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Samenvatting 
In deze evaluatie zijn alle actiepunten uit het verkiezingsprogramma nagelopen en daarbij is gekeken 
in hoeverre de actiepunten afzonderlijk zijn gerealiseerd. 
Per actiepunt is dat als volgt beoordeeld: 
 Groen Actie is gerealiseerd. 
 Geel  Actie is deels gerealiseerd (>40%). 
 Rood  Actie is niet gerealiseerd. 
 
In totaal waren er 151 actiepunten verdeeld over 3 hoofdthema’s die samen waren verdeeld in 10 
categorieën. 
 
In totaal zijn 68 (45%) acties volledig gerealiseerd, 23 (16%) acties deels gerealiseerd en 59 (39%) 
acties zijn niet gerealiseerd.  
 
Onderstaande histogram laat zien wat de score is per hoofdthema en per paragraaf. 
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Alle actiepunten uit het verkiezingsprogramma worden op de volgende pagina’s herhaald en zijn 
ingekleurd. 
 
Het slechts is er gescoord voor de paragraaf 3.3 Mobiliteit (maar 14% is er gerealiseerd) 
Het meest (63%) is er gerealiseerd voor paragraaf 4.2 Zorg, welzijn en sociale zaken, slecht 13% is 
niet gerealiseerd). 
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 2 Dienstbare overheid 

 2.1 Rol van gemeente 

1 Regeldruk van de gemeente verminderen, burgers en bedrijven meer vrijheid geven om hun eigen toko in te 
richten naar hun overtuiging. 

2 Inspraak moet ook echt inspraak zijn, te vaak lijkt het of inspraak reacties voor kennisgeving worden aange-
nomen, en er verder niet toe doen. Dat schaadt ook het vertrouwen van de burger. 

3 Eén ondernemers loket, en structureel contact tussen college, raad enerzijds en ondernemers en agrariërs 
anderzijds. Zodat je van elkaars wel en wee op de hoogte bent. 

4 We hebben “mediation”(conflictbemiddeling) en we doen er te weinig mee. Minder naar de rechter om gelijk, 
meer problemen oplossen in overleg. (zie ook § 2.3 punt 16) 

5 Om goed op de hoogte te blijven van wat er leeft, stellen we wijkschouwen voor, waarin de raad, eventueel 
met het college een dorp of buurt bezoekt en zich daar ter plekke laat voorlichten. 

6 We zijn voorstander van (andere) vergadervormen met meer invloed van de burger in raad- en commissie 
vergaderingen. 

7 Ambtenaren en bestuurders moeten betrouwbaar en integer zijn, de ChristenUnie is voorstander van het 
invoeren van de ambtseed of belofte voor afdelingshoofden en andere gezagsdragers. 

8 Er moet in onze gemeente meer ruimte komen voor het particuliere initiatief. Te vaak worden ze door bu-
reaucratie en foute regelgeving in de kiem gesmoord. 

9 In het kader van de millennium doelen, om onze kennis en rijkdom te delen, om van andere culturen te leren 
is de ChristenUnie voorstander van een stedenband met een stad uit een land waar we echt iets voor kun-
nen betekenen. Meer dus dan uitwisselen van voetbalclub en zangvereniging. 

 2.2 Veiligheid 

1 We pleiten voor het aanstellen van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), om de politie te ontlasten 
en als aanspreekpunt van de burgers te fungeren. 

2 We vinden in Ooststellingwerf vooral in de weekends te weinig blauw onderweg, we pleiten voor uitbreiding 
van het aantal beschikbare uren onderweg. De politie moet wel naar de kerk kunnen. 

3 De vrijwillige brandweer is een groot goed. Het opheffen van kazernes past niet in onze grote gemeente. 
Mogelijk kan de taak van de brandweer ontlast worden door ambtenaren die bureau-werk uit handen nemen. 

4 We mogen best wat meer van onze buurt houden, wanneer er veel overlast en vandalisme is valt het oprich-
ten van een burger(nacht)wacht te overwegen. 

5 We zijn voor een harde aanpak van vandalisme. Duidelijk lik op stuk: een boete, betalen van het kapot ge-
maakte en helpen bij het herstel ervan. 

6 Geen coffeeshop in Oosterwolde of waar dan ook in de gemeente, niet blowen in de openbare ruimte. 
(zie ook § 4.1 punt 2) 

7 We blijven streven naar sluiting van het bordeel in Oldeberkoop, mogelijk door een sterfhuisconstructie. We 
vinden werken in de prostitutie, in geen enkel geval “aanvaardbaar” werk, zoals dat in de kaartenbakken van 
het UWV zou kunnen staan, we willen prostituees die uit het vak willen stappen als gemeente actief helpen 
bij terugkeer in de maatschappij (zoals bijscholing, leerwerkplekken of stage). 

8 Voorlichting van jongeren door de politie en de brandweer op scholen blijft belangrijk. 

 2.3 Financiën 

1 Helderheid over het ‘meerjarenperspectief’ waarbij gemaakte keuzes in beginsel als taakstellend moeten 
worden beschouwd. 

2 Raad en College moeten blijvend streven naar verhoging van de informatiewaarde van de programmabegro-
ting. 

3 Goede afweging van ambitieniveau van de gemeente en de hoogte van de gemeentelijke lasten. 

4 Veel aandacht voor lange termijn aspecten van de begroting, zoals goede planning van onderhoudbudgetten 
en degelijke investeringsramingen. 

5 Structurele lasten moeten met ‘structurele middelen’ worden gefinancierd. 

6 Het College doet jaarlijks verslag van de kostendekkendheid van de verschillende heffingen. 

7 Minder nota’s en beleidsdocumenten, maar al te vaak zijn ze bij het verschijnen al achterhaald, vaak kan 
volstaan worden met een actualisatie van het bestaande. 
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8 Minder dikke nota’s, meer uitgaan van korte aktielijstjes die op een A4 tje passen. 

9 Minder inhuur van derden, de kosten van bureau’s e.d. zijn vaak vele malen hoger dan het in eigen beheer 
uitvoeren van plannen. 

10 Minder hoogbetaalde topambtenaren in de gemeente. 

11 Bij aanschaf van dure software, eerst helder nut en noodzaak onderbouwen. 

12 Strakker verhaal beleid. Vandalisme en beschadigingen van gemeentelijke eigendommen altijd verhalen op 
de veroorzakers. 

13 Vereenvoudiging van regelgeving, daardoor minder controles en minder frustraties. (bijvoorbeeld:kampeer 
en reclame verordeningen voor een gedeelte afschaffen) 

14 Zeer terughoudend subsidiebeleid. 

15 Bij subsidies aan dorpshuizen en sportclubs vaker de regel: voor wat hoort wat toepassen. (bijvoorbeeld 
sporten door kinderen uit naschoolse opvang, gemeentelijke activiteiten in dorpshuizen) 

16 Minder naar de rechter, meer proberen in overleg, of met mediation tot oplossingen te komen. (zie ook §2.1 
punt 4) 

 3 Duurzame leefomgeving 

 3.1 Ruimtelijke ordening en wonen 

 Meer aandacht voor de openbare ruimte 

1 Open ruimten zijn onmisbaar: pleinen, groenstroken, parken, speeltuinen en oppervlaktewater. Het zijn de 
‘longen’ van het dorp. Inbreiding is goed, maar de leefbaarheid mag niet in het geding komen. 

2 We hebben een gemeentelijke monumentenlijst, en hiermee zullen we aan de slag moeten, te veel gebou-
wen in onze mooie dorpen zijn al gevallen onder de slopershamer. 

3 In dit verband willen we ook het dorpse karakter van Oosterwolde behouden, ook als er gewerkt wordt aan 
een nieuw winkelcentrum vinden we dat dit niet een stenen kolos moet worden waardoor het hart uit onze 
gemeente wordt weggesneden. Laten we uitgaan van wat we hebben, het is zo gek nog niet. Winkels waar-
bij gebruik gemaakt wordt van authentieke gevels zoals bijvoorbeeld in Ten Boer, zou ook in onze gemeente 
het overwegen waard zijn. 

4 Wat ons betreft blijven de woningen aan de Moskampweg gespaard. 

 Geen kwantiteit, maar kwaliteit en afstemmen op de vraag 

5 Zowel in het hoofddorp Oosterwolde, als ook in de kleine dorpen, moet zodanig gebouwd worden dat de 
vraag van het dorp zelf, voldoende beantwoord kan worden. 

6 We verwachten een krimpende bevolking, als ChristenUnie willen we echter streven naar stabiliteit in het 
bevolkingscijfer, onze gemeente was en blijft aantrekkelijk voor mensen die uit de randstad weg willen. 

7 Op basis van planmatige aanpak, willen we een toekomstgericht woonplan, waarin we steeds de actuele 
situatie kunnen verwerken. 

 Het buitengebied een kwaliteitsimpuls geven en verrommeling tegengaan 

8 Naar aanleiding van de structuurvisie zijn en worden er voor allerlei deelgebieden z.g. gebiedsvisies vastge-
legd. In onze ogen worden dat korte concrete invulplannen die met de bewoners worden afgestemd. Ook 
hier geld, niet de ogen sluiten voor toekomstige ontwikkelingen, maar ook niet veranderen om het verande-
ren. 

9 Het landschapsbeleidsplan wordt verder uitgevoerd. 

10 We blijven heel kien op diverse provinciale, landelijke en Europese subsidies om onze wensen betaalbaar te 
houden. 

11 De ChristenUnie wil meer dingen in het buitengebied kunnen doen, zonder de landbouw in de weg te zitten. 
Het ruimhartig toestaan van een 2e bedrijfstak, het meer mogelijkheden verschaffen voor kleine ambachtelij-
ke bedrijven, is van vitaal belang voor het buitengebied. 

12 De landbouw is de drager van het landschap, een goede vitale boerenstand is absoluut noodzakelijk voor 
een goede inrichting van het buitengebied. Het omvormen van landbouwgrond tot natuurgebied is iets wat 
tot staan moet worden gebracht Alleen daar waar het concreet gaat om de invulling van de Ecologische 
Hoofdstructuur zal er (bij voorkeur) nog uitruil van gronden zijn. De ChristenUnie voelt meer voor een verwe-
venheid tussen natuur en landbouw, waarbij de boeren actief hun steentje bijdragen in het natuurbeheer. 

 3.2 Natuur, milieu en klimaat 

1 In het nieuwe centrumplan en in het verkeersplan krijgen fietsers en voetgangers ruim baan. 

2 Bij belangrijke bushaltes, overdekte fietsenstalling met mogelijkheid tot afsluiting. 

3 Gemeentelijke vervoermiddelen milieuvriendelijker en zuiniger. 
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4 Fiets is het vervoermiddel voor politici, ambtenaren en bestuurders. 

5 In de nieuwbouw wordt de lat hoger gelegd als het gaat om het Energieprestatie coëfficiënt. 

6 Zonne-energie als duurzame energie is onderbelicht, en moet meer toegepast worden. 

7 Gemeentelijke gebouwen energiezuiniger (bijvoorbeeld door isolatieverbetering). 

8 Subsidieregeling ter bevordering van het uplabelen van woningen (energiezuiniger maken). 

9 Beter voorlichting door coöperaties en woningbouwvereniging. 

10 Een CO2 reductieplan voor alle industrieterreinen. 

11 Nieuwe wijken, herinrichtingsplannen zo mogelijk energieneutraal. 

12 Ambtenaren dichter bij het werk wonen. 

13 Gemeentelijk houtafval, maaisel van bermen en houtsnippers gebruiken voor de vergisting. 

14 De gemeente koopt duurzaam en fair trade in. 

15 De millenniumwerkgroep wordt uitgebreid, organisaties die met een millenniumdoel bezig zijn of willen, kun-
nen zitting nemen. Het wordt een echte denktank, die steeds met nieuwe ideeën komt om genoemde doelen 
te bereiken. 

16 Glascontainers bij de winkels en ondergronds. 

17 Gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van natuur, milieu en klimaat. 

18 Gewoonlijk herbeplanting bij kapvergunningen. 

19 Een bomenbeleid wat de functie bomen als groene longen van de gemeente respecteert. 

20 Groene stroom inkoop. 

21 Actief beleid om zwerfafval tegen te gaan, met handhaving en bestuurlijke boetes. 

 3.3 Mobiliteit 

1 Het ontbreekt in onze gemeente aan een goed verkeers en vervoersplan. We zullen een goed plan op die-
nen te stellen wat, uitgaande van het bestaande, met minimale kosten een stuk verbetering brengt. 

2 We willen als ChristenUnie het volgende bereiken. (geen actiepunt) 

3 Verbetering van openbaar vervoer, zowel naar Assen als naar Wolvega, Groningen en Drachten. Veilige 
opstapplaatsen bij scholen en (zorg) instellingen. Inspelen op de nieuwe ingeplande spoorlijnverbinding 
tussen Groningen en Heerenveen via Drachten. Afstemming van tijden. 

4 Goede bushaltes, waar de fiets goed te stallen is, en de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. We 
weten wel dat dit vooral de verantwoordelijkheid voor de vervoerders is, maar de gemeenten hebben vele 
mogelijkheden van invloed op de besluitvorming. 

5 Meer aandacht voor de veiligheid, al een aantal jaren proberen we de wegen zo vorm te geven dat de ge-
bruikers hun snelheid aanpassen aan de medegebruikers. Het zogeaamd shared space principe van prof. 
Monderman. We staan daar positief tegenover. Het slaat soms door, te veel wegbelijning is verdwenen, 
waardoor sommige wegvakken bij mist en voor ouderen veel gevaarlijker zijn dan nodig. We pleiten voor 
terugkeer van de belijning op die wegvakken. 

6 Het gratis parkeren willen we verdedigen, omdat dit ons ten opzichte van vele andere gemeenten een con-
currentievoordeel oplevert. 

7 In Appelscha de mogelijkheden onderzoeken voor gratis parkeren met een geregelde pendelbus vanaf het 
bezoekerscentrum, en betaald parkeren in een aantal zone’s in het dorp, om zodoende het parkeren als 
instrument te gebruiken om de mensen op een leuke manier in Appelscha te krijgen en te houden, zonder 
dat hierdoor het wegennetwerk overbelast wordt. 

8 Fietsers geen voorrang op rotondes, vanwege veiligheid. 

 3.4 Economie 

 Recessie 

1 We willen waar mogelijk investeringen in positieve zaken als onderwijshuisvesting, aanleg van fietspaden, 
verkeersveiligheid en dergelijke naar voren halen. 

2 We gaan structureel met het bedrijfsleven en de scholen in overleg, met als doel om de ontwikkelingen in de 
economie goed in de gaten te houden. En waar nodig vlug bij te sturen. 

 Werkgelegenheid en werkloosheid 

3 We willen inzetten op het stimuleren van kleinschalige en ambachtelijke bedrijvigheid. 

4 Meer ruimte geven voor de combinatie wonen en werken, ook op bestaande industrieterreinen. 

5 Aandacht voor bedrijven die nodig zijn om de grote bedrijventerreinen bij de A7 te faciliteren. 

6 Als gemeente zelf een stevige organisatie houden, waarin ook stageplekken zijn, en ruimte voor anders 
getalenteerde mensen. 
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7 We gaan ruimhartig om met de sollicitatieplicht van moeders die kleine kinderen hebben op te voeden. Bij 
hen leggen we vooral de nadruk op bijscholing. 

8 In de toeristensector zullen we actief proberen te zorgen voor meer werkgelegenheid. Er liggen grote plan-
nen (“marketing visie", "AAA Appelscha","structuurvisie") die we aktief zullen vorm geven. 

9 Deeltijdbanen en thuiswerken, zullen we als gemeente als volwaardig stimuleren en faciliteren. 

 Een bloeiende centrum gemeente. 

10 We voeren een terughoudend beleid met betrekking tot het vestigen van winkelcentra in het buitengebied 
(‘weidewinkels‘) om een levensvatbare middenstand overeind te houden in de dorpen (dit kan o.a. via het 
instrument van de ruimtelijke ordening). 

11 We gaan echter niet op de stoel van de ondernemer zitten, en laten ook de “markt” zijn werk doen. Of zoals 
dr. J Zijlstra indertijd zei: “er is altijd plek voor een betere kruidenier” Het stoort ons te zien dat de ontwikke-
lingen rond de vestiging van bepaalde winkels (Gamma, tuincentrum) helemaal vastgelopen zijn in de taaie 
bureaucratie. 

12 We gaan zondagsopenstelling van winkels zoveel mogelijk tegen (inclusief avondopenstelling van super-
markten op zondag). 

 Vestigingsbeleid en detailhandelsbeleid 

13 We wegen (het subsidiëren van) bedrijfsvestigingen duurzaamheid als factor zwaar mee. 

14 We streven in kleine kernen een combinatie van functies (detailhandel, bibliotheek, bank, school, etc.) na. 
Multifunctioneel, zoals in Haulerwijk al het geval is. 

15 Betere ontsluiting bedrijventerreinen ook voor openbaar vervoer en fietsverkeer. 

16 Richt bedrijfsterreinen duurzaam in. Bij voorkeuren functioneren zij klimaatneutraal. 

17 De gemeente faciliteert in principe bedrijven die zich willen vestigen, en laat de markt de concurrentiever-
houdingen bepalen. 

 Recreatie en toerisme 

18 Er liggen nu zoveel plannen met betrekking tot Appelscha, er moet nu gewerkt worden. De gemeente zal 
zich vooral moeten richten op het stimuleren en faciliteren van particulier initiatief. Maar al te vaak worden 
door eigen grootse plannen, initiatieven op een zijspoor gezet, terwijl er niets gebeurd. 

19 Niet alleen Appelscha, maar ook in andere dorpen als Waskemeer, Ravenswoud en Fochteloo zal ruimte 
moeten zijn voor ondernemers die zich willen inzetten voor kleinschalige verblijfsrecreatie en activiteiten. 

20 Bij het huidige bezoekerscentrum Appelscha moet een goed transferium komen, auto’s moeten er gratis 
gestald kunnen worden, en toeristen zullen voor een klein bedrag frequent vervoerd dienen te worden naar 
de diverse trekpleisters in Ooststellingwerf en Veenhuizen. 

21 Bij het herstellen van de vaarten in Haulerwijk en Waskemeer zal er aandacht zijn voor kano’s, de dorpen en 
vaarten kunnen hierdoor een meerwaarde krijgen voor het toerisme. 

22 We streven, vooral bij de ondernemers in de recreatieve sector voor voldoende overnachtingsplaatsen voor 
Campers 

 4 Bloeiende samenleving 

 4.1 Jeugd, gezin en onderwijs 

1 We willen een gemeente die “gezinsproof” is (het gemeentelijk beleid gezinsvriendelijk maken door in te 
zetten op veilige wijken, op ondersteuning van ouders en op het integraal aanpakken van problemen (dus in 
het gezin)). Ook als het gaat om gezinsvriendelijke woningbouw in de dorpen. Of meergeneratiewoningen, 
waar kinderen hun ouders in de nabijheid hebben. 

2 Het toestaan van een coffeeshop is hetzelfde als dweilen met de kraan open, de ChristenUnie zal zich tot 
het uiterste inzetten om het heilloze beleid wat moet leiden tot de mogelijke vestiging van een coffeeshop, te 
keren. (zie ook § 4.2 punt 6) 

3 Jeugd en gezin willen we als apart hoofdstuk in de begroting opnemen. Ook vanwege de ontwikkeling van 
het centrum voor jeugd en gezin. 

4 Dorpshuizen, maar ook huiskamers van instellingen moeten meer en meer de plek worden waar oud en jong 
elkaar treft. 

5 We blijven aandacht vragen voor onze Molukse dorpsgenoten, ze hebben het niet altijd even gemakkelijk, te 
meer omdat in hun land van herkomst grote spanningen zijn. 

6 Ook andere groepen mensen als nieuwe Nederlanders en asielzoekers horen erbij. 
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7 Veel problemen en ontsporingen van mensen op latere leeftijd zijn terug te voeren op een moeilijke jeugd. 
De gemeente zal, binnen haar verantwoordelijkheid er alles aan doen om via een goed opgezet centrum 
voor jeugd en gezin, te helpen bij de opvoeding en begeleiding van jongeren. Mocht het mis gaan, dan moet 
er een sluitende aanpak zijn van hulpverleners, die niet langs elkaar heen werken. 

8 Voldoende en leuke speelplaatsen en trapveldjes voor kinderen moeten er zijn. We vinden dat we als ge-
meente daar momenteel in tekort schieten. 

9 We willen zorgen voor preventie van echtscheidingen (via huwelijks- of relatiecursussen) en hulpaanbod bij 
en na een echtscheiding, vooral gericht op (emotionele) problemen bij kinderen en co-oudersch 

10 We willen bedrijven stimuleren om leerwerkplekken te creëren voor werkloze jongeren. 

 4.2 Zorg, welzijn en sociale zaken 

1 De bestaande regelingen moeten ook goed bekend zijn. Ook hier ontbreekt het soms aan. 

2 Goed noaberschap, burenhulp, is van groot belang voor de samenleving, het automatisme dat je voor elk 
wissewasje terug valt op de overheid moet tot het verleden behoren. Boodschappen doen, ziekenhuisbe-
zoek, kleine klusjes We hebben gelukkig in de gemeente vele vrijwilligers en organisaties, we zullen ze moe-
ten helpen en faciliteren bij hun werk. 

3 Als gemeente een open oog en een bewogen hart voor knelpunten in de samenleving. Door knelpunten 
kunnen mensen hun leven onvoldoende vorm geven, wat kunnen we voor hen doen?. Als gemeente er zijn 
als een vangnet, als andere middelen falen. 

4 Organisaties waaraan de gemeente taken toevertrouwd moeten professioneel, transparant, doeltreffend en 
degelijk zijn. De gemeente moet niet alleen toewijzen, maar ook nagaan of gedaan wordt wat werd afge-
sproken. 

5 Organisaties die in de zorg werken worden meer op kwaliteit beoordeeld. 

6 We betreuren de manier waarop de gemeente de afgelopen jaren is omgegaan met de stichting welzijn 
ouderen Ooststellingwerf, we willen deze organisatie weer meer ruimte en mogelijkheden geven om een rol 
in onze vergrijzende samenleving te spelen. 

7 Structureel (voor)overleg met ouderenbonden en de WMO adviesraad zal normaal zijn om beleid te maken 
en te evalueren. 

8 Maatschappelijke opvang en verbetering van de positie van dak- en thuislozen is nodig. 

9 In Ooststellingwerf zijn vele vormen van begeleid wonen en andere zaken die het leven van anders getalen-
teerden aangenamer maken (zorgboerderijen). De gemeente ziet het belang hiervan in, en zal steeds in 
positieve zin de helpende hand bieden bij faciliteren en regelgeving. 

10 We willen graag samenwerking tussen sportclubs van verschillende sporten, om zo een afwisselend aanbod 
te creëren en meer faciliteiten te bieden én de activiteiten voor een ieder bereikbaar te maken. We willen 
beleid waarmee de integratie van diverse bevolkingsgroepen wordt bevorderd. Gemeente kunnen hierin een 
stimulerende rol vervullen. 

11 Openbare gebouwen, zoals bibliotheken en dorpshuizen willen we zoveel mogelijk open stellen voor kunste-
naars, dit zorgt voor een meervoudig gebruik van die ruimtes, en geeft onze creatieve burgers de kans om 
hun werk onder een breder publiek te brengen. 

12 We stimuleren de amateurkunst en de betrokkenheid en creativiteit van nieuwe culturen bij de bestaande 
activiteiten. 

13 Door de verwachte bevolkingskrimp, zullen we mogelijk tot clustering van voorzieningen moeten overgaan, 
de structuurvisie geeft hier in grote lijnen een goede sturing aan. 

14 De dorpshuizen worden het bruisende hart van de kleine dorpen samen met centrum jeugd en gezin, consul-
tatiebureau, spreekuur van …, WMO steunpunt, spreekuur wijkagent, jeugdsoos. Alles komt hier samen. Op 
deze wijze blijft er een betaalbare win-win situatie voor zowel dorp als gemeente. 

15 We blijven vrijwilligerswerk actief stimuleren en ondersteunen. 

16 Het Fries en het Stellingwerfs zullen we stimuleren en faciliteren. 

 4.3 Sociale samenhang 

1 Minimaal één ontmoetingspunt (sociale supermarkt) per dorp/buurt waar burgers kunnen kopen of iets kun-
nen regelen, het dorpshuis, de soos of ….. 

2 Mensen mogen best trots zijn op hun dorp en buurt, ze moeten ook echt wat te zeggen hebben als het om 
de inrichting en activiteiten gaat. We stellen de eisen niet zodanig hoog, dat het bij mogelijke organisatoren 
de moed in de schoenen doet zakken. Bij het organiseren van activiteiten meer kijken naar de behoefte dan 
naar het aanbod. 

3 Stimuleer een integraal beleid op het gebied van welzijn (club- en buurthuiswerk en maatschappelijk werk), 
integratie, jeugdzorg, veiligheid en sport in relatie tot de brede (buurt)school. We zijn voorstander van een 
gemeentelijke kortingskaart met name voor burgers die op een minimum inkomensniveau zitten. 
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4 We gaan voor buurtbeheer van voorzieningen als speelplekken, zwembaden en dergelijke, dit geeft grote 
onderlinge betrokkenheid, en geeft een stukje positieve verantwoordelijkheid. 

 Hieronder een paar concrete zaken per dorp waarvoor we aandacht willen vragen: 

5 Leefbare Boerestreek, met bijv. Kinderboerderij e.d. 

6 Pendelsysteem vanaf het bezoekerscentrum. 

7 Tot stand brengen van de ecologische verbindingszone tussen Drents Friese Woud en Fochteloërveen. 

8 Waterwinning Terwischa voorlopig daar laten. 

9 Streven naar behoud van de kamelenmarkt, onder voorwaarden die reëel zijn 

10 Voldoende mogelijkheden voor dieren en mensen om de opgewaardeerde N381 veilig over te komen 

11 Opwaardering landgoed Ontwijk. 

12 Stimuleren van de combinatie wonen&werken op verschillende plekken. 

13 Bij de Knolle, een goede stopplaats voor het openbaar vervoer, met fietsenstalling. 

14 Verkeersveiliger maken van Leeksterweg en Oosterwoldseweg. (fietspad) Bij rotonde fietser uitsluitend 
rechtsom laten fietsen (dus haaientanden voor linksom verwijderen) vanwege veiligheid. 

15 Sluipverkeer van auto´s via kerkstraat naar Waskemeer tegengaan. 

16 Nu de beslissing over het tracé van de N381 een feit is, zullen we ervoor zorg dragen er goede gebiedsplan-
nen komen, waardoor verloren gegane zaken gecompenseerd kunnen worden. (De natuur, de boeren, het 
beekdal.) 

17 Herstel en revitalisatie van het gebied rondom de haven. 

18 We hebben grote bedenkingen tegen de huidige planvorming rond Venekoten noord. 

19 In onze visie komt er veel meer ruimte voor de combinatie werken en wonen. 

20 Het liefst zouden we zien dat hier ook een combinatie van grotere winkels (bijv. Gamma, Tuincentrum,) zou 
komen, met veel parkeerruimte zodat ook het centrum enigszins zou kunnen worden ontzien. 

21 Het voormalige jonge Poerink gebouw zal direct gesloopt moeten worden. 

22 Het Centrum plan wat er ligt voor de vernieuwing van het winkelhart, is in onze visie te groots, en tast het 
eigene van Oosterwolde te veel aan. Ruimte geven aan initiatieven van ondernemers is voor ons belangrij-
ker dan zelf als regisseur steeds veel risico’s te nemen. 

23 Geen betaald parkeren. 

24 Geen afbraak van de woningen aan de Moskampweg. De woningen zijn karakteristiek en beeldbepalend 
voor Oosterwolde. 

25 Instandhouding van de prachtige en oude bomenstand van het centrum. 

26 Geen uitbreiding industrieterrein aan de Nanningaweg. 

27 Goede fietsverbinding tussen Ravenswoud en Smilde. 

28 Betere bewijzering van het gebied (uitkijktoren) 

29 Stimuleren van kleinschalige recreatie (bijvoorbeeld kano varen). 

30 Ligt midden tussen prachtige natuur: Blauwe bos, Duurswouder heide en Bakkeveen. We willen meer men-
sen laten genieten van deze rijkdom en zullen dus veel aandacht besteden aan het toerisme en het fietspa-
dennet in deze plek. 

 
 


