,79%  26   53  

95-100 jaar  14  0,14%  4   10  

100-105 jaar  2  0,02%  1   1  

 9 980  100% 4 891  5 089  

     

 Gemiddelde leeftijd: 43,50  jaar 
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Gebiedsagenda voor het gebied Oosterwolde.  

d.d. 14 november  2014   

 

* = Leidende partij (actor) 

 

1. Woonomgeving 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie   Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem  

Opmerkingen 

1. Extra werkzaamheden 

door Caparis voor de 

dorpen en wijken. 

100 uur extra per wijk vanaf 2012 voor 

aanvullende werkzaamheden (zwerfvuil, 

schoonmaken, opruimen). Aansturing 

door Buitendienst. Per wijk 1 

contactpersoon. Aandacht voor 

flexibiliteit in werkzaamheden/breder 

inzetten/regels moeten ruimer etc. Voor 

dit gebied totaal 400 uren. 

Bredere inzetbaarheid 

bevorderen. 400 uren 

ook daadwerkelijk 

inzetten in dit gebied. 

Adequate administratie 

en interne controle is 

vereist. 

Caparis 

Buitendienst  

Bew.cie’s * 

Contactpersoon 

per wijk 

 

In 2013 te 

realiseren. 

ja ja Bestaand beleid handhaven. Maatwerk 

leveren/brede inzet op wijkniveau  

is leidend. 

2. Onderhoud 

speelterreinen, 

straatmeubilair, 

kunstwerken. 

Combinatie met 1.1. 

 

 

 

  

Onderhoudssituatie 

tegelpaden/stoepen. 

Jaarlijkse 

onderhoudscontrole 

uitvoeren. 

  ja ja Wordt uitgevoerd op basis van 

vastgesteld beleid. Beschikbaar budget is 

leidend. Is regulier werk Buitendienst en 

ondersteuning vanuit 100 uur Caparis en 

project VDW-DDW en zelfwerkzaamheid 

buurtbewoners. 

3. Groenvoorzieningen Per wijk verschil in aard en periodiciteit 

van het onderhoud. 

“Maaien wanneer het nodig is om te 

maaien en niet omdat het zo in de 

planning staat”. Lang gras blijft liggen. 

Maatwerk leveren. Caparis 

Buitendienst  

Bew.cie’s * 

Contactpersoon 

per wijk 

 

Vanaf 2014 te 

realiseren. 

ja ja Maaiprogramma wordt uitgevoerd op 

basis van vastgesteld beleid. Beschikbaar 

budget is leidend. 

4. Groenonderhoud in de 

wijk 

Wijkteams groenonderhoud opzetten 

bestaande uit medewerkers gemeente, 

Caparis en uitkeringsgerechtigden 

Maatwerk leveren. Van 

centraal naar decentraal 

in wijkgericht werken. 

Caparis 

Buitendienst  

Bew.cie’s * 

Contactpersoon 

per wijk 

 

Vanaf 2014 te 

realiseren/pilotp

roject? 

ja ja Wordt uitgevoerd op basis van 

vastgesteld beleid. Beschikbaar budget is 

leidend. Is regulier werk Buitendienst en 

ondersteuning vanuit 100 uur Caparis en 

project VDW-DDW en zelfwerkzaamheid 

buurtbewoners.  

5. Plaatsen korven voor 

opslag bladeren in 

Zorgen voor goede afvoermogelijkheden 

bladeren in de herfstperiode.  

Regelmatig legen/1 x 

per 2 weken. 

Caparis 

Buitendienst  

Vanaf herfst 

2014 te 

nee nee Geen korven, bladeren worden 

mechanisch opgezogen. 
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herfstperiode Eenvoudig te open 

hekken plaatsen. 

Caparis medewerkers 

inzetten in relatie met 

100 uren Caparis. 

Vanaf medio oktober 

deze werkzaamheden 

uitvoeren. 

Bew.cie’s * 

Contactpersoon 

per wijk 

 

realiseren. 

6. Sneeuwruimen en 

gladheidbestrijding in 

de wijken. 

Schema gladheidbestrijding vastgelegd. Monitoren/evalueren Bew.cie’s’ Vanaf winter 

2013/2014 te 

realiseren 

ja ja Volgens vastgesteld beleid (= inclusief 

jaarlijkse evaluatie). 

 

 

 

 

2. Wonen 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie   Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

1. Woonplan Per dorp de situatie neergelegd in 

Woonplan 

Ook in gebied Oosterwolde 

woningbouwplannen vastgesteld in 

Woonplan. 

Bewaken toekomstige 

ontwikkelingen. 

Actualiseren Woonplan. 

Bew.cie’s  

Gemeente * 

Woningbouwco

öperaties 

 

2013 e.v. nee ja Woonplan evalueren en actualiseren door 

de gemeente, regio-overleggen om advies 

vragen. 

2. Voldoende 

ouderenhuisvesting 

Er is sprake van een groeiende vraag 

naar ouderenhuisvesting 

(seniorenwoningen). 

Zorgdragen voor 

voldoende 

ouderenhuisvesting. 

In ouderenhuisvesting 

ook ouderen blijven 

huisvesten en niet 

verhuren aan jongeren. 

Dit vraagt om 

upgrading van 

verouderde 

ouderenwoningen. 

Bew.cie’s  

Gemeente 

Ouderenorganis

aties 

Wooncoöperatie

s * 

 

2014 e.v. nee nee Geen sturende rol gemeente.  

Regio’s moeten dit zelf oppakken. 

Gemeente stuurt op 

Prestatieovereenkomsten. 

3. Upgraden huur-en 

koopwoningen/gezins

woningen naar 

seniorenwoningen. 

Inwoners wijken blijven langer in 

huidige woning wonen.  

Levensloopbestendige 

woningen van maken. 

Bew.cie’s  

Gemeente 

Ouderenorganis

aties 

Wooncoöperatie

s * 

 

2014 e.v. 

 

 

 

 

 

 

nee ja Regierol gemeente.  

Gemeente stuurt op 

Prestatieovereenkomsten. 
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4.  Isoleren van oude 

woningen 

Veel 60-er jaren woningen in de 

wijken. Slecht geïsoleerd.  

Isolerende maatregelen 

treffen. Ook 

Energiebesparende 

maatregelen treffen 

(zonne-energie). 

NUON-gelden benutten 

Bew.cie’s  

Gemeente 

Ouderenorganis

aties 

Wooncoöperatie

s * 

 

2014 e.v. nee ja Regierol gemeente.  

Verduurzaming van de huidige 

woningvoorraad. 

Gemeente stuurt op 

prestatieovereenkomsten. 

3. Verkeer en Bereikbaarheid 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie   Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

 1.  GVVP. 

 

Per dorp is de situatie neergelegd in 

GVVP. 

 

De verschillende dorpen 

zullen 

detailuitvoeringen zelf 

aandragen. Stimuleren 

handhaving en 

verstandige verkeer 

remmende maatregelen. 

Ruimte om in de 

uitwerking op details te 

mogen afwijken. Dus 

een “levend document”. 

Logisch en natuurlijk 

gebruik Shared Space 

stimuleren. 

Bew.cie’s * 

Gemeente * 

 

2013 e.v. ja ja GVVP 2013-2018 is vastgesteld.  

Bij einde planperiode terugblik en 

actualisatie.  

Bij de uitvoering van de Mop-wegen 

wordt voor zover mogelijk de 

uitgangspunten van het GVVP 

meegenomen. Het beschikbare budget is 

leidend.  

 

2. Parkeren centrum 

Oosterwolde. 

 

Te weinig parkeergelegenheid in 

centrum van Oosterwolde.  

 

Wordt meegenomen in 

masterplan 

Venekoten/Centrum. 

Denk ook aan 

trambaanidee als extra 

parkeergelegenheid 

 

Projectleiding 

Venekoten/Cent

rum 

Bew.cie’s 

Gemeente * 

 

2014 e.v. ja ja Onderdeel Masterplan 

Venekoten/Oosterwolde Centrum. 

3. Te weinig 

parkeerplaatsen in de 

wijken van 

Oosterwolde. 

Oudere wijken onvoldoende 

parkeergelegenheid. Bij opbouw wijken 

destijds geen rekening gehouden met 

meerdere auto’s per huishouden. 

Niet onderhouden 

groenstroken hiervoor 

inzetten/inventarisatie 

maken per wijk. 

Bew.cie’s* 

Gemeente  

Gebruikers 

 

2014 e.v. nee nee  

4. Veiligheid bij 

scholen. 

Bij verschillende basisscholen (MFS 

Zuid, Oostenburgschool, CBS De 

Versmallingen 

aanbrengen/blokken 

Bew.cie’s 

Gemeente * 

2014 e.v. ja ja Is gerealiseerd bij MFS Zuid. 

Bij MFS Noord is het een aandachtspunt. 
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Akker) is er sprake van onveilige 

situaties m.n. tijdens halen/brengen 

kinderen. 

plaatsen. OBS Buttinga 

goede voorbeeld 

Gebruikers 

Scholen. 

Bij c.b.s. de Akker blijft de situatie 

ongewijzigd. 

 

 

4. Recreatie en Toerisme 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie   Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

1.  Fietsenstallingen 

verbeteren/oplaadpu

nten elektrische 

fietsen in 

Oosterwolde. 

Upgraden fietsenstallingen etc./ 

grafittyproof maken. 

Meenemen in 

Masterplan 

Venekoten/centrum.  

Bew.cie’s * 

Gemeente  

Ondernemers 

Projectleiding 

Venekoten/centr

um 

2014 e.v. ja ja Voor zover haalbaar en mogelijk 

meenemen in de uitvoering van het 

Masterplan Venekoten/Centrum. 

2.  Fiets/skeeler/wandel

/trimpad rondom 

Oosterwolde. 

Gedeeltelijk is er een betonpad 

aangelegd o.a. Oosterwolde 

Zuid/parkzone. Kan uitgebreid worden 

tot rondje Oosterwolde.  

Mogelijkheden 

onderzoeken. 

Bew.cie’s * 

Gemeente 

Gebruikers 

 

Vanaf 2014. nee nee  

3. Oude wegen, nieuwe 

paden/ 

Dorpsommetjes. 

Uitvoering door gemeente even 

geparkeerd. “werk met werk” maken. 

E.e.a. in relatie tot MOP wegen. 

Bewaken dat als er 

uitvoerende werkz. zijn 

dat dan e.e.a. 

meegenomen wordt. 

Bew.cie’s * 

Gemeente 

 

Vanaf 2014. ja ja Wordt opgepakt in de Streekagenda 

Zuidoost via het 

wandelknooppuntennetwerk. 

4. Upgraden haventje 

Oosterwolde. 

Haventje aantrekkelijker maken voor 

varend publiek. 

Mogelijkheden 

onderzoeken. 

Bew.cie’s* 

Gemeente  

 

 

 

Vanaf 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nee nee  

5. 

 

Aanlegplaatsen 

Turfroute 

Onvriendelijke situatie bij de 

aanlegplaatsen/hangplekken jeugd + 

illegale bootjes. 

Mogelijkheden 

onderzoeken. 

Prullenbakken 

bijplaatsen/leeghalen 

door Caparis. Metalen 

prullenbakken/geen 

vuilniszakken./ 

Wekelijkse lediging.  

Bew.cie’s* 

Gemeente 

Vanaf 2014. nee ja Mogelijkheden worden op hun 

haalbaarheid onderzocht. 

6. Verbeteren entree Onaantrekkelijke trottoirs/bermen Mogelijkheden Bew.cie’s* Vanaf 2014 nee nee  
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Oosterwolde 

(N381/Venekoterwe

g + toegankelijkheid 

Nanningaweg). 

liggen er slecht bij/ stuk van 

fietspad/weg is ter hoogte van de 

bushalte te smal.  

onderzoeken Gemeente  

 

 

 

 

 

5. Sport en Ontspanning / Voorzieningen 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie   Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

1  Behoud zwembad 

voor Oosterwolde. 

Oosterwolde heeft een zwembad en wil 

deze als centrumplaats voor de 

gemeente behouden.  

Upgraden zwembad + 

sporthal Boekhorst. 

Rapport beoordelen 

Bew.cie’s * 

Verenigingen 

Gemeente * 

LACO 

 

 

 

 

 

 

 

2014 e.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja ja Gemeente is subsidieverstrekker. 

Exploitant voert een maatschappelijke 

taak uit.  

Extern adviesbureau stelt voor de huidige 

situatie meerjarig te handhaven.  

Zwembad ligt centraal in de gemeente. 

2 Binnensportvoorzieni

ng sporthal.  

Sporthal behouden voor Oosterwolde.  Upgraden en vergroten 

sporthal.  

Bew.cie’s 

Verenigingen 

Gemeente * 

LACO 

2014 e.v. ja ja Gemeente is subsidieverstrekker. 

Exploitant voert een maatschappelijke 

taak uit.  

Extern adviesbureau stelt voor de huidige 

situatie meerjarig te handhaven.  

Dus voor elke regio een sporthal 

3 Multifunctionele 

ontmoetingsruimte 

voor geheel 

Oosterwolde 

Er zijn diverse ontmoetingsruimtes 

aanwezig in Oosterwolde bijv. 

Sporthal/de Miente/MFS Zuid/Kampus 

Oosterwolde/zalencentrum ’t Anker/ de 

Esch/Stellinghaven/Rikkingahof/de 

Kompaan. Maar een effectief gebruik 

als ontmoetingsruimte voor 

Oosterwoldigers ontbreekt. In 

ontwikkeling is het Ecomunitypark 

(conferentieoord etc.) 

Er is een aanjager nodig 

die deze ruimtes als 

ontmoetingsruimtes 

positioneert. Vb. is 

Keunstwerf die d.m.v. 

exposities een aantal 

panden op de kaart 

heeft gezet. 

Bew.cie’s* 

Verenigingen 

Gemeente 

Bestuur Miente  

LACO * 

 

2014 e.v. nee nee  

4 Meer speelattributen 

in de wijken 

Het spelen en sporten in de wijken meer 

stimuleren. Buurtsportcoaches inzetten. 

Samenwerking zoeken met lokale 

sportverenigingen. 

In stand houden huidige 

voorzieningen en waar 

mogelijk uitbreiden. 

Onderhoud op orde 

houden. 4 x per 

Bew.cie’s 

Gemeente 

Caparis 

2014 e.v. ja ja Is vastgesteld beleid met bijbehorend 

budget. Aantal speeltoestellen wordt niet 

uitgebreid door de gemeente. 

Verplaatsing is in overleg mogelijk. 

Nieuwe toestellen op initiatief en voor 
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jaar/keuring 1 x per 

jaar. 

rekening van de wijken. 

 

 

 

 

6. Werkgelegenheid en Bedrijvigheid 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie   Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

         

1 Zorgen voor een goed 

vestiging -en 

exploitatieklimaat. 

Denk vooral ook om aantrekkelijkheid 

en bereikbaarheid van het 

industriegebied Oosterwolde 

 

Zie Masterplan 

Venekoten/Centrum. 

Bew.cie’s 

Gemeente * 

Provincie 

Bedrijven 

Projectleiding 

Venekoten/centr

um 

2014 e.v. ja ja Volgens vastgesteld beleid. 

2. Ecomunitypark als 

uitgangspunt 

Oosterwolde een parkachtige groene 

uitstraling geven. 

Zie project Ecomunity  Bew.cie’s 

Gemeente * 

Provincie 

Bedrijven 

Projectleiding 

Venekoten/centr

um 

2014 e.v. nee ja Meenemen in planvorming 

Ecomunitypark 

3. Upgrading 

winkelcentrum 

Oosterwolde 

Winkelaanbod teveel verspreid.  Masterplan 

Oosterwolde. 

Concentratie winkels. 

Gemeente.* 

Bedrijven. 

Projectleiding 

Venekoten/Cent

rum 

2014 e.v. ja ja Masterplan Venekoten/Centrum is 

vastgesteld. 
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7. Onderwijs 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie  Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

1. Kindcentra in 

Oosterwolde 

MFS Zuid en MFS Noord benutten als 

locaties voor Kindcentra in 

Oosterwolde 

Planvorming blijven 

beoordelen 

Bew.cie’s 

Schoolbesturen 

Gemeente 

2014 e.v. nee ja MFS Zuid is een Brede School. 

MFS Noord wordt een 

IntegraalKindCentrum. 

2. Borgen voldoende 

voorgezet onderwijs 

in Oosterwolde 

Het Stellingwerf College is gevestigd in 

Oosterwolde. Heeft een regiofunctie. 

Deze voorziening moet voor dit 

centrumdorp gehandhaafd blijven. 

Planvorming blijven 

beoordelen 

Bew.cie’s 

Schoolbesturen 

Gemeente 

2014 e.v. nee ja Zorgen voor voldoende huisvesting. 

3. Leerwerkbedrijf Het afstemmen van vraag en aanbod 

van stageplekken i.r.t. het MBO 

verdient meer aandacht. 

Draagvlakonderzoek Gemeente* 

School 

2014 e.v. nee nee  

 

 

 

8. Zorg 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie  Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

1. Borgen aanwezigheid 

voldoende zorg- en 

verpleeginstellingen 

in 

Oosterwolde(Ooststel

lingwerf). 

In de gemeente Ooststellingwerf en 

Oosterwolde in het bijzonder is een 

goed dekkend netwerk van zorg- en 

verpleeginstellingen aanwezig. Dit 

moet zo blijven (zorg kunnen bieden en 

werkgelegenheid kunnen bieden)  

Planvorming blijven 

beoordelen 

Bew.cie’s 

Besturen 

instellingen 

Gemeente 

2014 e.v. nee nee  

9. Cultuur en historie 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie  Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen  

         

         

1. Bewaren 

beeldbepalende 

historische gebouwen 

Beeldbepalende historische gebouwen 

vallen vrij en worden aan hun 

bestemming onttrokken. Dit betekent 

een wijziging van hun functie. Streven 

naar zoveel mogelijk in lijn houden van 

Overleg plegen met 

eigenaren. Hier beleid 

op maken. 

Eigenaars.* 

Bew.cie’s. 

Gemeente/provi

ncie 

Vanaf 2014 nee nee  
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hun oorspronkelijke functie en daardoor 

rekening houden met het karakter van 

het gebouw 

 

 

 

10. Overig 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie  Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

 

1. Duurzaamheid. Stimuleren duurzaamheidsinitiatieven 

op wijk- en buurtniveau. 

Milieubeleidsplan. 

Mogelijkheden 

onderzoeken. Instellen 

werkgroep 

duurzaamheid op 

wijkniveau. 

Bew.cie’s. 

Gemeente. 

Bedrijven. 

 

2014 e.v. ja ja Gemeente ondersteunt 

duurzaamheidsinitiatieven.  

Past binnen bestaand beleid.  

Regio pakt het op. 

2. Extra handhaving/ 

meer BOA-uren. 

Nu 1 BOA actief. Moet uitgebreid 

worden. Meer zichtbaar zijn en meer 

controle. 

Aanstellen extra BOA Gemeente. 2014 e.v. ja ja Uitbreiding BOA-uren is 

gerealiseerd. 

3. Uitbreiding 

milieubeleid.  

Meer scheiding van afvalstromen. 

Project Donkerbroek uitbreiden naar 

gehele gemeente. 

Zie hiervoor. Bew.cie’s. 

Gemeente.* 

Bedrijven. 

2014 e.v. ja ja In 2015 uitbreiding naar 

Haulerwijk. 

4. Verbeteren 

communicatie met 

gemeente. 

Intensiveren contacten met gemeente. 

Informatie verstrekken over en weer 

communiceren. 

Jaarlijks overleg met B&W.  

Zie hiervoor. Bew.cie’s. 

Gemeente * 

2014 e.v. ja ja Is gerealiseerd via het Oosterwolde-

overleg. 

 


