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Voorwoord

Voor u ligt de Dorpsvisie van Steenwijkerwold, gemaakt door 

en bestemd voor de inwoners van Steenwijkerwold. Vereniging 

Dorpsbelang Steenwijkerwold heeft deze visie met ondersteuning van 

de gemeente Steenwijkerland, Woonconcept en met de inbreng van 

vele inwoners, verenigingen en ondernemers van Steenwijkerwold tot 

stand gebracht.

De tijd van het ontwikkelen van een visie moet nu worden gevolgd 

door de fase van het maken van plannen en het werken naar 

uitvoering. De taak van Vereniging Dorpsbelang Steenwijkerwold is dat 

wij de ontwikkelingen initiëren, monitoren en als het mogelijk is mede 

regisseren. Ook dit kan en wil het bestuur van Dorpsbelang niet alleen 

doen. Wij zijn blij dat er tijdens de ontwikkeling van de Dorpsvisie tien 

werkgroepen zijn ontstaan met enthousiaste inwoners die samen aan 

de slag willen gaan. Naast de inzet van deze werkgroepen rekenen 

wij op de blijvende medewerking vanuit de gemeente, Woonconcept, 

Sociaal Werk De Kop, verenigingen, instellingen en natuurlijk de 

inwoners van Steenwijkerwold. Samen kunnen we er iets moois van 

maken.

Deze visie geeft ons een doorkijk tot 2030. Het is bovendien geen 

statische, maar een dynamische visie. Dit houdt in dat de visie 

regelmatig wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Tot slot willen wij enkele partijen bedanken voor hun medewerking. Als 

eerste alle inwoners en vrijwilligers die van het optrommelen een succes 

hebben gemaakt. De gemeente Steenwijkerland en Woonconcept, 

zonder hun bijdrage was het niet mogelijk geweest om deze visie op 

deze wijze op te stellen. 19 Het Atelier heeft ons samen met BOKD 

begeleidt in het ontwikkelen van deze visie. En natuurlijk Sociaal Werk 

De Kop, wij hopen samen met jullie de Dorpsvisie tot uitvoering te 

brengen. 

De enthousiaste en fantastische inzet van de leden van de werkgroepen 

en de inwoners van Steenwijkerwold zijn de basis geweest voor 

deze Dorpsvisie. Samen staan we sterk voor de leefbaarheid van 

Steenwijkerwold, nu en in de toekomst!

Namens Vereniging Dorpsbelang Steenwijkerwold,

Hans Apperloo

Voorzitter

Café Gelderingen

Oldemarktseweg bij Woldplein

Ten Holtheweg



4 Monument ter nagedachtenis aan het voormalig ‘liefdesgesticht’ De Voorzienigheid nabij de St. Andreaskerk 
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Ontwikkeling van de Dorpsvisie1
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In het dorp Steenwijkerwold in de gemeente Steenwijkerland is zowel 

een fysieke als sociale impuls nodig. Woningcorporatie Woonconcept 

is voornemens om de komende jaren fysieke ingrepen te plegen 

in de sociale huurwoningvoorraad. Er zijn inmiddels twee sloop-

nieuwbouwprojecten in het dorp in gang gezet. Daarnaast is er 

mogelijk een woningbehoefte in Steenwijkerwold. 

De komende jaren gaat het een en ander spelen op het gebied van 

onderwijshuisvesting. De openbare ruimte kent delen met weinig 

kwaliteit. Deze nodigen niet uit tot spel, bewegen, ontmoeten of samen 

zijn. Verder speelt de noodzaak om de afhankelijkheid van aardgas 

te verminderen en wil de gemeente in 2021 een Warmteplan hebben 

opgesteld. 

Kortom, er liggen fysieke en sociale opgaven. Alle ontwikkelingen 

vragen een om gezamenlijk aanpak en een integrale visie. Een visie 

waarbij de input van de inwoners en de verschillende maatschappelijke 

/ professionele partners samenkomen.

Inleiding1.1
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D. VERKEER & 

VEILIGHEID

E. NATUUR & 

MILIEU

Droom van 
Steenwijkerwold

A. WONEN & LEVEN

B. VOORZIENINGEN 

& ONDERNEMEN

C. CULTUUR, VRIJE 

TIJD & SPORT

De droom van Steenwijkerwold wordt uitgewerkt in de vijf thema’s
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Het doel van de Dorpsvisie Steenwijkerwold 2020 - 2030 is om samen 

met alle inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, 

gemeente en Woonconcept een breed gedragen en inspirerend 

toekomstbeeld te schetsen, waar iedereen naar toe kan werken: de 

Droom van Steenwijkerwold.

Met ‘De droom van Steenwijkerwold’ als stip op de horizon worden de 

opgaves en acties uitgewerkt in vijf thema’s:

1. Wonen & leven

2. Voorzieningen & ondernemen

3. Cultuur, vrije tijd en sport

4. Verkeer & veiligheid

5. Natuur & milieu

In de organisatie, de input én de uitvoering spelen inwoners de 

hoofdrol. Vandaar dat in het hele totstandkomingsproces voortdurend 

de focus op het betrekken van inwoners is gelegd. 

Om de dromen, wensen en ambities vorm te geven is er werk aan de 

winkel. Daarbij zal van begin af aan de coproductie worden opgezocht 

tussen de inwoners en de (professionele) organisaties. Zo kan men 

elkaar versterken. Altijd met de realiteit voor ogen, maar ook door te 

durven dromen, want wat vandaag niet is, kan morgen komen.

Doel1.2
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ROUTEKAART NAAR DORPSVISIE 
STEENWIJKERWOLD 2020 - 2030

4. 
SEPTEMBER/ OKTOBER  2020

Gesprekken met professionele partijen, 
maatschappelijke voorzieningen, kerken, 

sportverenigingen, ondernemers, 
gemeente en Woonconcept

1. 
BEWONERSBIJEENKOMST

22 en 29 JUNI 2020

Denkers & doeners
- welke thema’s zijn belangrijk voor de 

Dorpsvisie
- vormen van werkgroep ‘Optrommelen’

3. 
STARTBIJEENKOMST 
OPTROMMELACTIE

31 AUGUSTUS 2020

Overhandigen 40 trommels aan de 
straatvertegenwoordigers door werkgroep 

‘Optrommelen’

het dorp

2. 
JUNI/ JULI/ AUGUSTUS 2020

Analyse sociale en fysieke situatie op de 5 
thema’s, vastgoedbezit Woonconcept en 

Gemeente Steenwijkerland

5. 
OKTOBER  2020

Innnemen trommels en opbrengsten 
‘De Grote Optrommelactie’ verzamelen, 

documenten en analyseren

7. 
BEWONERSBIJEENKOMST

16 DECEMBER 2020

Bespreken opbrengsten ‘De Grote 
Optrommelactie’ en duiding van de 

benoemde punten

9. 
Opstellen Dorpsvisie en Uitvoeringsplan

8. 
Vertalen naar kansen en 

mogelijkheden op de 5 thema’s

10. 
PRESENTATIE DORPSVISIE AAN 

HET DORP
MAART 2021

- Presentaie en overhandiging van de 
dorpsvisie en uitvoeringsplan

het dorp

6. 
NOVEMBER  2020

Tentoonstelling van de opbrengsten van  
‘De Grote Optrommelactie’
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Voor de inventarisatie van de opgaven, de te nemen maatregelen 

en voor het creëren van draagvlak voor de dorpsvernieuwing, 

zijn zowel inwoners als professionele partijen (maatschappelijke 

organisaties, politie, etc.) betrokken bij het proces. Ook is de 

expertise vanuit de verschillende vakgebieden bij de gemeente en de 

woningbouwcorporatie ingezet. De ontwikkeling van de Dorpsvisie is 

aangestuurd door een regiegroep bestaande uit vertegenwoordigers 

van Vereniging Dorpsbelang Steenwijkerwold, gemeente, 

Woonconcept en Sociaal Werk de Kop. 

Om alle inwoners van Steenwijkerwold de gelegenheid te bieden aan 

te geven wat hij/ zij belangrijk vindt, welke ideeën en behoeftes er zijn, 

is ‘De Grote Optrommelactie’ ingezet. Een methode speciaal ontwikkelt 

om inwoners te betrekken bij nieuwe en bestaande activiteiten.

Tijdens ‘De Grote Optrommelactie’ zijn er in totaal 40 trommels van 

deur naar deur gegaan door alle straten van Steenwijkerwold. In de 

trommels zaten spelregels en invulformulieren om wensen en ideeën 

voor de buurt door te geven. Na het invullen werden de trommels 

vervolgens doorgegeven aan de buren. Na een maand werden alle 

goedgevulde trommels verzameld en alle informatie geanalyseerd. 

Met een respons van 75% van de huishoudens is er met ‘De Grote 

Optrommelactie’ heel veel informatie opgehaald. Daarnaast konden 

inwoners ook aangeven of zij zich actief willen inzetten voor bepaalde 

thema’s. Met deze actieve dorpsbewoners zijn 10 werkgroepen gevormd 

die straks samen aan de slag gaan om de ‘Droom van Steenwijkerwold’ 

te realiseren. 

Naast ‘De Grote Optrommelactie’ zijn er gesprekken gevoerd met 

professionele organisaties in Steenwijkerwold: 

• Gemeente Steenwijkerland 

• Woonconcept 

• Sociaal Werk de Kop

• Stichting AVOS 

• Dorpshuis Hoogthij 

• Schoolbesturen

• Kerken

• Ondernemers in het dorp

• Sportverenigingen

• Welzijnsorganisaties

• Politie

De belangrijkste opgaven voor dorpsvernieuwing zijn in de Dorpsvisie 

Steenwijkerwold inzichtelijk gemaakt. In de visie wordt beschreven 

hoe de ontwikkeling van Steenwijkerwold er voor de komende 10 jaren 

uitziet. In de bijlagen C is het proces van de totstandkoming van de 

Dorpsvisie beschreven. In bijlage D zijn de resultaten van de Grote 

Optrommelactie weergegeven. 

Participatie1.3
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De inhoud van de Dorpsvisie is tot stand gekomen door de opbrengsten 

van ‘De Grote Optrommelactie’ én gesprekken met professionele 

partijen. Er staan geen absolute waarheden in de Dorpsvisie. Er 

moet nog van alles worden onderzocht. In de visie staan deze 

onderzoeken omschreven bij de opgaven. Dit kan variëren van kleine 

onderzoeken door de werkgroepen tot grotere onderzoeken waarbij 

de samenwerking met professionele partijen gewenst is. 19 Het Atelier 

heeft een vertaling gemaakt van alle opbrengsten naar de ‘Droom van 

Steenwijkerwold’ (afgestemd met de regiegroep).

Verantwoording1.4

Dorpshuis Hoogthij
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De Dorpsvisie Steenwijkerwold 2020 - 2030 begint met ‘De droom van 

Steenwijkerwold.’ Hoe ziet Steenwijkerwold er in 2030 uit? Wat willen 

we behouden in het dorp en wat willen we verbeteren? Hoe worden we 

het dorp waar in 2030 iedereen zou willen wonen?

Om de droom te kunnen realiseren liggen er voor het dorp een aantal 

opgaves. In hoofdstuk drie wordt per thema een analyse gemaakt van 

de huidige situatie. Om ‘de droom van Steenwijkerwold’ te realiseren 

zijn de opgaves en acties in beeld gebracht voor de komende 10 jaar. 

Dit is uitgewerkt in de vijf thema’s: 1. Wonen & leven, 2. Voorzieningen 

& ondernemen, 3. Cultuur, vrije tijd & sport, 4. Verkeer & veiligheid, 5. 

Natuur & milieu.

In hoofdstuk vier wordt de vertaling gemaakt naar de realisatie 

van de droom: Samen aan de slag! In dit hoofdstuk wordt de 

organisatiestructuur omschreven voor de komende 10 jaar. Wie heeft 

welke rol? Welke samenwerkingspartners zijn er? Hoe gaat het met 

het geld? 

In de Dorpsvisie zijn vier bijlagen opgenomen. In de eerste bijlage is 

de totstandkoming van de Dorpsvisie beschreven. De tweede bijlage 

geeft een overzicht van de kerngetallen van Steenwijkerwold. De 

geschiedenis van het dorp staat beschreven in de derde bijlage. In 

de vierde bijlage zijn de opbrengsten van de Grote Optrommelactie 

opgenomen. 

Leeswijzer1.5

Dorpshuis Hoogthij Blaankamp
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De droom Steenwijkerwold2
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De droom van Steenwijkerwold2

Steenwijkerwold is in 2030 het groenste dorp van Noord-Nederland. 

Een aantrekkelijk dorp waarin de rijke geschiedenis zichtbaar en 

voelbaar is voor zowel inwoners als toeristen. Met een hechte 

dorpsgemeenschap, veel activiteiten, winkels en voorzieningen is 

er veel dynamiek en kijkt iedereen naar elkaar om. Bovendien is er 

genoeg woonruimte voor jong en oud, rijk en arm. Een dorp om trots 

op te zijn. 

Het groenste dorp van Noord-Nederland

De rijke groene identiteit van Steenwijkerwold kan je in 2030 overal 

zien en voelen: in de straten staan veel bomen, de tuinen zijn goed 

onderhouden en het straatbeeld wordt opgesierd door prachtige, 

bloeiende bermen. Het groene karakter van het dorp loopt vloeiend 

over in het groene omliggende landschap dat wordt gekenmerkt 

door goed onderhouden houtwallen. Als je ervan wilt genieten kan je 

Steenwijkerwold en haar prachtige omgeving ontdekken. Er liggen 

veel wandelpaden langs onder meer historische plekken, groene 

vergezichten en een nieuwe natuurplas net buiten het dorp. 

Wil je elkaar zien, dan kan dat bij één van de verschillende gezellige 

ontmoetingsplekken in het dorp. Plekken waar jong en oud bij elkaar 

komen, bijvoorbeeld natuurparken, groente- en kruidentuinen, 

een natuurlijke speeltuin, visvijver en een dierenboerderij. Door 

deze groene leefomgeving heeft Steenwijkerwold geen last van 

hittestress en wateroverlast.  Als groenste dorp van Noord-Nederland 

staat het behoud en het uitbreiden van de natuurlijke en duurzame 

leefomgeving voorop. Steenwijkerwold is een fijne leefomgeving voor 

mens en dier. Ook in de toekomst. Daarom zijn alle woningen in het 

dorp verduurzaamd, wordt er collectief energie opgewekt en staan er 

elektrische deelauto’s en diverse laadpalen. Bovendien zorgt iedereen 

ervoor dat er geen zwerfafval meer in het dorp ligt.  

De rijke geschiedenis is zichtbaar en voelbaar

Steenwijkerwold heeft een bijzondere en rijke geschiedenis. Ontstaan 

uit de drie buurtschappen en in het bijzonder door de komst van 

De Voorzienigheid in 1894. Een liefdesgesticht dat uitgroeide tot 

onderwijscentrum met vele markante gebouwen. Ondanks dat vele 

gebouwen er niet meer staan ademt het dorp deze geschiedenis 

uit en laat de historie trots aan iedereen zien. Door onder meer 

informatieborden en het uitlichten van bijzondere gebouwen en plekken. 

Als je in Steenwijkerwold bent, beleef je de geschiedenis en word 

je uitgenodigd om nog meer te willen ontdekken. Door bijvoorbeeld 

wandelroutes te lopen langs deze bijzondere plekken. Dit maakt 

Steenwijkerwold ook een trekpleister voor toeristen.



20 Referentie nieuwbouwwoningen in het groene landschap
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Een hechte dorpsgemeenschap

In Steenwijkerwold is er een hechte dorpsgemeenschap waarin 

iedereen elkaar kent en ook iedereen voor elkaar klaar staat. Een 

grote groep vrijwilligers zet zich in om activiteiten te organiseren 

voor jong en oud. Zoals samen koken en eten en het organiseren 

van bijvoorbeeld koffieochtenden, sportactiviteiten, het dorpsfeest 

en proeverijen. Hierbij wordt er intensief samengewerkt tussen alle 

voorzieningen in het dorp en is er een centrale activiteitenkalender. 

Niemand in Steenwijkerwold voelt zich eenzaam: er is oog voor elkaar 

er zijn veel mogelijkheden voor gezelligheid en ontmoetingen. 

De hechte samenleving begint al bij de jongste inwoners van het 

dorp. Alle kinderen van 0-13 jaar uit Steenwijkerwold gaan naar één 

basisschool en opvang. Hier leren en spelen ze samen en ontdekken 

zo met elkaar de wereld. Maar is er ook ruimte voor eigenheid en 

diversiteit. De basisschool en opvang hebben een belangrijke plek 

in het dorp en werkt veel samen met andere voorzieningen zoals 

Hoogthij, bibliotheek, sportverenigingen en kerken. Door de ligging 

van de basisschool in een natuurlijke omgeving krijgen de kinderen 

natuuronderwijs en spelen ze in de natuurlijke speeltuin. 

Genoeg woonruimte voor jong tot oud, rijk en arm

De diversiteit aan woningen in Steenwijkerwold maakt het mogelijk 

dat er voor iedereen die dat wil een plek is om te wonen; er zijn koop- 

en huurwoningen, starters- of seniorenwoningen, gezinswoningen, 

vrijstaande woningen en appartementen. De wijken in Steenwijkerwold 

hebben een goede mix van verschillende soorten en typen woningen. 

Dit zorgt ervoor dat mensen samenleven, voor elkaar kunnen zorgen en 

er genoeg doorstroommogelijkheden zijn binnen het dorp als mensen 

groter of kleiner willen wonen. Er is bovendien genoeg ruimte voor 

eigen initiatief en ontwikkelingen, als bijvoorbeeld een ouderenwoonhof, 

collectief particulier opdrachtgeverschap of erftransformatie. Dit draagt 

positief bij aan de ontwikkeling van het dorp.  

Een dorp op trots op te zijn!

De kracht en saamhorigheid van Steenwijkerwold heeft ervoor 

gezorgd dat de dromen van de inwoners zijn gerealiseerd. Hierdoor is 

Steenwijkerwold hét voorbeeld voor Nederland, een dorp om ontzettend 

trots op te zijn. En een dorp waar iedereen zou willen wonen.   

De droom van Steenwijkerwold2
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Dorpsvisie Steenwijkerwold 2020 - 20303
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WONEN & LEVEN

1.

WONINGEN

	 Particulier	bezit

	 Huurwoningen

WONEN & ZORG
1	 Herbergier	Steenwijkerwold	(dementie)
2	 Woongebouw	Woldleite
3	 Seniorenwoningen	AVOS

2.

3.

3.

3.

3.

3.
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Wonen & leven3.1

3.1.1 Analyse

De kracht van Steenwijkerwold ligt op het gebied van Wonen & leven 

in het dorpse karakter, de gemoedelijkheid, de aanwezigheid van 

basisvoorzieningen en de groene leefomgeving.

Het dorp Steenwijkerwold is ontstaan uit drie buurtschappen die 

naar elkaar toegegroeid zijn: Gelderingen, Kerkbuurt en Thij. Hoewel 

het nu één dorp vormt, zijn de van oorsprong drie verschillende 

buurtschappen nog wel zichtbaar. 

De kenmerkende lintbebouwingen van Gelderingen en de 

Oldemarktseweg zijn door de jaren naar elkaar toegegroeid. Rond 

1960 ontstond de eerste uitbreiding aan de zijde van Kerkbuurt. 

Rondom de Protestantse kerk werden nieuwe woningen gebouwd 

aan Blaankamp en Ten Holtheweg. Daarna volgden andere 

uitbreidingswijken aan de noordzijde van Steenwijkerwold. In 1964 

- 1974 aan de Holthinge Campweg en Kerkwoerthe en in 1974 

de woningen rondom Conincksweg. In deze uitbreiding zijn er 

hoofdzakelijk rijwoningen door de woningcorporatie gebouwd. In 1985 

werd de uitbreidingswijk rondom Vredenburg gebouwd. Een mix van 

vrijstaande woningen en rijwoningen, koopwoningen en huurwoningen. 

In 1995 volgde de uitbreiding rondom Pastoor Muitemanstraat 

waarmee de fysieke verbinding gemaakt werd tussen Kerkbuurt 

en Gelderingen. Met het afbreken van de gebouwen van ‘De 

Voorzienigheid’ in Gelderingen kreeg ook dit gebied een hele andere 

invulling. Zo ontstond vanaf 2002 de wijk Mariënwold, die gekenmerkt 

wordt door vrijstaande particuliere woningen.

De huidige stedenbouwkundige situatie in Steenwijkerwold is door de 

jaren heen gegroeid tot de structuur die zij nu heeft; drie buurtschappen 

die langzaam naar elkaar zijn gegroeid. Als we kijken naar de opbouw en 

structuur van het dorp vallen de volgende punten op:

1. Er is weinig woningdifferentiatie in de meeste woonwijken van 

Steenwijkerwold. De uitbreidingswijken die gebouwd zijn in 1962 tot 

1974 (rondom Blaankamp, Kerkwoerthe en Coninksweg) bestaan 

hoofdzakelijk uit huurwoningen. Door de jaren heen zijn er door de 

woningcorporatie enkele woningen verkocht. De nieuwste woonwijk 

Mariënwold bestaat voornamelijk uit particuliere vrijstaande en 

2-onder-1 kapwoningen. Er is weinig woningdifferentiatie in de wijken 

in Steenwijkerwold, een wijkdeel in het dorp bestaat hoofdzakelijk uit 

huurwoningen óf uit koopwoningen. Dit zorgt ervoor dat er binnen het 

dorp per wijk verschil is in kwaliteit en leefbaarheid. Alleen de wijk 

Vredenburg is daarop een uitzondering met een gedifferentieerde 

opgezet. Het particuliere woningbezit in Steenwijkerwold bestaat 
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Kansen

WONEN & LEVEN

WONINGEN

	 Particulier	bezit

	 Huurwoningen

WONEN & ZORG
1	 Herbergier	Steenwijkerwold	(dementie)
2	 Woongebouw	Woldleite
3	 Seniorenwoningen

1961

1961

1961

1964

1974

1974

1995

1974

1985
1995

1997

2002

2011 - 2017

1997

2009

2013

1985

1974

1961

Holthingekampweg

Pastoor Muitenmanstraat

Gelderingen
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Wonen & leven

hoofdzakelijk uit vrijstaande woningen of 2-onder-1 kapwoningen. Bijna 

alle rijwoningen in Steenwijkerwold zijn in bezit van Woonconcept en 

Stichting AVOS.

2. De oudere wijken Blaankamp en Kerkwoerthe hebben een hogere 

bebouwingsdichtheid ten opzichte van de rest van het dorp. De wijken 

zijn gebouwd in een tijd waarin er minder auto’s waren. In de huidige 

situatie hebben veel inwoners één of meer auto’s. Het openbare 

gebied is niet ingericht voor zoveel auto’s, waardoor de aanblik van de 

woonstraten wordt gedomineerd door blik en er weinig ruimte is voor 

groen in het openbaar gebied.

3. Er is een grote verduurzamingsopgave in de bestaande bebouwing. 

Uit de cijfers blijkt dat 90% van de woningen in Steenwijkerwold 

gebouwd is voor 2000. Waarvan het grootste deel gebouwd 

tussen 1950 en 1980. Dat betekent, dat er in het dorp een grote 

verduurzamingsopgave ligt op het gebied van woningbouw. Voor zowel 

particulier bezit als bezit van Woonconcept.

4. Weinig openbaar groen in de noordelijke wijken. In de woonwijken aan 

de noordzijde van Steenwijkerwold, Holthinge Campweg, Kerkwoerthe, 

Blaankamp, Ten Holteweg, Conincksweg, Ten Dale, Pastoor 

Muitenmanstraat en Croevestraat, is er weinig groen in het openbare 

gebied. 

5. In het dorp liggen herontwikkelingskansen. In het dorp zijn 

er verschillende locaties die herontwikkelingskansen hebben 

bijvoorbeeld de locatie van de Woldschool, erftransformaties of sloop/ 

nieuwbouwlocaties. Juist deze plekken bieden mogelijkheden voor 

inbreiding en het toevoegen van kwaliteit aan een plek of wijk. 

6. De woningen in Steenwijkerwold hebben veelal grote voortuinen. Dit is 

een kwaliteit omdat er zo ook lucht en ruimte in het straatprofiel is. Maar 

de voortuinen vormen ook een groot aandeel in het straatbeeld. Het 

onderhoud van de voortuinen heeft daarmee een grote invloed op een 

positieve of negatieve beleving van het straatbeeld.

7. Thij vormt door zijn stedenbouwkundige ligging nog een ‘eigen’ 

1985

1974

3.1

Holthingekampweg
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Holthinge Campweg met op de kruising Oldemarktseweg
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buurtschap binnen Steenwijkerwold. Dit kan als positief worden 

ervaren, maar heeft ook als gevaar dat inwoners van Thij gevoelsmatig 

een afstand blijven voelen tot Steenwijkerwold. De fysieke verbinding 

wordt gemaakt door de ligging van de voetbalvereniging, de kerk en 

begraafplaats. Er ligt een kans om de fysieke verbinding te versterken, 

bijvoorbeeld door voorzieningen te clusteren.

8. Het dorp heeft een centraal dorpsplein. Het centrum van 

Steenwijkerwold wordt gevormd door het centrale dorpsplein Woldplein 

met daar omheen voorzieningen zoals het dorpshuis en winkels. Het 

dorpsplein is ingericht als ontmoetingsplek, met een muziekkapel, 

banken en ontmoetingsplekken en sportfaciliteiten zoals jeu de boules 

banen en een buitenfitness. 

9. Hoofdontsluitingswegen kenmerken zich door veel groen. De 

ontsluitingswegen en oorspronkelijke wegen met lintbebouwing 

zoals Gelderingen en Oldemarktseweg hebben veel grote bomen en 

ademen het groene karakter van Steenwijkerwold.

10. Historische bebouwing geeft Steenwijkerwold een eigen karakter. 

In het dorp is historische bebouwing terug te vinden zoals de kerken en 

oude boerderijen en woningen langs de hoofdwegen. Steenwijkerwold 

heeft vier Rijksmonumenten: de hervormde kerk (Oldemarktseweg 

115), terrein met twee grafheuvels, Baarhuisje (Oldemarktseweg 

94) en de Watertoren (Oldemarktseweg 51). Daarnaast zijn er 

drie gemeentelijke monumenten in het dorp: boerderij aan de Ten 

Holtheweg 52, boerderij aan Gelderingen 57 en de begraafplaats aan 

de Oldemarktseweg 94. Uit de tijd van de Voorzienigheid bestaan nog 

een aantal gebouwen zoals de St. Andreaskerk, de huidige Herbergier, 

de Kapel (nu een particuliere woning), Café Gelderingen en basisschool 

Don Bosco. De historie van de plek van de Voorzienigheid is met de 

sloop van vele markante gebouwen niet direct zichtbaar. Hier ligt een 

kans om de geschiedenis van de plek meer zichtbaar te maken. Ook de 

karakteristieke lintbebouwing langs de hoofdwegen is onderdeel van de 

identiteit van het dorp en dient behouden te blijven. Nieuwe invullingen 

moeten zich voegen in deze structuur. 

Wonen & leven3.1

Voormalig gebouw van De Voorzienigheid, nu De Herbergier. 
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie Lintbebuwing aan Gelderingen
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KLIMAATAMBITIE GRONINGEN

26

Groene leefstraten Binnenhoven

Bron: Nieuwe stadsruimtes, Leidraad voor de openbare ruimte van de binnenstad van Groningen (2017)

KANSKAART

Straatbeeld vergroenen, minder steen meer groen. Het groene karakter van Steenwijkerwold overal zichtbaar 
maken.

3.1.2 De opgave

A. Bebouwingsdichtheid verminderen, lucht en groen in de 

oudere wijken

In de wijken gebouwd tussen 1962 en 1974 is de bebouwingsdichtheid 

hoog, met name Kerkwoerthe. Om meer kwaliteit en ‘lucht’ in de wijk 

te creëren zal de bebouwingsdichtheid en het straatprofiel aangepakt 

moeten worden. Dit kan door bijvoorbeeld:

• Woonstraten vergroenen: bijvoorbeeld door bomen en half 

verharding in het openbaar gebied en het vergroenen van tuinen. 

Binnen de komende 15 jaar staat het vervangen van de riolering 

aan de Holthinge Campweg, Conincksweg en Ten Dale gepland. 

Hier liggen kansen om met de herinrichting van de straten meer 

groen toe te voegen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan;

• Bebouwingsdichtheid verminderen: bijvoorbeeld bij herontwikkeling 

minder woningen terugbrengen of door een woningblok weg te 

halen;

• Parkeren uit de straten te halen en het maken van parkeerkoffers 

tussen de woningblokken

B. Onderzoek woningbehoefte

De inwoners van Steenwijkerwold hebben aangegeven dat er behoefte 

is aan (betaalbare) woningbouw voor starters/jonge gezinnen en 

senioren. Zowel koop- als huurwoningen. In de analyse is te zien dat het 

huidige woningaanbod in Steenwijkerwold voor de particuliere markt met 

name ligt op vrijstaande woningen en 2-onder-1-kapwoningen. Er zijn 

in het dorp weinig betaalbare koopwoningen voor starters, gezinnen en 

senioren.

Om goed inzicht te krijgen in de daadwerkelijke woningbehoefte van het 

dorp, kan er bijvoorbeeld: 

• Een woningmarktonderzoek worden uitgevoerd;

• Onderzocht worden of het huidige woningaanbod aansluit op de 

woningbehoefte of dat er behoefte is aan andere woonvormen zoals 

kangoeroe-woningen, woonhof voor ouderen, vriendenerven.

Wonen & leven3.1
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C. Betere mix aan huur- en koopwoningen

Er ligt in Steenwijkerwold een opgave om meer diverse wijken te 

maken waarin koop- en huurwoningen beter gemixt zijn. Dit zorgt voor 

een betere woonkwaliteit en leefbaarheid in het hele dorp.

Dit kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld:

• Bij herbestemmen van een locatie in een bestaande wijk die 

hoofdzakelijk bestaat uit huurwoningen koopwoningen toevoegen;

• Bij herbestemmen van een locatie in een bestaande wijk 

die hoofdzakelijk bestaat uit koopwoningen huurwoningen 

terugbrengen;

• Bij het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen in een 

uitbreidingswijk een mix van koop- en huurwoningen te realiseren;

• Verkopen van huurwoningen door de woningcorporatie in wijken 

die voornamelijk bestaan uit huurwoningen.

D. Verduurzamen van woningen

90% Van de woningen in Steenwijkerwold is gebouwd voor 2000, 

waarvan het grootste deel tussen 1950 en 1980. Er ligt een grote 

verduurzamingsopgave voor Steenwijkerwold op het gebied van 

woningbouw, zowel voor de particuliere woningbezitter als voor de 

woningbouwcorporatie. De opgave ligt op twee verschillende niveaus:

1. Beperk de energievraag

2. Gebruik duurzame energie (zie hoofdstuk 3.5 natuur & milieu)

Om het woningbezit in Steenwijkerwold te verduurzamen is de eerste 

stap om de energievraag te beperken. Dit kan gerealiseerd worden door 

de volgende stappen:

• Energiecoaches inzetten die inwoners informeren over het besparen 

van energie;

• Informatieavonden en adviesgesprekken organiseren voor 

particuliere woningbezitters hoe ze hun woning kunnen isoleren en 

verduurzamen;

• Verduurzamen van de huurwoningen van de woningcorporaties;

• Bij herontwikkeling en nieuwbouw duurzame woningen realiseren.

KANSKAART

Ouderenwoonhof een woonvorm voor “jonge-ouderen” en “oudere-jongeren” die elkaar graag helpen 
en zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen.
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Erftransformatie, binnen het silhouet van het boerenerf. 

KANSKAART

Starterswoningen

E. (Her)ontwikkelingskansen pakken

De herontwikkelingskansen op verschillende locaties in het dorp 

bieden de mogelijkheid om aan bovengenoemde opgaves goede 

invulling te geven.  

Er ligt een opgave om deze herontwikkelingskansen te pakken en uit 

te nutten door:

• Faciliteren van eigen initiatieven van inwoners om locaties te 

herontwikkelen in de vorm van bijvoorbeeld collectief particulier 

opdrachtgeverschap of geclusterde woonvormen voor ouderen of 

vriendenerven;

• Herontwikkelingslocaties in beeld brengen en onderzoek doen 

naar een mogelijke nieuwe invulling en haalbaarheid, bijvoorbeeld 

erftransformaties;

• Onderzoek naar de mogelijkheid om de locatie De Beek te kunnen 

ontwikkelen voor bijvoorbeeld woningbouw, locatie voor één 

gezamenlijke basisschool met opvang en/of buurtpark;

• Realiseren sloop/ nieuwbouwontwikkeling woningen door 

Woonconcept aan Gelderingen en Blaankamp;

• Onderzoek naar de mogelijkheden van herontwikkeling van de 

schoollocaties naar wonen, mochten de scholen in de toekomst 

samen één gezamenlijke basisschool met opvang worden;

• Verkenning van een mogelijke invulling van het gebied tussen Thij en 

het centrumgebied van Steenwijkerwold. Hier ligt een kans om Thij 

fysiek meer te verbinden met het centrumgebied door bijvoorbeeld 

woningbouwontwikkeling of een voorzieningencluster met een nieuw 

gebouw met basisschool met opvang. De voorzieningen kunnen 

daarbij van elkaars ruimten en parkeergelegenheid gebruik maken.

Wonen & leven3.1
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F. Aanzicht en toegankelijkheid dorp behouden/ verbeteren

Onderhoud van straten en trottoirs is belangrijk voor het aanzicht en 

de toegankelijkheid van het dorp. Ook voor mensen die slecht ter been 

zijn of in een rolstoel zitten. Daarnaast vormen de grote tuinen een 

belangrijk onderdeel van het straatbeeld. 

Om het aanzicht en de toegankelijkheid van het dorp te verbeteren 

kunnen de volgende stappen worden gezet:

• De karakteristieke lintbebouwing als identiteit van het dorp 

behouden en versterken. Herontwikkelingen en nieuwe invullingen 

laten zich voegen in de maat en schaal van bestaande bebouwing;

• Steenwijkerwold is trots op zijn monumenten en historische 

bebouwing. Deze hebben een zichtbare plek in het straatbeeld 

en worden zorgvuldig bewaard. De historie van de plek van de 

Voorzienigheid is met de sloop van vele markante gebouwen niet 

direct zichtbaar. De opgave ligt hier om de geschiedenis en identiteit 

van De Voorzienigheid wel zichtbaar en beleefbaar te maken (zie 

hoofdstuk 3.3);

• Opzetten van een tuinenproject waarin inwoners elkaar inspireren, 

helpen, ondersteunen in het vergroenen en onderhouden van 

tuinen en openbare ruimte. Daarmee wordt het groene karakter 

van Steenwijkerwold versterkt en kan hittestress en wateroverlast 

worden tegengegaan;

• Onder de aandacht brengen bij inwoners dat er meldingen openbaar 

gebied (MOR) bij de gemeente kunnen worden gedaan.KANSKAART

Tuinen als groene schatkamer, de woningen in Steenwijkerwold hebben grote voortuinen.
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VOORZIENINGEN & ONDERNEMEN

1.

SCHOLEN
1	 KBS	&	Kinderopvang	Don	Bosco
2	 OBS	Woldschool
3	 Kindcentrum	Immanuël

KERKEN & BEGRAAFPLAATS
4	 St.	Andreaskerk
5	 Protestantse	gemeente	Steenwijkerwold
6	 Begraafplaats

HORECA
7	 Café	Gelderingen
8	 Pizzaria	Rafaello
9	 Snack-resto	Woldplein

WINKELS
10	 Spar
11	 Slagerij	Bouma
12	 Autobedrijf	W.	van	Essen
13	 Rianne’s	Knip	&	Go
14	 Muis	bakkerij
15	 Janine	Hair	fashion
16	 Markt	(weekmarkt	op	woensdag,	vrijdag		
	 visboer)
17	 Onderlinge	brandverzekering	Steenwijkerwold

VOORZIENINGEN
18	 Multifuncioneel	Centrum	(bibliotheek,		
	 fysiotherapie,	peuterspeelzaal,	ergotherapie,		
	 Rabobank,	podologie,	dagopvang,		 	
	 zorginstanties

2.

3.

4.

5.

7.

8.
9.

10.

11.

18.

12.

13.

14.

15.
6.

6.

16. 17.

De Spar

Kindcentrum Immanuël

Protestantse kerk

St Andreaskerk
Don Boscoschool
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Voorzieningen & ondernemen3.2

3.2.1 Analyse

In Steenwijkerwold zijn er veel voorzieningen aanwezig, zowel 

maatschappelijk als commercieel. Het behoud van de voorzieningen is 

erg belangrijk voor de inwoners van Steenwijkerwold.

Scholen

Op dit moment zijn er drie scholen in het dorp: Christelijk 

basisonderwijs en opvang in Kindcentrum Immanuël, Openbare 

basisschool De Woldschool en Katholieke basisschool en opvang Don 

Boscoschool. In 2021 gaat De Woldschool sluiten in verband met het 

teruglopen van leerlingaantallen. Kindcentrum Immanuël en de Don 

Boscoschool hebben ieder meer dan 100 leerlingen, waardoor het 

bestaan van de scholen niet in gevaar is. De twee basisscholen die 

vanaf 2021 in Steenwijkerwold aanwezig zijn hebben ieder hun eigen 

identiteit, achtergrond en vallen onder een ander onderwijsbestuur. Op 

dit moment wordt er weinig samengewerkt door de twee scholen en 

liggen de scholen geografisch gezien letterlijk aan de andere kant van 

het dorp. 

In het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Steenwijkerland 

staat omschreven dat de scholen in 2028 onder één dak komen. 

Vanuit de Optrommelactie komt ook naar voren dat de inwoners 

van Steenwijkerwold de toekomst van het onderwijs in hun dorp erg 

belangrijk vinden. Veel inwoners geven aan voorkeur te hebben voor één 

centrale ontmoetingsplek voor het basisonderwijs in het dorp. Een plek 

waar alle ouders en kinderen elkaar ontmoeten. Met één centrale plek 

voor kinderopvang en peuterspeelzaal. 

Kerken

Steenwijkerwold heeft twee kerken: de Protestantse kerk aan de 

Oldemarktseweg en de katholieke St. Andreaskerk aan Gelderingen. 

Beide kerkbesturen zien het aantal gemeenteleden teruglopen en 

vergrijzen. De leden die er zijn, zijn erg betrokken en zetten zich vrijwillig 

in voor de kerk. De financiële situatie van beide kerken is momenteel 

gezond. 

De kerkbesturen zien in dat als er niets gedaan wordt, een kerk vroeg 

of laat zal moeten sluiten en dat het samenvoegen van de kerken dan 

Kindcentrum Immanuël

Protestantse kerk

Woldschool
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noodzakelijk is. De protestantse kerk, aangemerkt als rijksmonument 

en voormalig katholieke kerk, is dan de meest aannemelijke 

gezamenlijke locatie voor beide kerken. Het samenvoegen van de 

kerken is zeker geen ondenkbare optie; ook vanuit historisch oogpunt 

zou dit een kans van slagen hebben. Beide kerkbesturen vinden het 

belangrijk om lokale traditionele gebeurtenissen, zoals dopen, trouwen 

en begraven te behouden in het dorp. 

Dorpshuis Hoogthij

In het centrum van Steenwijkerwold ligt het dorpshuis Hoogthij. In 

het dorpshuis, gebouwd in 2009,  bevinden zich onder andere de 

multifunctionele ruimten, bibliotheek, fysiotherapie, peuterspeelzaal, 

ergotherapie, pinautomaat van de Rabobank, podologie, dagopvang 

en zorginstanties. 

Het dorpshuis is breed inzetbaar, zoals door de verhuur van 

ruimten voor vergaderingen, oefenruimte voor de brassband en 

het organiseren van evenementen. Het dorpshuis is eigendom van 

Woonconcept en wordt gerund door een stichtingsbestuur, bestaande 

uit vrijwilligers. Zoals voor veel besturen geldt, is het steeds moeilijker 

om bestuursleden en vrijwilligers te vinden. Vanuit het dorp wordt 

aangegeven dat de huurprijzen hoog zijn, waardoor verenigingen op 

zoek gaan naar alternatieve locaties in het dorp.

Middenstand

Steenwijkerwold ligt in de nabijheid van Steenwijk, maar heeft als 

dorp alle basisvoorzieningen, zoals een supermarkt (Spar), bakkerij 

(bakkerij Muis) en slager (slagerij Bouma). In het centrum van 

Steenwijkerwold zijn tevens een snackbar en pizzeria te vinden. Naast 

deze voorzieningen zijn er nog vele ondernemers actief in het dorp. 

Uit De Grote Optrommelactie komt naar voren dat de inwoners van 

Steenwijkerwold erg blij zijn met deze voorzieningen en pleiten voor 

behoud / uitbreiding. 

Horeca

Aan Gelderingen ligt café Hotel Gelderingen, het dorpscafé van 

Steenwijkerwold. Een centrale ontmoetingsplek voor activiteiten of een 

drankje. Een plek met historie, gelegen naast de St. Andreaskerk en vlak 

bij de plek waar voorheen De Voorzienigheid stond. Ook de plek waar 

verenigingen elkaar ontmoeten zoals de dartvereniging, fietsvereniging 

en klaverjasvereniging.

Voorzieningen & ondernemen3.2

Dorpshuis Hoogthij
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Zorg

In het dorp zijn verschillende professionele zorg- en 

welzijnsorganisaties actief, zoals Sociaal Werk de Kop, fysiotherapie, 

ergotherapie, logopedie, trombosedienst van zorgcombinatie 

Noorderboog en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Daarnaast is ook 

vrijwilligersorganisatie Stichting Woldhulp actief in Steenwijkerwold, 

een stichting die met inzet van vrijwilligers mensen helpt met kleine 

klusjes in en om het huis. Ook Stichting AVOS speelt een belangrijk rol 

in het activiteiten- en verenigingsleven. 

Ruim 25% van de inwoners van Steenwijkerwold is 65 jaar of ouder. 

Tijdens de Grote Optrommelactie is (ouderen)zorg ook als belangrijk 

thema naar voren gekomen. De saamhorigheid in het dorp is groot, 

Voorzieningen & ondernemen3.2

maar er is ook aangegeven dat er meer behoefte is aan activiteiten 

en zorgfaciliteiten in het dorp. Zo zien inwoners graag bepaalde 

zorgfaciliteiten in het dorp zoals bloedprikken in Hoogthij (voorheen wel 

aanwezig in het dorp), een huisartsenpraktijk of dokterspost. 

Er zijn voldoende voorzieningen en winkels in Steenwijkerwold. Op dit 

moment wordt er nog weinig samengewerkt tussen de verschillende 

voorzieningen en is er geen totaaloverzicht welke activiteiten waar 

worden georganiseerd. Het gevaar bestaat, dat verschillende partijen 

elkaar als concurrent zien in plaats van als partner. De uitdaging ligt er 

om met behoud van eigen identiteit de samenwerking te zoeken. Dit 

zorgt voor een win-win situatie. 

Daarnaast zien veel besturen in het dorp dat het steeds moeilijker is 

om bestuursleden en/of vrijwilligers te vinden. Voor het behoud en 

versterken van de voorzieningen in het dorp is het belangrijk dat de 

verschillende voorzieningen en ondernemers meer gaan samenwerken 

om elkaar te versterken. Er ligt een kans om voorzieningen te clusteren 

zodat er makkelijker gebruik kan worden gemaakt van elkaars ruimtes, 

bijvoorbeeld een nieuwe gezamenlijke basisschool met opvang in de 

nabijheid van het dorpshuis met bibliotheek en de voetbalvereniging met 

gymzaal en grote parkeerplaats. 

Café Gelderingen
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Ontwikkelen van één school en opvang in Steenwijkerwold; twee scholen, kinderopvang, BSO en 
peuterspeelzaal onder één dak. Eén ontmoetingsplek voor ouders en kind in het dorp.

3.2.2 De opgave

A. Toekomstbestendig basisonderwijs

Het is de wens van het dorp om goed basisonderwijs in 

Steenwijkerwold te behouden. Waar kinderen en ouders elkaar 

ontmoeten en alle kinderen in het dorp samen opgroeien, spelen en 

ontdekken.

Om dit te realiseren kunnen de volgende stappen worden genomen:

• De samenwerking vergroten tussen de twee scholen in 

Steenwijkerwold; kennen van elkaars expertise, afstemmen van 

werkzaamheden en activiteiten;

• De samenwerking vergroten tussen de twee scholen en de andere 

voorzieningen in het dorp; afstemmen van activiteiten;

• Onderzoek doen naar de ontwikkeling van één basisschool met 

opvang in Steenwijkerwold; alle voorzieningen voor kinderen van 

0-13 jaar onder één dak. Daarbij ook onderzoeken in welke vorm: 

bijvoorbeeld ‘samen onder één dak’ of fusieschool.

B. Toekomstvisie kerken

Met het teruglopen en vergrijzen van de gemeenteleden zien de twee 

kerkbesturen dat er nagedacht moet worden over de toekomstvisie van 

de twee kerken. Waarbij lokale traditionele gebeurtenissen, zoals dopen, 

trouwen en begraven behouden blijven in het dorp en de kerkgebouwen 

multifunctioneel inzetbaar zijn. 

Om een goede toekomstvisie te ontwikkelen voor de kerken in 

Steenwijkerwold kunnen de volgende stappen worden gezet:

• Opstellen van een kerkenvisie voor Steenwijkerwold;

• Multifunctionele inzetbaarheid door samenwerking met andere 

partijen;

• Onderzoek naar het eventueel samengaan van de twee kerken;

• Onderzoek naar herbestemmen van vrijkomende gebouwen/ 

gebieden.

Voorzieningen & ondernemen3.2
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C. Ondernemersklimaat verbeteren

In Steenwijkerwold zijn veel lokale ondernemers actief. Inwoners 

van het dorp vinden het belangrijk dat de bestaande winkels en 

ondernemers behouden blijven of zelfs uitbreiden. Om dat te realiseren 

kunnen de volgende mogelijkheden worden uitgewerkt:

• Samenwerking tussen voorzieningen en ondernemers in het 

dorp: Hoogthij, kerken, café Gelderingen, Spar. Door meer 

samenwerking op het gebied van activiteiten. Elkaar versterken;

• Maken van een centraal overzicht van lokale ondernemers, 

bijvoorbeeld een opsomming van alle ondernemers op een 

website;

• Inwoners stimuleren lokale ondernemers te steunen;

• Meer reuring in het dorp. Eén gezamenlijke agenda als overzicht 

van wat er in het dorp wordt georganiseerd. In samenwerking met 

Dorpsbelang;

• Steenwijkerwold aantrekkelijker maken voor toeristen (zie 

hoofdstuk 3.3. Cultuur, vrije tijd en sport).

D. Versterken en verbinden van de bestaande voorzieningen

Om de bestaande voorzieningen in Steenwijkerwold te behouden en te 

versterken kunnen er een aantal stappen worden gezet:

• In samenwerking met de werkgroep ‘Activiteiten’ een plan maken 

welke activiteiten er op welke locatie kunnen plaatsvinden;

Voorzieningen & ondernemen3.2

• Het aanvullen, vernieuwen en verjongen van besturen van de 

verschillende voorzieningen;

• Samenwerking tussen voorzieningen en ondernemers in het dorp: 

Hoogthij, kerken, café Gelderingen, Spar. Door meer samenwerking 

op het gebied van activiteiten en elkaar te versterken.

E. Zorgaanbod behouden en verbeteren

Om de (ouderen)zorg in Steenwijkerwold te behouden en te verbeteren 

ligt de opgave op de volgende punten:

• Onderzoek door werkgroep ‘Ouderenzorg’ naar de behoefte aan 

zorg voor de ouderen in Steenwijkerwold;

• Onderzoeken of zorgvoorzieningen zoals bloedprikken terug kunnen 

komen in Hoogthij;

• Stichting Woldhulp meer onder de aandacht brengen.
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CULTUUR
1	 Multifuncioneel	Centrum	(bibliotheek,		
	 fysiotherapie,	peuterspeelzaal,		 	
	 ergotherapie,	Rabobank,			 	
	 podologie,	dagopvang,	zorginstanties

SPORT
2	 SC	Steenwijkerwold	(voetbal)
3	 Gymzaal	(schoolgym	+	volleybal+	gym			
	 weekend)
4	 Biljartvereniging,	dartvereniging,		 	
	 fietsvereniging,	Jeu	deBoules,		 															
	 Klaverjasvereniging,	Motorvereniging
5	 Basket-	en	voetbalveld

SPEELTUINEN
6	 Speeltuin	kinderen

WANDELROUTES
 Ommetje	Steenwijkerwold	(Landschap		
	 Overijssel)

CULTUUR, VRIJE TIJD & SPORT

1. 2.
3.

6.

6.

6.

6.

4.

5.

6.
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C. Cultuur, vrije tijd en sport

3.3.1 Analyse

Cultuur

“Steenwijkerwold heeft goud in handen”, aldus de werkgroep Toerisme 

en recreatie tijdens de bewonersbijeenkomst op 14 december 2020. 

De geschiedenis van de Voorzienigheid kan een belangrijke trekker 

worden in de toekomst van het dorp. Deze geschiedenis is niet altijd 

zichtbaar in het dorp. De verhalen achter plekken, straatnamen die er 

vroeger geweest zijn en nu niet meer zijn. 

Deze cultuurgeschiedenis van het dorp kan nog meer worden 

uitgelicht. Het vormt de identiteit van het dorp. Door Steenwijkerwold 

op de kaart te zetten, met haar geschiedenis als kapstok, kan er 

meer aandacht komen voor het dorp. Het dorp Willemsoord, één van 

de zeven Koloniën van Weldadigheid, is een mooi voorbeeld hoe de 

geschiedenis van het dorp meerdere initiatieven aan elkaar verbindt en 

als toeristische trekpleister wordt ingezet. Zoals een bed & breakfast, 

horeca, fietsroutes en bezoekerscentrum.

Steenwijkerwold kan door zijn ligging de schakel zijn tussen 

Weerribben/Wieden, Giethoorn en het Drents Friese Wold. Rondom 

het dorp liggen vele bestaande fiets- en wandelroutes. Er ligt daarmee 

een kans voor Steenwijkerwold als dorp daar nog meer van te 

profiteren en het dorp op de toeristische kaart te zetten. 

Activiteiten

De saamhorigheid in Steenwijkerwold als dorp is wat veel mensen 

fijn vinden en met elkaar verbindt. Elkaar ontmoeten in gezamenlijke 

activiteiten is daarin een belangrijk middel. Er worden door verschillende 

organisaties en vrijwilligersactiviteiten georganiseerd in het dorp. Maar 

dit is niet echt op elkaar afgestemd. Daarnaast zien de inwoners dat er 

steeds minder vrijwilligers zijn die zich willen inzetten om activiteiten te 

organiseren. Uit de Optrommelactie komt naar voren dat de behoefte 

aan activiteiten en elkaar ontmoeten groot is. Om die saamhorigheid te 

vergroten ligt er een kans om met meer activiteiten de verbindingen van 

de inwoners met elkaar te versterken. 

Sportvoorzieningen

Naast de maatschappelijke voorzieningen in het dorp zijn er ook een 

aantal sportvoorzieningen aanwezig. De grootste sportvoorziening 

is de voetbalclub SV Steenwijkerwold. Met een ledenaantal van 600 

leden een grote sportvereniging. De club heeft daarin ook een functie 

voor omliggende dorpen, aangezien veel van de leden uit de omgeving 

komen. Het bestuur ziet ook het ledenaantal groeien in de komende 

jaren.

De voelbalclub heeft een centrale ligging in het dorp naast de 

protestantse kerk aan de Oldemarktseweg. Het grote parkeerterrein 

heeft daarmee een dubbelfunctie in gebruik: voor de voetbalclub en voor 

3.3
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de naastgelegen kerk met begraafplaats. In het clubgebouw zijn niet 

alleen de kleedkamers en kantine van de voetbalvereniging te vinden, 

ook bevindt zich hier de gymzaal van het dorp. 

Naast de voetbalclub heeft Steenwijkerwold ook een 

volleybalvereniging met ongeveer 65 leden die op doordeweekse 

avonden gebruik maakt van de sporthal. De volleybalvereniging heeft 

met name jeugdteams tot 18 jaar en seniorenteams vanaf 30 jaar. 

Omdat de trainingen en wedstrijden op doordeweekse avonden zijn, ziet 

de club jeugdleden vaak vertrekken als zij op hun 18de gaan studeren. 

De volleybalvereniging en de voetbalvereniging gebruiken gezamenlijk 

de kantine en kleedkamers. De gymzaal wordt overdag gebruikt door de 

scholen in het dorp voor gymlessen.  De gymzaal is eigendom van de 

gemeente, de kantine is eigendom van de voetbalclub. 

De nieuwste sportvoorziening is de buiten fitness voor het dorpshuis 

Hoogthij, ontwikkeld in 2020 door Dorpsbelang samen met het dorp. 

Café Hotel Gelderingen is de plek waar de klaverjas-, fiets-, jeu 

de boules-, dart-, biljart- en motorvereniging van Steenwijkerwold 

samenkomen. Aan de rand van het dorp, bij De Beek, ligt een 

basketbalveld en pannakooi.  

C. Cultuur, vrije tijd en sport3.3

Pannakooi bij de Beek

Sportpark Steenwijkerwold

Voetbalvelden 
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C. Cultuur, vrije tijd en sport3.3

Steenwijkerwold heeft veel sport- en spelvoorzieningen, maar ze 

liggen wat verspreid in het dorp. Deze voorzieningen kunnen nog 

meer benut worden door deze te verbinden met andere voorzieningen 

in het dorp. Zoals de scholen met de pannakooi, basketbalveld, 

speeltuinen en buitenfitness. En de buitenfitness met de voetbal- en 

volleybalvereniging. Door ze dichtbij elkaar te leggen ontstaat er 

dubbelgebruik en kunnen voorzieningen van elkaar profiteren.

Speeltuinen

Steenwijkerwold telt een aantal speeltuinen, verdeeld over 

ieder wijkdeel in het dorp. De speeltuinen variëren in aanbod 

en onderhoudsstaat. Tijdens de Grote Optrommelactie en de 

verdiepingssessie kwam naar voren dat niet alle speeltuinen altijd 

in het zicht liggen en dat ouders daardoor geen zicht hebben op 

de spelende kinderen. En als andere kinderen elkaar zien, nodigt 

het uit om ook te gaan spelen. Het aanbod sluit ook niet altijd goed 

aan op de wensen uit de omgeving. Zo ziet het dorp graag meer 

speelgelegenheden bij de speeltuin op de Beek, zou er in Thij een 

speeltuin gerealiseerd moeten worden en is voor sommige speeltuinen 

onderhoud nodig. De speeltuinen hebben als kans om nog een 

ontmoetingsplek van de wijk te zijn voor kinderen en ouders.  

Speeltuin Vredenburg

Speeltuin Blaankamp
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KANSKAART

Gezamenlijke vuurwerk.

3.3.2 De opgave

A. Meer activiteiten voor verschillende doelgroepen

Om de saamhorigheid te vergroten in het dorp is er behoefte aan meer 

activiteiten voor verschillende doelgroepen. Om dit te realiseren zijn er 

de volgende mogelijkheden:

• Het opzetten van een algehele activiteitenkalender van het dorp. 

De werkgroep ‘Activiteiten’ kan dat in samenwerking met de 

werkgroepen ‘Ouderenzorg’, ‘Voorzieningen & ondernemen’ en 

‘Toerisme & recreatie’ doen. Deze activiteitenkalender is voor 

iedereen makkelijk te raadplegen;

• Onderzoek te doen naar welke vraag er is voor activiteiten in het 

dorp;

• Werven van een enthousiaste vrijwilligersgroep die de werkgroep 

‘Activiteiten’ kan ondersteunen in het organiseren van activiteiten;

• Het opzetten van ‘activiteitenmaatjes’ of groepen voor ouderen die 

activiteiten zoals wandelen of fietsen willen ondernemen en die 

elkaar nu niet weten te vinden;

• Het organiseren van activiteiten voor ouderen zoals koffieochtenden; 

• Organiseren van activiteiten voor verschillende doelgroepen in het 

dorp: kinderen, jongeren, 25-40 jaar, senioren;

• Organiseren van (grotere) activiteiten die niet alleen voor het dorp 

worden georganiseerd, maar die ook aantrekkelijk zijn voor de regio.

B. Steenwijkerwold aantrekkelijk maken voor toerisme met de 

geschiedenis als drager 

De geschiedenis van Steenwijkerwold biedt een kapstok waar 

diverse haakjes aan gehangen kunnen worden. De opgave is om de 

geschiedenis en identiteit van Steenwijkerwold zichtbaar en beleefbaar 

te maken. Mogelijkheden zijn: 

• Geschiedenis op educatieve wijze inzetten, zoals lesmateriaal en 

speurtochten in het dorp; 

• Ontwikkelplan maken om Steenwijkerwold en haar geschiedenis 

op de toeristische kaart te zetten: bijvoorbeeld door het maken 

van een website, het samenwerken met lokale ondernemers, het 

weergeven van de geschiedenis op historische plekken in het dorp, 

informatiepunt in het dorp, enz.;

C. Cultuur, vrije tijd en sport3.3
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KANSKAART

Dorpsfeest Steenwijkerwold als één van de gezamenlijke activiteiten in het dorp.

C. Cultuur, vrije tijd en sport3.3

• Onderzoeken of Steenwijkerwold nog meer kan aansluiten bij 

bestaande fiets- en wandelroutes.

C. Sportvoorzieningen en activiteiten behouden en uitbreiden

Op het gebied van sport zijn er tijdens de Grote Optrommelactie 

ideeën binnengekomen voor meer sportfaciliteiten en activiteiten 

zoals een visvijver, danslessen, skatebaan voor de oudere jeugd of 

het aanleggen van een ‘bike heuvel’. Om inzicht te krijgen waar de 

behoefte ligt kunnen de volgende stappen worden gezet:

• Inventariseren of er behoefte is aan meer sportfaciliteiten en 

activiteiten;

• Zoeken naar mogelijkheden om sport- en spelvoorzieningen te 

verbinden met andere voorzieningen om meervoudig gebruik te 

bevorderen;

• Sport gerelateerde activiteiten zoals het Strava-rondje en de 

Christoffel loop Steenwijkerwold breder op de kaart te zetten.

D. Goede speelvoorzieningen

De opgave op het gebied van speelvoorzieningen is om een goede 

aansluiting van speelvoorzieningen voor de omgeving. De speeltuinen 

hebben als kans om nog een ontmoetingsplek van de wijk te zijn voor 

kinderen en ouders. Om dit te realiseren kunnen de volgende stappen 

worden gezet:

• Onderzoek naar de bestaande speeltuinen op: onderhoud, 

aansluiting toestellen bij de doelgroep en wensen omgeving en 

zichtbaarheid;

• Onderzoek of er voldoende speelgelegenheid is in iedere wijk van 

Steenwijkerwold;

• Afhankelijk van de opbrengst van het onderzoek de speeltuinen 

vernieuwen en uitbreiden.
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VERKEER & VEILIGHEID

	 Entree	dorp

 
	 Hoofdontsluitingsweg

	 Ontsluitingsweg

 
	 Parkeerterrein

 
	 Bushalte

A32

A32/
STEENWIJK

PAASLOO

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

B.
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A32

D. Verkeer & veiligheid

3.4.1 Analyse

Steenwijkerwold ligt in de nabijheid van Steenwijk en de A32. De 

hoofdontsluitingswegen van het dorp zijn de Oldemarktseweg (richting 

Steenwijk en A32) en de Ten Holtheweg (richting A32). Daarnaast zijn 

er de ontsluitingswegen Gelderingen, De Beek en Oldemarktseweg 

richting Paasloo. In het centrum van Steenwijkerwold, op het 

Woldplein, komen deze vijf ontsluitingswegen samen. Dit maakt het 

Woldplein een centrale kruising in het dorp. 

Tijdens de Grote Optrommelactie hebben veel inwoners 

in Steenwijkerwold aangegeven zich zorgen te maken om 

verkeersveiligheid. Zoals het Woldplein, het kruispunt Marijenkampen 

en te hard rijden in het dorp. Ook worden parkeer- en verkeerssituaties 

genoemd rondom de scholen, de Spar en bakkerij Muis.

Inrichting Woldplein

In de Optrommelactie kwam de verkeersveiligheid van het Woldplein 

als belangrijkste en meest genoemde punt binnen dit thema naar 

voren. Het plein is een aantal jaren geleden heringericht, wat volgens 

de politie het plein veiliger heeft gemaakt. De weg is omgelegd 

en de aansluitingen van de omliggende wegen zijn veranderd. De 

Oldemarktseweg is nu geen voorrangsweg meer, maar rechts heeft 

nu voorrang. Aandachtspunt rond het plein is volgens de inwoners de 

schoolgaande jeugd die het plein oversteekt. Vanaf de Gelderingen of 

de Oldemarktseweg richting de Ten Holtheweg (Kindcentrum Immanuel) 

of juist vanaf de andere kant naar Gelderingen toe (Basisschool en 

kinderopvang Don Bosco). 

3.4

Oldemarktseweg bij het Woldplein
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Snelheid

Op de drie ontsluitingswegen van Steenwijkerwold wordt volgens de 

inwoners hard gereden: 

• Gelderingen

• Ten Holtheweg 

• Oldemarktseweg in Thij

Gelderingen heeft volgens de inwoners een beperkte wegbreedte 

waardoor, vooral in combinatie met fietsende kinderen die naar 

school gaan, een onveilige situatie ontstaat. Op de Ten Holtheweg 

wordt erg hard gereden. Ook ligt Kindcentrum Immanuël aan de Ten 

Holtheweg, één van de hoofdontsluitingswegen van het dorp. Op 

de Oldemarktseweg in Thij, de andere hoofdontsluitingsroute, wordt 

volgens inwoners ook hard gereden. De weg bestaat uit een brede weg 

met fietsstroken. 

Verkeersveiligheid rondom scholen

Kindcentrum Immanuël en de Don Boscoschool liggen beide aan de 

rand van het dorp. Tijdens het halen en brengen van de kinderen naar 

school ervaart het dorp een verkeersdrukte rondom de scholen.

De combinatie van werkverkeer richting de A32 en het haal- en 

brengverkeer van de school komt samen rondom de school. Dit 

zorgt volgens de inwoners voor een onveilige situatie. Vanuit de 

verkeerscommissie van Kindcentrum Immanuël wordt daar met 

regelmaat aandacht voor gevraagd. 

De Don Boscoschool ligt op de hoek van Gelderingen en Mariënwold, 

de enige ontsluitingsweg van de wijk Mariënwold. Ook hier zorgt 

het vertrekkende verkeer uit de wijk Mariënwold en het haal- en 

brengverkeer van de school voor een onveilige verkeerssituatie volgens 

de inwoners. En voor een situatie waarin de enige ontsluitingsweg van 

Mariënwold niet goed toegankelijk is.

D. Verkeer & veiligheid3.4

Parkeren voor Kindcentrum Immanuël

Ten Holteweg
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D. Verkeer & veiligheid3.4

Kruispunt Marijenkamp/ Bentekamp

De kruising Marijenkamp/ Bentekamp kwam ook naar voren in 

de Grote Optrommelactie. De kruising wordt als levensgevaarlijk 

aangemerkt door de inwoners. Er wordt op de Bentekamp erg hard 

gereden, waardoor veilig oversteken voor fietsers erg lastig is. 

Ongevallencijfers zijn de laatste jaren aanzienlijk beter geworden. 

Desondanks zien inwoners dat het vaak net goed gaat en de kruising 

gevaarlijk is. 

Parkeren rondom de Spar en bakker

Aan Gelderingen liggen de Spar supermarkt en bakkerij Muis naast 

elkaar. Er is een kleine parkeergelegenheid aan de achterzijde van de 

Spar. Deze staat volgens de inwoners echter vaak vol en wordt er langs 

de weg geparkeerd, waardoor een onoverzichtelijke situatie ontstaat.

De Spar aan Gelderingen

Kruispunt Marijenkampen - Bentekamp



50 Oldemarktseweg vanuit het centrum richting Thij
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3.4.2 De opgave

A. Onderzoek naar de verkeersveiligheid

Vanuit de Optrommelactie zijn veel punten binnengekomen rondom 

verkeersveiligheid in het dorp. Om een goed beeld te krijgen van de 

veiligheid van de verschillende verkeerssituatie is nadere duiding of 

onderzoek nodig op de volgende punten:

• De verkeersveiligheid van het Woldplein;

• De verkeersveiligheid van kruispunt Marijenkampen/ Bentekamp;

• De verkeersveiligheid rondom de huidige twee scholen. Waarbij 

niet alleen wordt gekeken in fysieke oplossingen, maar ook in 

sociale oplossingen;

• De verkeersveiligheid en te hard rijden op de Oldemarktseweg in 

Thij;

• Onderzoek naar te hard rijden op de ontsluitingswegen binnen 

Steenwijkerwold;

• Onderzoek naar de realisatie van een tweede ontsluitingsweg van 

de wijk Mariënwold, eventueel als onderdeel van de ontwikkeling 

van de locatie de Beek.

D. Verkeer & veiligheid3.4

B. Verbeteren van de parkeerdruk

Op bepaalde plekken in het dorp ligt er een opgave rondom het 

parkeren:

• Onderzoek naar de parkeer- en verkeerssituatie rondom de Spar en 

bakkerij Muis;

• Verminderen van de parkeerdruk in oude wijken: parkeren meer uit 

de straten te halen en bijvoorbeeld het maken van parkeerkoffers 

tussen de woningblokken.
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NATUUR & MILIEU

NATUUR
1	 Houtwallen
2	 Krullenbossie
3	 Essenstoven
4	 Pingoruïne

WANDELROUTES
 Ommetje	Steenwijkerwold	(Landschap		
	 Overijssel)

1.

1.

1.

4.

3.

2.
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E. Natuur & milieu

3.5.1 Analyse

Steenwijkerwold is in 2030 het groenste dorp van Noord-Nederland’. 

Met die stip op de horizon ligt er een belangrijke opgave binnen het 

thema Natuur & milieu. Inwoners geven aan dat zij het groene karakter 

van het dorp graag behouden en uitbreiden: meer groen, duurzame 

woningen, meer biodiversiteit, herstellen van de houtwallen, meer 

wandel- en fietspaden rondom Steenwijkerwold. 

Droogte, hittestress en wateroverlast

Door de verandering van het klimaat zien we steeds meer effecten 

daarvan. De vier klimaateffecten zijn wateroverlast, hittestress, droogte 

en overstroming. Het laatste effect, overstroming, is door de hoge 

ligging van Steenwijkerwold niet aan de orde. De andere drie wel. 

Hittestress wordt veroorzaakt door extreme hitte, waarbij mensen en 

dieren hun warmte niet goed meer kwijt kunnen. Vooral in gebieden 

waar veel steenoppervlak en weinig groen aanwezig is, is de kans 

op hittestress groot tijdens hete zomers. Het is daarom belangrijk om 

in die gebieden met weinig groen steen te vervangen door groen en 

bomen om een verkoelend effect te hebben op de omgeving.

Wateroverlast en droogte worden door het veranderen van het klimaat 

ook een steeds meer voorkomend probleem. In Steenwijkerwold 

Kaart van wateroverlast in Steenwijkerwold bij hevige regenbuien

3.5

kan er tijdens een hevige bui op bepaalde plekken veel water blijven 

staan. Ook hier kan het vergroenen van de omgeving een positief effect 

hebben.  Daarnaast kan vergroening ook een positieve invloed hebben 

op de biodiversiteit (bijen, insecten etc.) in het dorp. Aandachtspunt 

voor Steenwijkerwold, en met name het buitengebied, is dat het gebied 

gevoelig is voor droogte. Het is van belang dat de natuurlijke dynamiek 

van het gebied hersteld wordt, waarbij er meer ruimte is voor water 

(buffers).

Door de klimaatverandering en de effecten die dat met zich meebrengt 

vraagt het ook om een andere aanpak: een klimaatadaptieve en 

natuurinclusieve leefomgeving en samenleving. Wat houdt dit in? Bij 
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alle (nieuwe) ingrepen die worden gedaan in de leefomgeving wordt 

in ogenschouw genomen, dat er zoveel mogelijk een klimaatadaptieve 

leefomgeving wordt nagestreefd: meer groen, in openbaar gebied 

of groene daken. Dit om schade die klimaatverandering met zich 

meebrengt te beperken en kansen te benutten. 

Energietransitie

Er ligt een gezamenlijke opgave in ons land om in 2050 

klimaatneutraal te zijn. Dat betekent onder meer dat we onze stroom 

hernieuwbaar opwekken en onze woningen niet meer verwarmd 

worden met aardgas. Dat is niet alleen een opgave voor de overheid, 

maar voor iedereen. Het is namelijk van belang, dat de totale 

benodigde energie in 2050 een stuk lager is dan nu, door isolatie, 

energiezuinigere apparatuur en gedragsverandering. 

Er zijn meerdere energiecoöperaties en andere bewonersinitiatieven 

actief: van informatieavonden voor woningeigenaren hoe ze hun woning 

kunnen verduurzamen tot de aanleg van zonnepanelen op het dak 

met de buurt. Vanuit de inwoners is er een wens om te onderzoeken of 

collectieve energieopwekking een mogelijkheid is. Bijvoorbeeld door als 

dorp een eigen energiecoöperatie op te zetten. Daarbij geven zij wel 

aan, dat zonneparken niet de voorkeur hebben. Dit heeft een negatieve 

invloed op de groene omgeving van Steenwijkerwold.

Natuur en biodiversiteit

Het landschap rondom Steenwijkerwold wordt gekenmerkt door 

houtwallen en grasland. Er zijn nog vele houtwallen in het landschap te 

herkennen; een aarden wal met bomen en struiken. Vroeger bedoeld 

om het bezit af te schermen, als omheining van het vee en om het wild 

tegen te houden van de landbouwgrond. Deze lijnvormige elementen zijn 

erg kenmerkend voor het landschap rondom het dorp. Veel houtwallen 

liggen op particuliere grond en zijn door de jaren heen niet goed 

onderhouden. Hierdoor zijn ze breder geworden. Van de oorspronkelijke 

vijf meter breedte zijn ze nu soms tien meter breed. Het onderhoud 

van de houtwallen vraagt daarom aandacht voor het behoud van deze 

landschappelijk elementen.

E. Natuur & milieu3.5

Coninksweg

Landschap met houtwallen
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In de woonwijken aan de noordzijde van Steenwijkerwold, Holthinge 

Campweg, Kerkwoerthe, Blaankamp, Ten Holteweg, Conincksweg, 

Ten Dale, Pastoor Muitenmanstraat en Croevestraat, is er weinig 

groen in het openbare gebied. Binnen de komende 15 jaar staat het 

vervangen van de riolering aan de Holthinge Campweg, Conincksweg 

en Ten Dale gepland. Hier liggen kansen om met de herinrichting van 

de straten meer groen toe te voegen om hittestress en wateroverlast 

tegen te gaan. 

De inwoners van Steenwijkerwold zien graag nog meer natuur en 

groen in hun dorp, bijvoorbeeld door ecologisch bermbeheer. Door de 

gemeente wordt er gewerkt aan het verschralen van de bermen. De 

bermen worden daarmee voedselarmer gemaakt, zodat kruiden en 

veldbloemen weer een kans krijgen in de bermen. Het verschralen van 

de bodem is echter een langjarig proces.

Parken 

Steenwijkerwold heeft op dit moment één park: het Krullenbossie. Het 

park, gelegen naast Kindcentrum Immanuël, heeft ook een educatieve 

functie. In het park zijn alle soorten bomen en struiken aangegeven met 

een bordje met daarop uitleg over het type boom. Het Krullenbossie 

is onderdeel van de wandelroute ‘Ommetje Steenwijkerwold’. Natuur 

is een onderwerp, dat erg leeft in Steenwijkerwold en er zijn meerdere 

inwonersinitiatieven opgezet om meer beleefbare natuur te realiseren in 

het dorp. Zo leeft in het dorp de wens voor het realiseren van een extra 

natuurpark. 

 

Wandelpaden

Steenwijkerwold heeft een ‘dorpsommetje’ als wandelroute in en rondom 

het dorp. Vanuit de Grote Optrommelactie is naar voren gekomen, dat de 

inwoners van het dorp behoefte hebben aan meer wandelmogelijkheden 

die aansluiten op bestaande plaatselijke en regionale wandelroutes. 

Afval

Vanuit de Grote Optrommelactie is duidelijk geworden dat de inwoners 

aandacht willen voor (zwerf)afval. Afvalbakken zijn niet meer aanwezig in 

het dorp. Daarnaast geven inwoners aan dat hondenpoep als probleem 

wordt ervaren.

E. Natuur & milieu3.5

Bord bij Gelderingensteeg Wandelroute rondom sportvelden
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KANSKAART

Het maken van bloemrijke wadi’s.

KANSKAART

Halfopen bestrating in het openbare gebied, bijvoorbeeld tpv parkeren.

E. Natuur & milieu3.5

3.5.2 De opgave

A. Vergroenen openbare ruimte tegen hittestress en wateroverlast 

De opgave ligt er om Steenwijkerwold bestand te maken tegen 

hittestress en wateroverlast. Om dit te realiseren zijn de volgende 

stappen mogelijk:

• Vergroenen van de noordelijke en oudere wijken van 

Steenwijkerwold: Holthinge Campweg, Kerkwoerthe, Blaankamp, 

Ten Holteweg, Conincksweg, Ten Dale, Pastoor Muitenmanstraat 

en Croevestraat, In deze wijken is veel verharding en weinig groen 

wat zorgt voor hittestress en wateroverlast. Hier ligt een kans om 

dit te koppelen aan het vervangen van de riolering in de komende 

15 jaar aan de Holthinge Campweg, Conincksweg en Ten Dale;
• Openbaar gebied zo inrichten dat grote hoeveelheden water kunnen 

worden opgevangen, bijvoorbeeld door wadi’s, groene daken met 

waterbuffering, afkoppelen van regenwater van het riool, toepassen 

van infiltratiekratten;

• In de inrichting van het openbaar gebied en bouw van woningen 

materialen toepassen, die hittestress beperken, bijvoorbeeld door 

aanleg van halfopen bestrating bij parkeerplaatsen, toepassen van 

meer groen, groene gevels en daken, toepassen van lichtkleurige 

materialen in gevel en dak, beïnvloeden van uitstraling van 

gebouwen door lichte materialen toe te passen;

• Het openbaar gebied zo inrichten dat het droogte tegengaat, 

bijvoorbeeld door het toepassen van greppels en sloten als 

waterbuffer in en rondom Steenwijkerwold;
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• Naast het klimaatadaptief ontwerpen is het natuurinclusief 

ontwerpen ook een belangrijk thema. Hier wordt bij het ontwerpen 

van het openbare gebied en woningen rekening gehouden met de 

bestaande biodiversiteit. Daarbij is het ontwerp een uitbreiding of 

versterking van het ecosysteem;

• Opzetten van een tuinenproject waarin inwoners elkaar inspireren, 

helpen, ondersteunen in het vergroenen en onderhouden van 

tuinen en openbare ruimte. Daarmee wordt het groene karakter 

van Steenwijkerwold vergroot en kan hittestress en wateroverlast 

worden tegengegaan.

B. Verduurzamen van woningen en gebouwen

Er ligt een grote verduurzamingsopgave voor Steenwijkerwold op het 

gebied van woningbouw, zowel voor de particuliere woningbezitter als 

voor de woningbouwcorporatie. En ook voor de openbare gebouwen in 

Steenwijkerwold, zoals Hoogthij en de scholen. De opgave ligt op twee 

verschillende niveaus:

1. Beperk de energievraag

2. Gebruik duurzame energie 

Om de woningen en gebouwen in Steenwijkerwold te verduurzamen is 

de eerste stap om de energievraag te beperken. Dit kan gerealiseerd 

worden door de volgende stappen:

• Energiecoaches inzetten die inwoners informeren over het besparen 

van energie;

• Informatieavonden en adviesgesprekken organiseren voor 

particuliere woningbezitters hoe ze hun woning kunnen isoleren en 

verduurzamen;

• Bij herontwikkeling en nieuwbouw duurzame woningen realiseren;

• Verduurzamen van de huurwoningen van woningcorporatie.

De tweede stap is: gebruik duurzame energie. Dit kan gerealiseerd 

worden door de volgende stappen:

• Onderzoek naar de mogelijkheid om een energiecoöperatie op te 

zetten om op de daken van grote gebouwen in het dorp (bijvoorbeeld 

schuren of openbare gebouwen) collectief energie op te wekken, 

waar omwonenden op aan kunnen haken.

C. Versterken wandel- en fietspadenstructuur 

Er is in het dorp behoefte aan meer wandelroutes als aanvulling of 

uitbreiding op het bestaande dorpsommetje. Door de wandel- en 

fietsstructuur te versterken is het ook mogelijk om een betere aansluiting 

te maken op bestaande netwerken rondom het dorp.

Om de wandel- en fietspadenstructuur te versterken zijn de volgende 

acties nodig:
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• In kaart brengen welke wandelpaden er in de omgeving zijn en hoe 

deze wandelroutes op elkaar aangesloten kunnen worden;

• Onderzoek naar de mogelijkheid om oude kerkenpaden weer in 

ere te herstellen;

• Het doortrekken van Gelderingensteeg naar het Steenwijkerdiep;

• Wandelpad langs de beek de Reune in combinatie met natuur- en 

waterbeheer.

D. Vergroten van beleving van natuur en biodiversiteit in het dorp 

De inwoners geven aan dat er behoefte is aan meer belevingsgroen en 

biodiversiteit in het dorp.

• Om dit te realiseren kunnen de volgende stappen moeten worden 

gezet:

• Realiseren van bloeiende bermen;

• Vergroenen van de openbare ruimte en tuinen (zie onderdeel A)

• Onderzoek of er vanuit de integrale visie een plek voor een 

buurtpark gerealiseerd kan worden. Dit wordt gerelateerd aan wat 

er uit de onderzoeken naar de woningbouwbehoefte komt en het 

onderzoek naar de ontwikkeling van één basisschool met opvang.

E. Houtwallen onderhouden 

Het behoud en onderhoud van de houtwallen vraagt aandacht. De 

inwoners vinden het belangrijk het kenmerkende houtwallenlandschap 

rondom het dorp te behouden. Om dit te realiseren vraagt dat om de 

volgende actie:

• Opzetten van een vrijwilligersgroep die zich inzet voor het 

onderhoud en behoud van de houtwallen rondom Steenwijkerwold.

F. Het stimuleren van een deeleconomie in het dorp

Om als dorp te verduurzamen ligt er ook een opgave om de 

deeleconomie te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door de volgende 

stappen te zetten:

• Onderzoek naar de animo voor een (elektrisch) deelautoproject 

in Steenwijkerwold. Veel inwoners in Steenwijkerwold hebben 

twee auto’s. De tweede auto wordt meestal minder vaak gebruikt. 

Juist voor het tweede autobezit is het kansrijk om een elektrisch 

KANSKAART

Een buurttuin voor het dorp.
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KANSKAART

deelautoproject op te zetten in het dorp. Contact opnemen met 

lokale autobedrijven om te onderzoeken of zij daarin een rol willen/ 

kunnen spelen;

• Onderzoek naar de mogelijkheid voor het plaatsen van 

een laadpaal voor elektrische auto’s in het centrum van 

Steenwijkerwold;

• Onderzoek naar de mogelijkheid om een energiecoöperatie 

op te zetten om op de daken van grote gebouwen in het dorp 

(bijvoorbeeld schuren of openbare gebouwen) collectief energie 

op te wekken, waar omwonenden op aan kunnen haken (zie 

onderdeel B).

G. Terugdringen van afval in de openbare ruimte

Om het zwerfafval en overlast van hondenpoep in het openbare gebied 

terug te dringen kunnen de volgende stappen worden gezet:

• Plaatsen van adoptie afvalbakken op initiatief van omwonenden. 

De gemeente plaatst de afvalbakken, de omwonenden zijn 

verantwoordelijk voor het legen van de afvalbak;

• Opzetten van een ‘Greenteam’, een groep vrijwilligers die 

maandelijks zwerfafval opruimt in het dorp;

• Onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een 

hondenlosloopterrein. Wellicht in combinatie met een buurtpark.

KANSKAART

Collectief energie opwekken op grote gebouwen in Steenwijkerwold (bijvoorbeeld schuren of openbare 
gebouwen).

Deelautoproject; veel ‘tweede auto’s ‘ in Steenwijkerwold worden nauwelijks gebruikt. Een 
deelautoproject zou kansrijk kunnen zijn.
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Deze Dorpsvisie is opgesteld door en voor de inwoners van 

Steenwijkerwold, samen met de vrijwilligers- en professionele 

organisaties die in het dorp actief zijn. De rode draad is de input die 

inwoners hebben geleverd. 

Ruim 100 inwoners hebben aangegeven zich de aankomende jaren 

te willen inzetten bij uitwerking en realisatie van de plannen. Dat 

geeft aan dat er draagvlak is vanuit het dorp. Per onderwerp is er 

een werkgroep geformeerd van actieve inwoners. Zo staan er tien 

werkgroepen klaar om samen aan de realisatie van de Dorpsvisie te 

werken, in samenwerking met de professionals. Daarin heeft ieder een 

eigen rol die hieronder wordt uitgelegd.

Toelichting rollen

Dorpsbelang Steenwijkerwold is enthousiast over de Dorpsvisie 

Steenwijkerwold 2020 – 2030 en blij met de opbrengst van de 

optrommelactie en hoe deze een plek heeft gekregen in de dorpsvisie. 

Dorpsbelang zal samen met de inwoners én de betrokken organisaties 

de opbrengst van de optrommelactie via de werkgroepen tot concrete 

plannen proberen om te zetten. 

De coördinatiegroep (bestaande uit een groep enthousiaste 

inwoners uit het dorp) heeft een coördinerende rol bij de uitwerking 

van de opbrengst van de optrommelactie en houdt de vinger aan de 

pols bij de verschillende werkgroepen. Ook geeft zij daar waar nodig 

ondersteuning aan de werkgroepen. Daarnaast zorgt ze ervoor dat 

alle inwoners van Steenwijkerwold op de hoogte worden gebracht 

én gehouden van zichtbare en onzichtbare ontwikkelingen binnen 

de uitvoering van de Dorpsvisie. Dorpsbelang is vertegenwoordigd 

in de coördinatiegroep. De coördinatiegroep heeft contact met de 

professionele organisaties.

De werkgroepen houden zich bezig met de prioritering en uitwerking 

van een specifiek thema. Zij opereren (daar waar mogelijk) 

zelfstandig. De werkgroepen zorgen voor het betrekken van relevante 

samenwerkingspartners die nodig zijn voor de realisatie van de plannen. 

De coördinatiegroep kan hierin ondersteunen. De werkgroepen zorgen 

voor breed draagvlak bij inwoners voor hun plannen. 

De straatcontactpersonen bieden vaak een helpende hand. Hun rol 

binnen de uitvoering van de dorpsvisie moet nog uitgekristalliseerd 

worden maar het is de ambitie om hen een stevige positie als ‘ogen en 

oren’ in de straat te geven.

De organisaties die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van 

de dorpsvisie en input hebben geleverd, zullen zich blijvend inspannen 

om – samen met de hierboven genoemde groeperingen – de Dorpsvisie 
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Steenwijkerwold 2020 – 2030 tot een succes te maken. Dat geldt voor 

de lokale  (vrijwilligers-)organisaties alsmede voor de professionele 

organisaties zoals de initiatiefnemers de gemeente Steenwijkerland en 

Woonconcept. 

Samenwerking

Tussen Dorpsbelang, Gemeente en Woonconcept is regelmatig 

overleg, om de voortgang te bespreken. Samenwerkingspartners 

kunnen op uitnodiging eveneens aansluiten bij de coördinatiegroep 

of bij de werkgroepen. Uitgewerkte en concrete uitvoeringsplannen 

kunnen desgewenst in samenwerkingsovereenkomsten worden 

bekrachtigd.  

Financiën

Geld is niet altijd nodig om een plan uit te voeren. Met eigen kracht, 

kennis en middelen is al veel mogelijk. Soms is (extra) geld wel 

nodig. Voor de uitvoering van de Dorpsvisie is (nog) geen extra 

geld beschikbaar. Wel zijn er reguliere budgetten beschikbaar. Een 

voorbeeld hiervan zijn de onderhoudsbudgetten. Daarnaast zijn er op 

lokaal, regionaal en landelijk niveau ook mogelijkheden als het gaat 

om subsidies, fondsen, sponsoring, crowdfunding enzovoort. Per 

thema/project/plan worden kosten inzichtelijk gemaakt en gezocht naar 

financieringsmogelijkheden. 
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Coördinatiewerkgroep 
Coördinatie uitvoering Dorpsvisie. 
 
 
 
 
Werkgroepen 
Uitwerking thema’s  
 
 
 
 
Straatcontactpersonen 
Spin in het web 
 

  

 

 

Samenwerkingspartners 
- Verenigingen en stichtingen 
- (Vrijwilligers)organisaties 
- Ondernemers 
- Kerken  
- Scholen  
- Inwoners 
- Sociaal Werk De Kop 
- Gemeente 
- Woonconcept 
- … 

s 

 



64



65

Bijlagen



66

ROUTEKAART NAAR DORPSVISIE 
STEENWIJKERWOLD 2020 - 2030

4. 
SEPTEMBER/ OKTOBER  2020

Gesprekken met professionele partijen, 
maatschappelijke voorzieningen, kerken, 

sportverenigingen, ondernemers, 
gemeente en Woonconcept

1. 
BEWONERSBIJEENKOMST

22 en 29 JUNI 2020

Denkers & doeners
- welke thema’s zijn belangrijk voor de 

Dorpsvisie
- vormen van werkgroep ‘Optrommelen’

3. 
STARTBIJEENKOMST 
OPTROMMELACTIE

31 AUGUSTUS 2020

Overhandigen 40 trommels aan de 
straatvertegenwoordigers door werkgroep 

‘Optrommelen’

het dorp

2. 
JUNI/ JULI/ AUGUSTUS 2020

Analyse sociale en fysieke situatie op de 5 
thema’s, vastgoedbezit Woonconcept en 

Gemeente Steenwijkerland

5. 
OKTOBER  2020

Innnemen trommels en opbrengsten 
‘De Grote Optrommelactie’ verzamelen, 

documenten en analyseren

7. 
BEWONERSBIJEENKOMST

16 DECEMBER 2020

Bespreken opbrengsten ‘De Grote 
Optrommelactie’ en duiding van de 

benoemde punten

9. 
Opstellen Dorpsvisie en Uitvoeringsplan

8. 
Vertalen naar kansen en 

mogelijkheden op de 5 thema’s

10. 
PRESENTATIE DORPSVISIE AAN 

HET DORP
MAART 2021

- Presentaie en overhandiging van de 
dorpsvisie en uitvoeringsplan

het dorp

6. 
NOVEMBER  2020

Tentoonstelling van de opbrengsten van  
‘De Grote Optrommelactie’



67

Om een Dorpsvisie met én voor het dorp te 

maken is er een interactieve route doorlopen 

die geresulteerd heeft tot het inspirerende 

toekomstbeeld van Steenwijkerwold. Bij 

de start van het proces in juni 2020 was 

de Corona-pandemie een gegeven. Dit 

had grote gevolgen voor het proces en 

de mogelijkheden om bijeenkomsten te 

organiseren. Op creatieve wijze is het gelukt 

om toch alle inwoners van Steenwijkerwold 

actief te betrekken bij het opstellen van de 

Dorpsvisie. Hierin zijn verschillende stappen 

doorlopen in het proces:

1. Ter voorbereiding op ‘De 

Grote Optrommelactie’ zijn er twee 

bewonersbijeenkomsten georganiseerd in 

juni 2020 voor de denkers & de doeners. 

Tijdens deze avonden is de inwoners van 

Steenwijkerwold gevraagd welke thema’s 

er op het vragenformulier voor de Grote 

Optrommelactie terug moeten komen. 

Daarnaast is er een werkgroep van inwoners 

geformeerd die bij de organisatie van de 

Grote Optrommelactie betrokken is.

2. Er is een analyse gemaakt van de 

huidige sociale en fysieke situatie op de 

vijf thema’s. Hoe is de situatie nu? Welke 

voorzieningen zijn er aanwezig?

Ontwikkeling Dorpsvisie SteenwijkerwoldA.

3. Op maandagavond 31 augustus 

2020 zijn tijdens een startbijeenkomst alle 

40 trommels overhandigd aan de 

straatvertegenwoordigers in 

Steenwijkerwold. De 

straatvertegenwoordigers zijn het eerste 

aanspreekpunt en houden een oogje in het 

zeil dat de trommels van deur naar deur 

worden doorgegeven in hun straat. Zo gaan 

de trommels een maand langs alle inwoners.

4. Parallel aan de Grote 

Optrommelactie worden er gesprekken 

gevoerd met professionele partijen zoals 

maatschappelijke voorzieningen, kerken, 

sportverenigingen en ondernemers. Hoe 

zien zij de toekomst over 10 jaar? Welke 

aandachtspunten, ideeën en wensen 

zijn er? Ook wordt er gesproken met de 

verschillende vakgebieden binnen de 

gemeente en de woningcorporatie. 

5. Na een maand zijn alle goed 

gevulde trommels weer terug bij de 

werkgroep ‘Optrommelen’, waarna de 

opbrengst verwerkt kan worden. Dit 

geeft een goed beeld wat er leeft in het 

dorp verdeeld over 10 onderwerpen: 1. 

straatbeeld, 2. woningbouw, 3. (ouderen)

zorg, 4. voorzieningen & ondernemen, 

Overhandiging van de trommels aan een straatvertegenwoordiger.



natuur & leefomgeving - 67%

 toekomst scholen - 60%

voorzieningen - 40%

TOP 3 - "IK WIL ACTIE"

TOP 5 - BELANGRIJKSTE PUNTEN

gelderingen 55 - 101 trommel  
1

1.   WONINGBOUW VOOR JEUGD / BETAALBARE WONINGEN

2.   FUSIE SCHOLEN

3.   WANDELPADEN / GELDERINGENSTEEG DOORTREKKEN   

  NAAR KANAAL

4.   AANZIEN STRAATBEELD / VEEL AFVAL LANGS DE STRAAT /  

  NATUUR GOED BLIJVEN ONDERHOUDEN

5.   BEHOUD VOORZIENINGEN EN ONDERNEMINGEN

TOP 5 - BELANGRIJKSTE PUNTEN

TOP 3 - "IK WIL ACTIE"

woningbouw - 56%

verkeersveiligheid - 44%

natuur & leefomgeving - 38%

gelderingen 40 - 72 trommel  
2

1.   WONINGBOUW SENIOREN / STARTERS

2.  VERKEERSVEILIGHEID WOLDPLEIN

3.   WANDEL- EN FIETSPADEN / GELDERINGENSTEEG    

  DOORTREKKEN

4.  één DORPSSCHOOL 

5.  STRAATBEELD / VANGNETTEN PLAATSEN VOOR AFVAL /  

  SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER

TOP 3 - "IK WIL ACTIE"

Mariënwold 10 - 14
Mariënwold 33 - 69

verkeersveiligheid - 62%

TOP 5 - BELANGRIJKSTE PUNTEN

trommel  
3

woningbouw - 46%

toekomst scholen - 42%

1.   WONINGBOUW STARTERS

2.  SCHOLEN SAMENVOEGEN / FOCUS OP GOED ONDERWIJS

3.  BEHOUD EN ONDERHOUD NATUUR: HOUTWALLEN  

  HERSTELLEN / WANDELPADEN IN EN OM  

  STEENWIJKERWOLD

4.  PARKEERPLAATSEN HERBERGIER

5.  VERKEERSVEILIGHEID WOLDPLEIN

TOP 3 - "IK WIL ACTIE"

Verkeersveiligheid - 81%

toekomst scholen - 48%

activiteiten - 48%

TOP 5 - BELANGRIJKSTE PUNTEN

Mariënwold 1 - 31
Mariënwold 4 - 8
Mariënwold 22 - 24
Mariënwold 77 - 83

trommel  
4

1.   Parkeer en verkeersproblemen rondom  

  Don Boscoschool

2.  Tweede ontsluitingsweg Mariënwold

3.  Overlast hondenpoep

4.  Verkeersveiligheid WOldplein

5.  Drie scholen samenvoegen naar één school

straatbeeld - 50%

verkeersveiligheid - 50%

natuur & leefomgeving - 50%

TOP 3 - "IK WIL ACTIE"

TOP 5 - BELANGRIJKSTE PUNTEN

trommel  
5

St. ADreasstraat 2 - 18
Ger. Marjellahof 2 - 8
Ger. Marjellahof 1 - 7

1.   Parkeer en verkeersproblemen rondom     

  Don Boscoschool

2.  tweede ontsluitingsweg Mariënwold

3.  Speeltuin aantrekkelijk maken

4.  Overlast hondenpoep / prullenbakken     

  plaatsen

5.  Straatverlichting - dimmen / vaak stuk /  uit ná   

  22:00 uur

TOP 5 - BELANGRIJKSTE PUNTEN

TOP 3 - "IK WIL ACTIE"

woningbouw - 82%

verkeersveiligheid - 68%

toekomst scholen - 59%

pas. muitemanstraat 1 - 24
pas. muitemanstraat 2 - 30

trommel  
6

1.   Betaalbare woningbouw voor starters / jeugd

2.   Toekomst voor één school

3.   Kruising woldplein

4.   Dorpsvriendelijkheid en saamhorigheid belangrijk

5.   De jeugd trekt weg

TOP 3 - "IK WIL ACTIE"

woningbouw - 85%

TOP 5 - BELANGRIJKSTE PUNTEN

trommel  
7

natuur & leefomgeving - 63%

toekomst scholen - 56%

Pas. muitemanstraat 32 - 54
Pas.muitemanstraat 25 - 35
Croevestraat 1 - 11
Croevestraat 2 - 8

TOP 3 - "IK WIL ACTIE"

Verkeersveiligheid - 79%

woningbouw - 54%

activiteiten - 29%

TOP 5 - BELANGRIJKSTE PUNTEN

Gelderingen 2 - 38
trommel  

8

1.   Verkeersveiligheid / inrichting gelderingen -  

  drempels, snelheid, zwarte paaltjes, verlichting

2.  verkeersveiligheid woldplein

3.  meer activiteiten in het dorp - dorpsfeest,   

  vuurwerkshow oud en nieuw, jaarlijkse brunch

4.   Woningbouw starters

5.  Één nieuwe school voor 3 scholen

1.   belevingstuin voor jong en oud / meer  

  biodiversiteit / meer groen / hondenuitlaatplek

2.  fusie scholen

3.  woningbouw voor jeugd en ouderen

4.  straatbeeld en leefomgeving

5.  verkeersveiligheid

woningbouw - 75%

verkeersveiligheid - 58%

toekomst scholen - 42%

TOP 3 - "IK WIL ACTIE"

TOP 5 - BELANGRIJKSTE PUNTEN

gelderingen 3 - 43
trommel  

9

1.  woningbouw zodat middenstand blijft / beter   

  toezien op toewijzen huurwoningen

2.  Verkeersveiligheid woldplein

3.  behoud voorzieningen - bibliotheek / meer   

  gebruik hoogthij

4.  kruispunt marijenkampen veiliger maken

5.  één school en opvang in één gebouw

TOP 5 - BELANGRIJKSTE PUNTEN

TOP 3 - "IK WIL ACTIE"

woningbouw - 78%

verkeersveiligheid - 72%%

ouderenzorg - 39%

Conincksweg 54 - 88
Conincksweg 51 - 59

trommel  
10

1.  Woningbouw voor jongeren en ouderen

2.  slechte stoepen en veel onkruid

3.  kruising woldplein

4.  meer activiteiten jongeren

5.  te hard rijden - drempels, 30km zone, versperring

Conincksweg 4 - 52

TOP 3 - "IK WIL ACTIE" TOP 3 - "IK WIL ACTIE"

verkeersveiligheid - 57%

natuur & leefomgeving - 48%

woningbouw - 35%

straatbeeld - 53%

verkeersveiligheid - 40%

1.   Meer speeltoestellen op feestterrein

2.  te hard rijden

3.  betaalbare woningen huur en koop

4.  kruispunt woldplein

5.  scholen samen verder i.p.v. meerdere met     

  concurrentie

1.  betaalbare woningbouw koop en huur

2.  conicksweg wordt te hard gereden

3.  stoepen herbestraten / liggen er slecht in na   

  aanleg glasvezel, tuinen netjes 

4.  meer groen

5.  speeltuin voor kleine kinderen

woningbouw - 33%

TOP 5 - BELANGRIJKSTE PUNTEN

Conincksweg 1 - 45

TOP 5 - BELANGRIJKSTE PUNTEN

trommel  
11

trommel  
12

- resultaten optrommelactie -

Uitsnede van één van panelen met daarop per straat de opbrengst van de Grote Optrommelactie
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5. toekomst scholen, 6. activiteiten, 7. 

toerisme & recreatie, 8. verkeersveiligheid, 

9. natuurlijke leefomgeving, 10. 

verduurzamen. Op het invulformulier 

konden inwoners tevens aangeven of zij 

zich actief willen inzetten op één van deze 

onderwerpen. Dit resulteerde in ruim 100 

actieve inwoners die plaats willen nemen in 

één van de 10 werkgroepen om samen aan 

de slag te gaan.

6. In november 2020 zijn de 

resultaten van de Grote Optrommelactie 

teruggekoppeld naar de inwoners. Omdat 

een fysieke bewonersbijeenkomst niet 

mogelijk is, is er een tentoonstelling 

gemaakt in het dorpshuis Hoogthij die 

te bezichtigen is vanaf de straatkant. Zo 

kunnen inwoners drie weken lang, op een 

moment dat hun past, de resultaten bekijken 

per straat. 

7. Op 16 december 2020 is er 

een digitale bewonersbijeenkomst 

georganiseerd waar inwoners en 

professionals met elkaar in gesprek konden 

gaan over de opbrengsten van elk van 

de tien onderwerpen. Zo ontstaat er meer 

verdieping in de resultaten en konden de 

eerste verbindingen gelegd worden.

Ontwikkeling Dorpsvisie SteenwijkerwoldA. 

8. Aan de hand van alle gesprekken 

en de opbrengsten van de Grote 

Optrommelactie kunnen de wensen 

en ideeën in kaart gebracht worden 

per onderwerp. Dit vormt de basis 

voor de uitwerking van de Dorpsvisie 

Steenwijkerwold 2020-2030.

9. In de Dorpsvisie is alle informatie 

verzamelend en gebundeld. Dit omschrijft 

die ambitie en geeft een inspirerend 

toekomstbeeld voor Steenwijkerwold.  

 

10. In maart 2021 wordt de Dorpsvisie 

overhandigd aan het dorp. Maar het 

eigenlijke werk begint dan pas: samen aan 

de slag om de Dorpsvisie werkelijkheid te 

laten worden.      

Panelen met resultaten Optrommelactie in Hoogthij.

Digitale bewonersavond in december.
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Aantal inwoners 
1715 inwoners Inwoners naar leeftijd 

Percentage mannen - vrouwen Burgelijke staat inwoners 
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KerngetallenB.

Steenwijkerwold in cijfers*

Steenwijkerwold heeft in het jaar 2020 1715 

inwoners. Het aantal inwoners is daarmee 

ten opzichte van 2013 met 2% gedaald.

Van de in totaal 1715 inwoners in 

Steenwijkerwold is het merendeel van 

de inwoners (1025) 45 jaar of ouder. Het 

aantal mannelijke inwoners en vrouwelijke 

inwoners is nagenoeg gelijk verdeeld.

In het jaar 2020 is 94% van de inwoners 

autochtoon in Steenwijkerwold. Dat is veel 

hoger dan het landelijke gemiddeld met 

76%. In Steenwijkerwold zijn er net zoveel 

mensen gehuwd als ongehuwd, namelijk 

43,4%. 

Van de inwoners tussen de 19 en 65 jaar 

voelt 80% zich in goede gezondheid. 31% 

heeft last van één of meer langdurige 

aandoeningen. Van de inwoners van 65 

jaar en ouder voelt 61% zich in goede 

gezondheid en heeft 53% last van één of 

meerdere langdurige aandoeningen. 

Autochtoon of migratie

Gezondheid 
goed ervaren gezonheid of ziekte

* Bron: www.allecijfers.nl
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Gemiddeld  bruto jaarinkomen per inwoner
€ 21.716,-

Gemiddelde woningwaarde in 2019
€ 193.000,-

Bouwperiode van panden

Kenmerken woningen Steenwijkerwold
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Gemiddeld  bruto jaarinkomen per inwoner
€ 21.716,- KerngetallenB. Gas- en electriciteitsverbruik woningen

Steenwijkerwold in cijfers*

Steenwijkerwold telt 879 woningen. Daarvan 

is 58% in particulier bezit en is 35% van de 

woningen van de huur-coöperaties. 90% 

van alle woningen in Steenwijkerwold zijn 

voor het jaar 2000 gebouwd. Waarvan het 

grootste deel van de woningen tussen 1950 

en 1980 is gebouwd. Het verbruik van gas- 

en electriciteit van woningen is in de jaren 

2013 - 2019 gedaald. 

De gemiddelde woningwaarde 

(WOZ-waarde) van de woningen in 

Steenwijkerwold lag in 2019 op € 193.000,-

. Het gemiddelde bruto jaaronkomen per 

inwoner ligt op € 21.716,-.

De cijfers geven een objectief beeld van 

de huidige situatie in Steenwijkerwold. Een 

vertrekpunt voor de verdere uitwerking van 

de Dorpsvisie. 

* Bron: www.allecijfers.nl
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THIJ
GELDERINGEN

KERKBUURTKaart Steenwijkerwold 1915: de buurtschappen Gelderingen, Kerkbuurt en Thij

De protestantse kerk in het 
voormalige Kerkbuurt.
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THIJ

Het dorp Steenwijkerwold is ontstaan uit drie 

buurschappen die naar elkaar toegegroeid 

zijn: Gelderingen, Kerkbuurt en Thij. Hoewel 

het nu één dorp vormt, hebben de van 

oorsprong drie verschillende buurschappen 

nog wel een eigen karakter. 

Thij

Thij is ontstaan als nederzetting aan het 

beekje de Reune en is waarschijnlijk de 

oudste nederzetting van Steenwijkerwold. 

De buurschap kende veel bedrijvigheid van 

boeren, winkeliers en handelaren. Waar 

Kerkbuurt en Gelderingen door de jaren 

heen tegen elkaar aan zijn gebouwd, ligt Thij 

nog meer op zichzelf.  

Kerkbuurt

Kerkbuurt is ontstaan als buurschap 

rondom de Andreaskerk, gebouwd in de 

vijftiende eeuw. Na de Reformatie werd 

de kerk protestants. De buurschap die in 

de omgeving van de kerk ontstond werd 

‘Kerkbuurt’ genoemd. Tot voor de Tweede 

Wereldoorlog kenmerkte het buurschap zich 

door geringe bebouwing in de vorm van 

kleine woningen en boerderijen, een school 

en een kerk met pastorie. Na de Tweede 

Wereldoorlog werden rondom de kerk meer 

woningen gebouw en breidde de buurschap 

uit. 

Geschiedenis en identiteit SteenwijkerwoldC.

Gelderingen 

Gelderingen is rond het jaar 1456 ontstaan 

als buurschap rondom de Slothof, een 

versterkte boerderij, waar de katholieken in 

het geheim hun diensten hielden. Dit moest 

in het geheim nadat prins Maurits in 1592 

na zijn overwinning op de Spanjaarden in 

Steenwijk het uitoefenen van het rooms-

katholieke geloof verbood. De Slothof werd 

in 1596 bewoond door Klaas Croeve met 

zijn vrouw Froukje Schulting. In 1830 kregen 

de katholieken toestemming om een kerk te 

stichten en kreeg de naam St. Andreaskerk. 

De huidige kerk is gebouwd in 1913. 

Kaart Steenwijkerwold 1985: Gelderingen (met de gebouwen van 
de Voorzieningheid), Kerkbuurt (met de eerste uitbreiding) en Thij 
vormen samen Steenwijkerwold.

Oude foto van Kerkbuurt.



De Voorzienigheid: de markante gebouwen stonden tegenover het huidige café Hotel Gelderingen.

De geschiedenis van de Voorzienigheid weergegeven op een bord nabij de St. Andreaskerk.
Oude luchtfoto van de Voorzienigheid.

De Herbergier, één van de gebouwen van de Voorzienigheid die is blijven staan.



Geschiedenis en identiteit SteenwijkerwoldC.

De Voorzieningheid

In 1894 werd door pastoor C.G. Muiteman 

in Gelderingen het liefdesgesticht De 

Voorzieningheid gesticht. Gelegen 

tegenover het huidige café Hotel 

Gelderingen. In eerste instantie opgezet 

voor de opvang van arme kinderen en 

ouderen, maar uitgegroeid tot een groot 

onderwijscentrum. In het onderwijscentrum, 

dat ontstond uit een aantal markante 

gebouwen, werd onder andere basis-, 

middelbaar- en hoger onderwijs gegeven. 

Door de jaren heen verplaatste de 

onderwijsdelen zich naar andere plaatsen 

en is van deze onderwijshistorie alleen 

nog de rooms-katholieke basisschool Don 

Bosco overgebleven. De gebouwen van de 

Voorzienigheid werden afgebroken en op 

de plek is een nieuwbouwwijk gekomen: 

Mariënwold. 

Natuur en landschap

Steenwijkerwold ligt op een stuwwal. De 

naam is een verwijzing naar het bosrijke 

gebied rond Steenwijk, ook wel onderdeel 

van de ‘groene schatkamer’. Het groene 

karakter is ook goed zichtbaar in sommige 

delen van het dorp, met grote bomen. 

Het landschap rondom Steenwijkerwold 

kenmerkt zich door houtwallen en grasland. 

Er zijn nog vele houtwallen in het landschap 

te herkennen, een aarden wal met bomen 

en struiken. Vroeger bedoeld om het bezit 

af te schermen, als omheining van het 

vee en om het wild tegen te houden van 

de landbouwgronden. Deze lijnvormige 

elementen zijn erg kenmerkend voor het 

landschap rondom het dorp.

Landschap rondom Steenwijkerwold met houtwallen.

Grote oude bomen aan Gelderingen.
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Samen vormen de werkgroepen een sterk netwerk waar 
Steenwijkerwold op drijft. De werkgroepen kunnen met 
elkaar samenwerken waar thema’s elkaar raken.

DE GROTE OPTROMMELACTIE - OPBRENGSTEN
Het is niet onopgemerkt gebleven: de hele maand september zijn er 40 trommels door de straten van Steenwijkerwold gegaan. Door deur-
aan-deur een mini-enquête af te nemen, hebben alle inwoners van Steenwijkerwold hun stem kunnen laten horen over verschillende 
thema’s die leven in het dorp. Wat zijn de belangrijkste opbrengsten die als input dienen voor de dorpsvisie 2020-2030? De opvallendste 
statistieken delen we alvast met u. Wij omschrijven per thema wat de belangrijkste punten zijn die uit de Optrommelactie naar voren zijn 
gekomen. 

Van 9-27 november komt er een expositie in Hoogthij waar de resultaten per trommel gepresenteerd worden. Welke punten zijn (direct) 
haalbaar? Waar liggen koppelkansen? De input van de Optrommelactie wordt geanalyseerd en verwerkt in de Dorpsvisie Steenwijker-
wold 2020 – 2030 waarmee inwoners, gemeente, Woonconcept en alle andere belanghebbende partijen mee aan de slag kunnen!

NB. In eerste instantie zou de dorpsvisie in november overhandigd worden aan Dorpsbelang Steenwijkerwold. Door de coronacrisis heeft 
de regiegroep meer tijd nodig om alle gegevens te verwerken. Naar verwachting wordt de dorpsvisie 2020-2030 daarom begin 2021 
overhandigd. 

619 ingevulde formulieren   75% respons  100+ mensen hebben zich opgegeven om actief mee te helpen

68% Verkeersveiligheid    14  mensen helpen mee

46% Woningbouw     17 mensen helpen mee

36% Straatbeeld     17 mensen helpen mee

36% Natuur & Leefomgeving    35 mensen helpen mee

32% Toekomst scholen     13 mensen helpen mee

21% Voorzieningen     6 mensen helpen mee

21% Ouderenzorg     12 mensen helpen mee

19% Activiteiten in het dorp    15 mensen helpen mee

15% Verduurzamen     11mensen helpen mee

11% Toerisme en recreatie    7mensen helpen mee

10% Ondernemerschap     3 mensen helpen mee

OPBRENGSTEN TOTAAL

Wie is aan zet? Sommige ideeën gaan over de lange termijn en daar heeft dikwijls de gemeente of de woningbouw een rol in te vervullen. 
Deze punten worden opgenomen in het visiedocument. Echter zijn veel genoemde ideeën heel realistisch en op korte termijn te realiseren 
door actieve inwoners zelf.  Meer dan 10 werkgroepen kunnen vanaf januari aan de slag met concrete genoemde acties. Heb jij je opgeven 
dan word je binnenkort benaderd. Denk je alsnog:, wat een goed idee! En wil je alsnog aanhaken? Meld je dan aan bij Dorpsbelang Steen-
wijkerwold via info@dorpsbelang.eu

Samen maken we Steenwijkerwold mooier en gezelliger!  

DE GROTE OPTROMMELACTIE - OPBRENGSTEN
Het is niet onopgemerkt gebleven: de hele maand september zijn er 40 trommels door de straten van Steenwijkerwold gegaan. Door deur-
aan-deur een mini-enquête af te nemen, hebben alle inwoners van Steenwijkerwold hun stem kunnen laten horen over verschillende 
thema’s die leven in het dorp. Wat zijn de belangrijkste opbrengsten die als input dienen voor de dorpsvisie 2020-2030? De opvallendste 
statistieken delen we alvast met u. Wij omschrijven per thema wat de belangrijkste punten zijn die uit de Optrommelactie naar voren zijn 
gekomen. 

Van 9-27 november komt er een expositie in Hoogthij waar de resultaten per trommel gepresenteerd worden. Welke punten zijn (direct) 
haalbaar? Waar liggen koppelkansen? De input van de Optrommelactie wordt geanalyseerd en verwerkt in de Dorpsvisie Steenwijker-
wold 2020 – 2030 waarmee inwoners, gemeente, Woonconcept en alle andere belanghebbende partijen mee aan de slag kunnen!

NB. In eerste instantie zou de dorpsvisie in november overhandigd worden aan Dorpsbelang Steenwijkerwold. Door de coronacrisis heeft 
de regiegroep meer tijd nodig om alle gegevens te verwerken. Naar verwachting wordt de dorpsvisie 2020-2030 daarom begin 2021 
overhandigd. 

619 ingevulde formulieren   75% respons  100+ mensen hebben zich opgegeven om actief mee te helpen

68% Verkeersveiligheid    14  mensen helpen mee

46% Woningbouw     17 mensen helpen mee

36% Straatbeeld     17 mensen helpen mee

36% Natuur & Leefomgeving    35 mensen helpen mee

32% Toekomst scholen     13 mensen helpen mee

21% Voorzieningen     6 mensen helpen mee

21% Ouderenzorg     12 mensen helpen mee

19% Activiteiten in het dorp    15 mensen helpen mee

15% Verduurzamen     11mensen helpen mee

11% Toerisme en recreatie    7mensen helpen mee

10% Ondernemerschap     3 mensen helpen mee

OPBRENGSTEN TOTAAL

Wie is aan zet? Sommige ideeën gaan over de lange termijn en daar heeft dikwijls de gemeente of de woningbouw een rol in te vervullen. 
Deze punten worden opgenomen in het visiedocument. Echter zijn veel genoemde ideeën heel realistisch en op korte termijn te realiseren 
door actieve inwoners zelf.  Meer dan 10 werkgroepen kunnen vanaf januari aan de slag met concrete genoemde acties. Heb jij je opgeven 
dan word je binnenkort benaderd. Denk je alsnog:, wat een goed idee! En wil je alsnog aanhaken? Meld je dan aan bij Dorpsbelang Steen-
wijkerwold via info@dorpsbelang.eu

Samen maken we Steenwijkerwold mooier en gezelliger!  

DE GROTE OPTROMMELACTIE - OPBRENGSTEN
Het is niet onopgemerkt gebleven: de hele maand september zijn er 40 trommels door de straten van Steenwijkerwold gegaan. Door deur-
aan-deur een mini-enquête af te nemen, hebben alle inwoners van Steenwijkerwold hun stem kunnen laten horen over verschillende 
thema’s die leven in het dorp. Wat zijn de belangrijkste opbrengsten die als input dienen voor de dorpsvisie 2020-2030? De opvallendste 
statistieken delen we alvast met u. Wij omschrijven per thema wat de belangrijkste punten zijn die uit de Optrommelactie naar voren zijn 
gekomen. 

Van 9-27 november komt er een expositie in Hoogthij waar de resultaten per trommel gepresenteerd worden. Welke punten zijn (direct) 
haalbaar? Waar liggen koppelkansen? De input van de Optrommelactie wordt geanalyseerd en verwerkt in de Dorpsvisie Steenwijker-
wold 2020 – 2030 waarmee inwoners, gemeente, Woonconcept en alle andere belanghebbende partijen mee aan de slag kunnen!

NB. In eerste instantie zou de dorpsvisie in november overhandigd worden aan Dorpsbelang Steenwijkerwold. Door de coronacrisis heeft 
de regiegroep meer tijd nodig om alle gegevens te verwerken. Naar verwachting wordt de dorpsvisie 2020-2030 daarom begin 2021 
overhandigd. 

619 ingevulde formulieren   75% respons  100+ mensen hebben zich opgegeven om actief mee te helpen

68% Verkeersveiligheid    14  mensen helpen mee

46% Woningbouw     17 mensen helpen mee

36% Straatbeeld     17 mensen helpen mee

36% Natuur & Leefomgeving    35 mensen helpen mee

32% Toekomst scholen     13 mensen helpen mee

21% Voorzieningen     6 mensen helpen mee

21% Ouderenzorg     12 mensen helpen mee

19% Activiteiten in het dorp    15 mensen helpen mee

15% Verduurzamen     11mensen helpen mee

11% Toerisme en recreatie    7mensen helpen mee

10% Ondernemerschap     3 mensen helpen mee

OPBRENGSTEN TOTAAL

Wie is aan zet? Sommige ideeën gaan over de lange termijn en daar heeft dikwijls de gemeente of de woningbouw een rol in te vervullen. 
Deze punten worden opgenomen in het visiedocument. Echter zijn veel genoemde ideeën heel realistisch en op korte termijn te realiseren 
door actieve inwoners zelf.  Meer dan 10 werkgroepen kunnen vanaf januari aan de slag met concrete genoemde acties. Heb jij je opgeven 
dan word je binnenkort benaderd. Denk je alsnog:, wat een goed idee! En wil je alsnog aanhaken? Meld je dan aan bij Dorpsbelang Steen-
wijkerwold via info@dorpsbelang.eu

Samen maken we Steenwijkerwold mooier en gezelliger!  

Opbrengst de Grote Optrommelactie:
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Opbrengsten Grote OptrommelactieD.

De inhoud van de Dorpsvisie is tot stand gekomen door de input die 

de dorpsbewoners hebben gegeven tijdens Grote Optrommelactie en 

gesprekken met professionele partijen. Met een respons van 75% van 

de huishoudens van Steenwijkerwold zijn de thema’s die belangrijk 

zijn voor Steenwijkerwold goed in beeld gebracht. Binnen de vijf 

thema’s zijn er tien werkgroepen geformeerd van actieve inwoners die 

zich actief willen inzetten. Samen gaan ze aan de slag gaan met de 

opbrengsten van de Optrommelactie:

A. Wonen & leven

 1. Straatbeeld

 2. Woningbouw

B. Voorzieningen & ondernemen

 3. (Ouderen)zorg

 4. Voorzieningen & ondernemen

 5. Toekomst scholen

C. Cultuur, vrije tijd & sport

 6. Activiteiten

 7. Toerisme & recreatie

D. Verkeer & veiligheid

 8. Verkeersveiligheid

E. Natuur & milieu

 9. Natuur & leefomgeving

 10. Verduurzamen

In deze bijlage zijn de opbrengsten van de Optrommelactie per 

werkgroep in kaart gebracht. Wat is er benoemd? Hoe vaak is het 

benoemd? Met deze informatie kunnen de werkgroepen aan de slag.
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Opbrengsten Grote OptrommelactieD.

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Marjan Hof Gelderingen 40 06-50253509 hofmarjan@outlook.com 2

2. Harri Jansen Ten Dale 10 0521-589293 13

3. Diane Schutte Ten Dale 9 06-53972079 14

4. Fam. de vos Schild 20 06-24730203 karinrichardhome@gmail.com 21

5. Gea Schipper Kerkwoerthe 1 0521-589425 klaasengea@home.nl 27

6. Gerjan Kerkwoerthe 27 06-45745999 gvandendolder@outlook.com 27

7. D. Bijlsma Kerkwoerthe 19 dbijlsma@live.nl 27

8. Fam. V. Leeuwen Kerkwoerthe 15b 06-40099991 patricehelga@kpnmail.nl 27

9. Peter bouma en Lian dam Oldemarktseweg 58 0621958352 peter /0644869908 lian thebutcher.pb@gmail.com 35

10. Erik Groen Vredenburg 96 ajterschure@outlook.com 18

11. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

12. A. de Boer 0651039181 22

13. Fam. Buczkiewicz e.buczkiewicz@telfort.nl 23

14. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

15. Fam. Berger r.berger@ziggo.nl 35

16. Tom en Brit tk@bouwmensen-dnwo.nl 35

17. Johan en Margreet Kragt johan.margreet@home.nl 35

Nr. Naam Namens Telefoon
18. Mariska van Slooten Woonconcept 06-10094386

19. Auke Take Gemeente, openbare ruimte 06-24863044 auke.take@steenwijkerland.nl
20. Lina van Veen Gemeente 06-11198528

Nr. x benoemd

1. Meer groen/bloembak./beplant. 16

2. Tuinen netjes houden 11

3. Onderhouden stoep en straat 3

4. Trottoir grasvrij/ zelf stoep netjes houden 3

5. Overhangend groen 3

6. Verpaupering aanpakken/ Straatbeeld: meerdere straten armoedige aanblik 2

7. 2

8.

9.

10. Eigenaarschap, samen de schouders eronder

11. Aangezicht dorpskern/winkels

12. Meer straatnaamborden

13. Aanzicht dorp: tuinen H.Campw/T. Holtheweg

14. Meer straten verfraaien als centrum

15. Straten opknappen zoals Oldem. Weg, vooral Geld. + t. holthew. 

16. Verpaupering aanleg/onderhoud huurwoningen alle straten

1. Straatbeeld

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail
Mariska.van.slooten@woonconcept.nl

lina.van.veen@steenwijkerland.nl

Gedumpt afval aanpakken

Verzorgd dorp

Veel afval langs de straat/ In groepjes regelmatig schoonmaken

Algemeen
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11. Aangezicht dorpskern/winkels

12. Meer straatnaamborden

13. Aanzicht dorp: tuinen H.Campw/T. Holtheweg

14. Meer straten verfraaien als centrum

15. Straten opknappen zoals Oldem. Weg, vooral Geld. + t. holthew. 

16. Verpaupering aanleg/onderhoud huurwoningen alle straten

1. Straatbeeld

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail
Mariska.van.slooten@woonconcept.nl

lina.van.veen@steenwijkerland.nl

Gedumpt afval aanpakken

Verzorgd dorp

Veel afval langs de straat/ In groepjes regelmatig schoonmaken

Algemeen

17. Containers te lang aan de weg

18. Ten dale aanpakken

19. Kerk beter zichtbaar maken/ beplanting weghalen

20. Banken uit steenwijk zijn te hoog om op te zitten

21. Woonconcept beter toezicht tuinen

22. Troep/ oudijzer karren uit de straat

23. Straatverlichting dimmen 3

24. Lantaarnpalen werken niet altijd 2

25. Verlichting parkeerplaatsen voetbalvelden schiet tekort 2

26. Verlichting rondom Gelderingen 42/42a werkt niet

27. Straatverlichting uit na 23.00

28. Straatverlicht. Gelderingen kan wel om en om

29. Dimmen of gelere straatverlichting wijk Marienwold

30. Lantaarnpaal bij P.M. 10-12 moet gedraaid worden naar de weg

31. Oude lantaarns zoals W'oord en bij Zuidwester Stw.

32. Nostalgische straatlantaarns Gelderingen

33. Lantaarns Gelderingen achterop stoep spiegels vrachtwagens 

34. Extra verlichting Ten Dale

35. Straatverlichting o.a. op het Schild vernieuwen/renoveren

36. Fellere straatverlichting, veiliger gevoel

37. Ledverlichting

38. T. Holtheweg verlichting Witte Paarden tot dorp

39. Corrigeren stoeptegels na glasvezel 16

40. Stoep te hoog/ onveilige stoepen 11

41. Aanpakken bestrating h. campweg 7

42. Asfalteren ingang feestterrein/ aanpak feestterrein 2

43. Zwarte paaltjes verwijderen, veel schade aan mens en voertuig 2

44. Minder paaltjes langs de weg/ meer uimte om parkeren

45. Schuin oplopende stoepen Gelderingen, gevaarlijk voor mensen met rollator

46. Straten lopen te rond, putten liggen te hoog

47. Paaltjes stoep hoek Spar/Nijberslaan

48. Oldemarktseweg vanaf het sportterein tot bebouwde kom thij reconstureren

49. Paaltjes tussen kerkwoerthe 3 t/m 7

50. Op Woldplein staan plassen water

51. Vanaf Canisiahof stoep naar Marienw: rolstoelvr. 

Bestrating

Verlichting
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17. Containers te lang aan de weg

18. Ten dale aanpakken

19. Kerk beter zichtbaar maken/ beplanting weghalen

20. Banken uit steenwijk zijn te hoog om op te zitten

21. Woonconcept beter toezicht tuinen

22. Troep/ oudijzer karren uit de straat

23. Straatverlichting dimmen 3

24. Lantaarnpalen werken niet altijd 2

25. Verlichting parkeerplaatsen voetbalvelden schiet tekort 2

26. Verlichting rondom Gelderingen 42/42a werkt niet

27. Straatverlichting uit na 23.00

28. Straatverlicht. Gelderingen kan wel om en om

29. Dimmen of gelere straatverlichting wijk Marienwold

30. Lantaarnpaal bij P.M. 10-12 moet gedraaid worden naar de weg

31. Oude lantaarns zoals W'oord en bij Zuidwester Stw.

32. Nostalgische straatlantaarns Gelderingen

33. Lantaarns Gelderingen achterop stoep spiegels vrachtwagens 

34. Extra verlichting Ten Dale

35. Straatverlichting o.a. op het Schild vernieuwen/renoveren

36. Fellere straatverlichting, veiliger gevoel

37. Ledverlichting

38. T. Holtheweg verlichting Witte Paarden tot dorp

39. Corrigeren stoeptegels na glasvezel 16

40. Stoep te hoog/ onveilige stoepen 11

41. Aanpakken bestrating h. campweg 7

42. Asfalteren ingang feestterrein/ aanpak feestterrein 2

43. Zwarte paaltjes verwijderen, veel schade aan mens en voertuig 2

44. Minder paaltjes langs de weg/ meer uimte om parkeren

45. Schuin oplopende stoepen Gelderingen, gevaarlijk voor mensen met rollator

46. Straten lopen te rond, putten liggen te hoog

47. Paaltjes stoep hoek Spar/Nijberslaan

48. Oldemarktseweg vanaf het sportterein tot bebouwde kom thij reconstureren

49. Paaltjes tussen kerkwoerthe 3 t/m 7

50. Op Woldplein staan plassen water

51. Vanaf Canisiahof stoep naar Marienw: rolstoelvr. 

Bestrating

Verlichting

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Marjan Hof Gelderingen 40 06-50253509 hofmarjan@outlook.com 2

2. Harri Jansen Ten Dale 10 0521-589293 13

3. Diane Schutte Ten Dale 9 06-53972079 14

4. Fam. de vos Schild 20 06-24730203 karinrichardhome@gmail.com 21

5. Gea Schipper Kerkwoerthe 1 0521-589425 klaasengea@home.nl 27

6. Gerjan Kerkwoerthe 27 06-45745999 gvandendolder@outlook.com 27

7. D. Bijlsma Kerkwoerthe 19 dbijlsma@live.nl 27

8. Fam. V. Leeuwen Kerkwoerthe 15b 06-40099991 patricehelga@kpnmail.nl 27

9. Peter bouma en Lian dam Oldemarktseweg 58 0621958352 peter /0644869908 lian thebutcher.pb@gmail.com 35

10. Erik Groen Vredenburg 96 ajterschure@outlook.com 18

11. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

12. A. de Boer 0651039181 22

13. Fam. Buczkiewicz e.buczkiewicz@telfort.nl 23

14. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

15. Fam. Berger r.berger@ziggo.nl 35

16. Tom en Brit tk@bouwmensen-dnwo.nl 35

17. Johan en Margreet Kragt johan.margreet@home.nl 35

Nr. Naam Namens Telefoon
18. Mariska van Slooten Woonconcept 06-10094386

19. Auke Take Gemeente, openbare ruimte 06-24863044 auke.take@steenwijkerland.nl
20. Lina van Veen Gemeente 06-11198528

Nr. x benoemd

1. Meer groen/bloembak./beplant. 16

2. Tuinen netjes houden 11

3. Onderhouden stoep en straat 3

4. Trottoir grasvrij/ zelf stoep netjes houden 3

5. Overhangend groen 3

6. Verpaupering aanpakken/ Straatbeeld: meerdere straten armoedige aanblik 2

7. 2

8.

9.

10. Eigenaarschap, samen de schouders eronder

11. Aangezicht dorpskern/winkels

12. Meer straatnaamborden

13. Aanzicht dorp: tuinen H.Campw/T. Holtheweg

14. Meer straten verfraaien als centrum

15. Straten opknappen zoals Oldem. Weg, vooral Geld. + t. holthew. 

16. Verpaupering aanleg/onderhoud huurwoningen alle straten

1. Straatbeeld

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail
Mariska.van.slooten@woonconcept.nl

lina.van.veen@steenwijkerland.nl

Gedumpt afval aanpakken

Verzorgd dorp

Veel afval langs de straat/ In groepjes regelmatig schoonmaken

Algemeen
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Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Henk Hoeksma Gelderingen 64 06-50415346 henkhoeksma@gmail.com 2

2. E. Gerards Marienwold 12 06-52281782 Sebastiaan.gerards@gmail.com 3

3. Janny Baas Pastoor Muitemanstraat 48 0521-362356 baas46@home.nl 7

4. Remco Walta Pastoor Muitemanstraat 32 0683427346 remco.walta@gmail.com 7

5 Fa. Vardimon Vredenburg 45 06-31948299 sjvardimon@gmail.com 19

6 Fam. Donker Het Schild 19 linbos85@hotmail.com 22

7 M. Wink Ten Holtheweg 19 0628555017 wink8394@outlook.com 32

8 Desiree Hof Pastoor Muitemanstraat 50 0615126529 joh.los@ziggo.nl

9 Harri Jansen Ten Dale 10 0521-589293 13

10. Jeannet de Zeeuw jeannetdezeeuw@hotmail.com 7

11. Siemen en Carin Bakker 0622025744 - Siemen 7

12. 0645821589 - Carin 7

13. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

14. Gerjan 06-45745999 27

15. A. en H. Klinefelter 588553 pluspunt@antenna.nl 31

16. Nijenhuis / Bekkema 06-28093962 annemiekebekkema@gmail.com 33

17. fam, Berger r.berger@ziggo.nl 35

18. Fam Dorenbos 06-11889595 p.dorenbos@home.nl 37

Nr. Naam Namens Telefoon
19. Arjan Saadhoff (gemeente) Gemeente, woningbouw 06-52488602

20. Hendrkus Loof (Woonconcept) Woonconcept 06-50507137

21. Andries Hammer (AVOS) AVOS 06-22984024

Nr. x benoemd

1. 110

2. Betaalbare woningen 68

3. Woningbouw 32

4. Woningbouw senioren 19

5. Uitbreiden huurwoningen 10

6. Woningbouw gezinnen 5

7. Woninbouw op De Beek 4

8. Woning alleenstaande 2

9. Energieneutrale woningen bouwen 2

10. Inbeiding op schoollocaties 2

11. Bej.woningen Geld. afbreken, aanfluiting v. straat 2

12. Geen sociale huurwoningen

13.

14. Geen woningbouw weilanden, maar wel inbreiden/ Landelijk karakter behouden

15. Verduurzaming i.p.v. nieuwbouw

2. Woningbouw

info@avos-steenwijkerwold.nl

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp
Woningbouw

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail
arjan.saadhoff@steenwijkerland.nl

Hendrikus.Loof@woonconcept.nl

Woningbouw starters

Tiny houses in een natuurlijke omgeving (openbaar park)

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Henk Hoeksma Gelderingen 64 06-50415346 henkhoeksma@gmail.com 2

2. E. Gerards Marienwold 12 06-52281782 Sebastiaan.gerards@gmail.com 3

3. Janny Baas Pastoor Muitemanstraat 48 0521-362356 baas46@home.nl 7

4. Remco Walta Pastoor Muitemanstraat 32 0683427346 remco.walta@gmail.com 7

5 Fa. Vardimon Vredenburg 45 06-31948299 sjvardimon@gmail.com 19

6 Fam. Donker Het Schild 19 linbos85@hotmail.com 22

7 M. Wink Ten Holtheweg 19 0628555017 wink8394@outlook.com 32

8 Desiree Hof Pastoor Muitemanstraat 50 0615126529 joh.los@ziggo.nl

9 Harri Jansen Ten Dale 10 0521-589293 13

10. Jeannet de Zeeuw jeannetdezeeuw@hotmail.com 7

11. Siemen en Carin Bakker 0622025744 - Siemen 7

12. 0645821589 - Carin 7

13. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

14. Gerjan 06-45745999 27

15. A. en H. Klinefelter 588553 pluspunt@antenna.nl 31

16. Nijenhuis / Bekkema 06-28093962 annemiekebekkema@gmail.com 33

17. fam, Berger r.berger@ziggo.nl 35

18. Fam Dorenbos 06-11889595 p.dorenbos@home.nl 37

Nr. Naam Namens Telefoon
19. Arjan Saadhoff (gemeente) Gemeente, woningbouw 06-52488602

20. Hendrkus Loof (Woonconcept) Woonconcept 06-50507137

21. Andries Hammer (AVOS) AVOS 06-22984024

Nr. x benoemd

1. 110

2. Betaalbare woningen 68

3. Woningbouw 32

4. Woningbouw senioren 19

5. Uitbreiden huurwoningen 10

6. Woningbouw gezinnen 5

7. Woninbouw op De Beek 4

8. Woning alleenstaande 2

9. Energieneutrale woningen bouwen 2

10. Inbeiding op schoollocaties 2

11. Bej.woningen Geld. afbreken, aanfluiting v. straat 2

12. Geen sociale huurwoningen

13.

14. Geen woningbouw weilanden, maar wel inbreiden/ Landelijk karakter behouden

15. Verduurzaming i.p.v. nieuwbouw

2. Woningbouw

info@avos-steenwijkerwold.nl

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp
Woningbouw

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail
arjan.saadhoff@steenwijkerland.nl

Hendrikus.Loof@woonconcept.nl

Woningbouw starters

Tiny houses in een natuurlijke omgeving (openbaar park)

16. De jeugd geeft geen behoefte aan nieuwbouw aan

17. 2 onder 1 kap en bouwkavels

18. Niet traditionele wooninitiatieven onderzoeken

19. Betaalbare woningen koop en huur ook 1 pers

20. Opheffen Woldschool: mooie locatie nieuwbouw

21. Beter toezien op toewijzing woningen

22. Nieuwbouw met appartementenflat

23. Huizen Conincksweg verbouwen

24. Belevingshuis jong/oud en gesch. vr. minder validen, bijv. met dierenweide, voliere, visvijer

25. Meer woningen starters en ouderen gemixt

26. Satelliet woningen  Profila zorg/ Het liefst 1-2 persoonshuisjes

27. Woningbouw kleinere woningen

28. Huizen ouderen aanpassen aan deze tijd

29. Oudere huurhuizen verbeteren, energieneutraler

30. Huizen aan de rechterzijde na Immanuelschool armoedige aanblik

31. Stoppen met verkopen betaalbare huurwoningen

32. Woonconcept: woning verduurzamen

33. 18

34. Dorpsvriendelijkheid/ saamhorigheid/ mentaliteit 5

35. Steenwijkerwold is een fijn dorp om te wonen 5

36. Waken voor verpaupering Steenwijkerwold 3

37. Veilig op straat i.v.m. loslopende honden 2

38. Eenheid tussen Steenwijkerwold en Thij 2

39. Door beperkte mogelijkheden voor nieuwbouw is er voor de jeugd geen plek om in eigen dorp te blijven. 

40. Inschrijvingen woningen eerst uit eigen dorp

41. Gemeenschapszin

42. Bescherm. overlast vliegverk./gaswinn.

43. Dorpsidentiteit bewaren, geen uitbreiding

44. Groei nodig voor middenstand en leefbaarheid

45. Steenwijkerwold vergrijst zonder woningbouw

46. Nieuwe bewoners kennismaken met dorp/inwoners

47. Armoede, sommigen hebben weinig inkomen

48. Buurtpreventie/ aso's aanpakken

49. Kleinschalige buurtgesprekken

50. Eigen bewoners in dorp onderdak geven

Leefbaarheid

Jonge inwoners blijven trekken/ jongeren trekken weg
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16. De jeugd geeft geen behoefte aan nieuwbouw aan

17. 2 onder 1 kap en bouwkavels

18. Niet traditionele wooninitiatieven onderzoeken

19. Betaalbare woningen koop en huur ook 1 pers

20. Opheffen Woldschool: mooie locatie nieuwbouw

21. Beter toezien op toewijzing woningen

22. Nieuwbouw met appartementenflat

23. Huizen Conincksweg verbouwen

24. Belevingshuis jong/oud en gesch. vr. minder validen, bijv. met dierenweide, voliere, visvijer

25. Meer woningen starters en ouderen gemixt

26. Satelliet woningen  Profila zorg/ Het liefst 1-2 persoonshuisjes

27. Woningbouw kleinere woningen

28. Huizen ouderen aanpassen aan deze tijd

29. Oudere huurhuizen verbeteren, energieneutraler

30. Huizen aan de rechterzijde na Immanuelschool armoedige aanblik

31. Stoppen met verkopen betaalbare huurwoningen

32. Woonconcept: woning verduurzamen

33. 18

34. Dorpsvriendelijkheid/ saamhorigheid/ mentaliteit 5

35. Steenwijkerwold is een fijn dorp om te wonen 5

36. Waken voor verpaupering Steenwijkerwold 3

37. Veilig op straat i.v.m. loslopende honden 2

38. Eenheid tussen Steenwijkerwold en Thij 2

39. Door beperkte mogelijkheden voor nieuwbouw is er voor de jeugd geen plek om in eigen dorp te blijven. 

40. Inschrijvingen woningen eerst uit eigen dorp

41. Gemeenschapszin

42. Bescherm. overlast vliegverk./gaswinn.

43. Dorpsidentiteit bewaren, geen uitbreiding

44. Groei nodig voor middenstand en leefbaarheid

45. Steenwijkerwold vergrijst zonder woningbouw

46. Nieuwe bewoners kennismaken met dorp/inwoners

47. Armoede, sommigen hebben weinig inkomen

48. Buurtpreventie/ aso's aanpakken

49. Kleinschalige buurtgesprekken

50. Eigen bewoners in dorp onderdak geven

Leefbaarheid

Jonge inwoners blijven trekken/ jongeren trekken weg

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Henk Hoeksma Gelderingen 64 06-50415346 henkhoeksma@gmail.com 2

2. E. Gerards Marienwold 12 06-52281782 Sebastiaan.gerards@gmail.com 3

3. Janny Baas Pastoor Muitemanstraat 48 0521-362356 baas46@home.nl 7

4. Remco Walta Pastoor Muitemanstraat 32 0683427346 remco.walta@gmail.com 7

5 Fa. Vardimon Vredenburg 45 06-31948299 sjvardimon@gmail.com 19

6 Fam. Donker Het Schild 19 linbos85@hotmail.com 22

7 M. Wink Ten Holtheweg 19 0628555017 wink8394@outlook.com 32

8 Desiree Hof Pastoor Muitemanstraat 50 0615126529 joh.los@ziggo.nl

9 Harri Jansen Ten Dale 10 0521-589293 13

10. Jeannet de Zeeuw jeannetdezeeuw@hotmail.com 7

11. Siemen en Carin Bakker 0622025744 - Siemen 7

12. 0645821589 - Carin 7

13. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

14. Gerjan 06-45745999 27

15. A. en H. Klinefelter 588553 pluspunt@antenna.nl 31

16. Nijenhuis / Bekkema 06-28093962 annemiekebekkema@gmail.com 33

17. fam, Berger r.berger@ziggo.nl 35

18. Fam Dorenbos 06-11889595 p.dorenbos@home.nl 37

Nr. Naam Namens Telefoon
19. Arjan Saadhoff (gemeente) Gemeente, woningbouw 06-52488602

20. Hendrkus Loof (Woonconcept) Woonconcept 06-50507137

21. Andries Hammer (AVOS) AVOS 06-22984024

Nr. x benoemd

1. 110

2. Betaalbare woningen 68

3. Woningbouw 32

4. Woningbouw senioren 19

5. Uitbreiden huurwoningen 10

6. Woningbouw gezinnen 5

7. Woninbouw op De Beek 4

8. Woning alleenstaande 2

9. Energieneutrale woningen bouwen 2

10. Inbeiding op schoollocaties 2

11. Bej.woningen Geld. afbreken, aanfluiting v. straat 2

12. Geen sociale huurwoningen

13.

14. Geen woningbouw weilanden, maar wel inbreiden/ Landelijk karakter behouden

15. Verduurzaming i.p.v. nieuwbouw

2. Woningbouw

info@avos-steenwijkerwold.nl

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp
Woningbouw

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail
arjan.saadhoff@steenwijkerland.nl

Hendrikus.Loof@woonconcept.nl

Woningbouw starters

Tiny houses in een natuurlijke omgeving (openbaar park)



84

Opbrengsten Grote OptrommelactieD.

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Ally ten Wolde-Otten Pastoor Muitemanstraat 54 0647927679 allytenwolde@hotmail.com 7

2. Harry en Suzanne vd Ven Holthinge Campweg 21 hpmvdven@gmail.com 24

3. Lisa v tartwijk Kerkwoerthe 38 0615649946 lisaelvira@hotmail.com 26

4. Fam. V. Leeuwen Kerkwoerthe 15b 06-40099991 patricehelga@kpnmail.nl 27

5. A. en H. Klinefelter Blaankmap 15 0521 - 588553 pluspunt@antenna.nl 31

6. Irene ter Schure - Bos Oldemarktseweg 175 06-12779233 ireneterschurebos@gmail.com 33

7. Ineke de Bode Thijlingerhof 2 inekedebode46@gmail.com 36

8. Aak en Cock Maters 0521-589753 s.a.maters@hetnet.nl 37

9. Postma Zr. Canisiahof 1 06-30193296 jvennink@gmail.com 39

10. Woldhulp henriettetenlande@gmail.com

11. Woldhulp 06 - 13331072 ingridtenberge@hotmail.nl

12. Wouter Burggraaff 06-24871005 wouterburggraaff@gmail.com 4

13. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

14. Annelou Grummel annelou.grummel@gmail.com 23

15. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

Nr. Naam Namens Telefoon
16. AVOS 0521-588788

17. Jan Bomers Sociaal Werk de Kop 06-30296309

18. Zorggroep Oude Nieuweland (0521) 53 99 99

Nr. x benoemd
1. Ongelijk trottoirs vooral voor oudere mensen, 11

2. Aandacht v. alleenstaande oudere 5

3. Activiteiten ouderen/ Hoogthij/Wandelgroepen 2

4. Goed gezorgd voor ouderen

5. Oprit dam minder stijl ivm scootmobiel

6. Voorzieningen voor ouderen

7. Verzorgingshuis voor ouderen

8. Stoepen in dorp gevaarlijk voor ouderen

9. Ouderenzorg: veel mensen weten niet waar ze terecht kunnen

10. Stichting Woldhulp onder de aandacht brengen

11. meer omkijken naar ouderen die alleen zijn 

12. Koffie ochtenden voor ouderen Hoogthij

13. Bloedprikken St.wold 5

14. Huisartsenpraktijk in St. Wold

15. Medische controle in Hoogthij

16. Dokterspost voor 1-2 dagen per week

17. Meer thuiszorg

18. Eigen gezondh.centr. Apoth./fysio/arts

3. (Ouderen)zorg

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail
andriesh@live.nl

j.bomers@sociaalwerkdekop.nl

Zorg

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Ally ten Wolde-Otten Pastoor Muitemanstraat 54 0647927679 allytenwolde@hotmail.com 7

2. Harry en Suzanne vd Ven Holthinge Campweg 21 hpmvdven@gmail.com 24

3. Lisa v tartwijk Kerkwoerthe 38 0615649946 lisaelvira@hotmail.com 26

4. Fam. V. Leeuwen Kerkwoerthe 15b 06-40099991 patricehelga@kpnmail.nl 27

5. A. en H. Klinefelter Blaankmap 15 0521 - 588553 pluspunt@antenna.nl 31

6. Irene ter Schure - Bos Oldemarktseweg 175 06-12779233 ireneterschurebos@gmail.com 33

7. Ineke de Bode Thijlingerhof 2 inekedebode46@gmail.com 36

8. Aak en Cock Maters 0521-589753 s.a.maters@hetnet.nl 37

9. Postma Zr. Canisiahof 1 06-30193296 jvennink@gmail.com 39

10. Woldhulp henriettetenlande@gmail.com

11. Woldhulp 06 - 13331072 ingridtenberge@hotmail.nl

12. Wouter Burggraaff 06-24871005 wouterburggraaff@gmail.com 4

13. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

14. Annelou Grummel annelou.grummel@gmail.com 23

15. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

Nr. Naam Namens Telefoon
16. AVOS 0521-588788

17. Jan Bomers Sociaal Werk de Kop 06-30296309

18. Zorggroep Oude Nieuweland (0521) 53 99 99

Nr. x benoemd
1. Ongelijk trottoirs vooral voor oudere mensen, 11

2. Aandacht v. alleenstaande oudere 5

3. Activiteiten ouderen/ Hoogthij/Wandelgroepen 2

4. Goed gezorgd voor ouderen

5. Oprit dam minder stijl ivm scootmobiel

6. Voorzieningen voor ouderen

7. Verzorgingshuis voor ouderen

8. Stoepen in dorp gevaarlijk voor ouderen

9. Ouderenzorg: veel mensen weten niet waar ze terecht kunnen

10. Stichting Woldhulp onder de aandacht brengen

11. meer omkijken naar ouderen die alleen zijn 

12. Koffie ochtenden voor ouderen Hoogthij

13. Bloedprikken St.wold 5

14. Huisartsenpraktijk in St. Wold

15. Medische controle in Hoogthij

16. Dokterspost voor 1-2 dagen per week

17. Meer thuiszorg

18. Eigen gezondh.centr. Apoth./fysio/arts

3. (Ouderen)zorg

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail
andriesh@live.nl

j.bomers@sociaalwerkdekop.nl

Zorg
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19. Orthodontist in Steenwijk eo.

20. Boodschappen/klushulp zieken/coronapatiente

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Ally ten Wolde-Otten Pastoor Muitemanstraat 54 0647927679 allytenwolde@hotmail.com 7

2. Harry en Suzanne vd Ven Holthinge Campweg 21 hpmvdven@gmail.com 24

3. Lisa v tartwijk Kerkwoerthe 38 0615649946 lisaelvira@hotmail.com 26

4. Fam. V. Leeuwen Kerkwoerthe 15b 06-40099991 patricehelga@kpnmail.nl 27

5. A. en H. Klinefelter Blaankmap 15 0521 - 588553 pluspunt@antenna.nl 31

6. Irene ter Schure - Bos Oldemarktseweg 175 06-12779233 ireneterschurebos@gmail.com 33

7. Ineke de Bode Thijlingerhof 2 inekedebode46@gmail.com 36

8. Aak en Cock Maters 0521-589753 s.a.maters@hetnet.nl 37

9. Postma Zr. Canisiahof 1 06-30193296 jvennink@gmail.com 39

10. Woldhulp henriettetenlande@gmail.com

11. Woldhulp 06 - 13331072 ingridtenberge@hotmail.nl

12. Wouter Burggraaff 06-24871005 wouterburggraaff@gmail.com 4

13. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

14. Annelou Grummel annelou.grummel@gmail.com 23

15. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

Nr. Naam Namens Telefoon
16. AVOS 0521-588788

17. Jan Bomers Sociaal Werk de Kop 06-30296309

18. Zorggroep Oude Nieuweland (0521) 53 99 99

Nr. x benoemd
1. Ongelijk trottoirs vooral voor oudere mensen, 11

2. Aandacht v. alleenstaande oudere 5

3. Activiteiten ouderen/ Hoogthij/Wandelgroepen 2

4. Goed gezorgd voor ouderen

5. Oprit dam minder stijl ivm scootmobiel

6. Voorzieningen voor ouderen

7. Verzorgingshuis voor ouderen

8. Stoepen in dorp gevaarlijk voor ouderen

9. Ouderenzorg: veel mensen weten niet waar ze terecht kunnen

10. Stichting Woldhulp onder de aandacht brengen

11. meer omkijken naar ouderen die alleen zijn 

12. Koffie ochtenden voor ouderen Hoogthij

13. Bloedprikken St.wold 5

14. Huisartsenpraktijk in St. Wold

15. Medische controle in Hoogthij

16. Dokterspost voor 1-2 dagen per week

17. Meer thuiszorg

18. Eigen gezondh.centr. Apoth./fysio/arts

3. (Ouderen)zorg

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail
andriesh@live.nl

j.bomers@sociaalwerkdekop.nl

Zorg

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Ally ten Wolde-Otten Pastoor Muitemanstraat 54 0647927679 allytenwolde@hotmail.com 7

2. Harry en Suzanne vd Ven Holthinge Campweg 21 hpmvdven@gmail.com 24

3. Lisa v tartwijk Kerkwoerthe 38 0615649946 lisaelvira@hotmail.com 26

4. Fam. V. Leeuwen Kerkwoerthe 15b 06-40099991 patricehelga@kpnmail.nl 27

5. A. en H. Klinefelter Blaankmap 15 0521 - 588553 pluspunt@antenna.nl 31

6. Irene ter Schure - Bos Oldemarktseweg 175 06-12779233 ireneterschurebos@gmail.com 33

7. Ineke de Bode Thijlingerhof 2 inekedebode46@gmail.com 36

8. Aak en Cock Maters 0521-589753 s.a.maters@hetnet.nl 37

9. Postma Zr. Canisiahof 1 06-30193296 jvennink@gmail.com 39

10. Woldhulp henriettetenlande@gmail.com

11. Woldhulp 06 - 13331072 ingridtenberge@hotmail.nl

12. Wouter Burggraaff 06-24871005 wouterburggraaff@gmail.com 4

13. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

14. Annelou Grummel annelou.grummel@gmail.com 23

15. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

Nr. Naam Namens Telefoon
16. AVOS 0521-588788

17. Jan Bomers Sociaal Werk de Kop 06-30296309

18. Zorggroep Oude Nieuweland (0521) 53 99 99

Nr. x benoemd
1. Ongelijk trottoirs vooral voor oudere mensen, 11

2. Aandacht v. alleenstaande oudere 5

3. Activiteiten ouderen/ Hoogthij/Wandelgroepen 2

4. Goed gezorgd voor ouderen

5. Oprit dam minder stijl ivm scootmobiel

6. Voorzieningen voor ouderen

7. Verzorgingshuis voor ouderen

8. Stoepen in dorp gevaarlijk voor ouderen

9. Ouderenzorg: veel mensen weten niet waar ze terecht kunnen

10. Stichting Woldhulp onder de aandacht brengen

11. meer omkijken naar ouderen die alleen zijn 

12. Koffie ochtenden voor ouderen Hoogthij

13. Bloedprikken St.wold 5

14. Huisartsenpraktijk in St. Wold

15. Medische controle in Hoogthij

16. Dokterspost voor 1-2 dagen per week

17. Meer thuiszorg

18. Eigen gezondh.centr. Apoth./fysio/arts

3. (Ouderen)zorg

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail
andriesh@live.nl

j.bomers@sociaalwerkdekop.nl

Zorg
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Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. fam. Berrevoets Marienwold 1 06-29607254 jberrevoets@home.nl 4

2. Ellen Bon G. majellahof 5 06-51580737 beheer@boncom.nl 5

3. Jim Bon G. majellahof 5 06-51580737 beheer@boncom.nl 5

4. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

5. Fam. Wicherson Mienbeken 3 nicole_plat@hotmail.com / johnny.wicherson@gmail.com37

6. Bert Dedden (Protestantse kerk) Gelderingen 56 06-55151201 bertdedden@ziggo.nl

7. Marianne van der Linden (Katholieke kerk) Gelderingen 0652033053 maria.a.van.der.linden@gmail.com

8. Marco de Lange (Café Gelderingen) Gelderingen 0626824599 cafegelderingen@gmail.com

9. Siemen Bakker (Hoogthij) Croevestraat 9 06 22 02 57 44 voorzitter@hoogthij.nl

10. Gerard Hof (Spar) Gelderingen 12 0521-588353 sparhof@despar.info

11. Reinske Muis (bakkerij Muis) Gelderingen 6 0521-588346 info@bakkerijmuis.nl

12. Nettie Stougje Marienwold 27 huiskameryogasteenwijkewold@hotmail.com 4

13. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

14. Wouter Burggraaff  06-24871005 wouterburggraaff@gmail.com 4

Nr. Naam Namens Telefoon
15. Kor van der Velde Gemeente, MV 06-31775866

16. Jenny Botter Gemeente 06-31775869

Nr. x benoemd

1. Voorzieningen behouden/ uitbreiden 7

2. Behoud Bibliotheek 4

3. Glasvezelaansluitng op woningen 3

4. Jeugdhonk-centrum 2

5. Uitstekende voorzieningen in Hoogthij in stand houden

6. Dorpshuis Hoogthij meer gebruiken

7. Voorzieningen kinderen/jeugd

8. Openbare gebouwen schoonmaken

9. Laagdrm. Ruimte voor koffie/spelletje

10. Meer gebruik muziekkoepel

11. Bruikbaarheid Hoogthij/ Lagere huren, betere kantine

12. Voorzieningen ondernemers behouden 12

13. Behoud Spar en bakkerij 3

14. Plaats waar lokale producten kan kopen 2

15. meer lokale ondern. /stimuleren centrum 2

16. digitale zichtb.h. locale ondern. 

17. wil graag lok. ondernemers steunen/ lijst website Dorpsbelang

18. Trots op onze ondernemers

19. goedkopere boodschappenwinkel

4. Voorzieningen & Ondernemen

PROFESSIONALS

WERKGROEP

Mail
kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl

Jenny.Botter@steenwijkerland.nl

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp
Voorzieningen

Winkels & ondernemen

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. fam. Berrevoets Marienwold 1 06-29607254 jberrevoets@home.nl 4

2. Ellen Bon G. majellahof 5 06-51580737 beheer@boncom.nl 5

3. Jim Bon G. majellahof 5 06-51580737 beheer@boncom.nl 5

4. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

5. Fam. Wicherson Mienbeken 3 nicole_plat@hotmail.com / johnny.wicherson@gmail.com37

6. Bert Dedden (Protestantse kerk) Gelderingen 56 06-55151201 bertdedden@ziggo.nl

7. Marianne van der Linden (Katholieke kerk) Gelderingen 0652033053 maria.a.van.der.linden@gmail.com

8. Marco de Lange (Café Gelderingen) Gelderingen 0626824599 cafegelderingen@gmail.com

9. Siemen Bakker (Hoogthij) Croevestraat 9 06 22 02 57 44 voorzitter@hoogthij.nl

10. Gerard Hof (Spar) Gelderingen 12 0521-588353 sparhof@despar.info

11. Reinske Muis (bakkerij Muis) Gelderingen 6 0521-588346 info@bakkerijmuis.nl

12. Nettie Stougje Marienwold 27 huiskameryogasteenwijkewold@hotmail.com 4

13. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

14. Wouter Burggraaff  06-24871005 wouterburggraaff@gmail.com 4

Nr. Naam Namens Telefoon
15. Kor van der Velde Gemeente, MV 06-31775866

16. Jenny Botter Gemeente 06-31775869

Nr. x benoemd

1. Voorzieningen behouden/ uitbreiden 7

2. Behoud Bibliotheek 4

3. Glasvezelaansluitng op woningen 3

4. Jeugdhonk-centrum 2

5. Uitstekende voorzieningen in Hoogthij in stand houden

6. Dorpshuis Hoogthij meer gebruiken

7. Voorzieningen kinderen/jeugd

8. Openbare gebouwen schoonmaken

9. Laagdrm. Ruimte voor koffie/spelletje

10. Meer gebruik muziekkoepel

11. Bruikbaarheid Hoogthij/ Lagere huren, betere kantine

12. Voorzieningen ondernemers behouden 12

13. Behoud Spar en bakkerij 3

14. Plaats waar lokale producten kan kopen 2

15. meer lokale ondern. /stimuleren centrum 2

16. digitale zichtb.h. locale ondern. 

17. wil graag lok. ondernemers steunen/ lijst website Dorpsbelang

18. Trots op onze ondernemers

19. goedkopere boodschappenwinkel

4. Voorzieningen & Ondernemen

PROFESSIONALS

WERKGROEP

Mail
kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl

Jenny.Botter@steenwijkerland.nl

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp
Voorzieningen

Winkels & ondernemen
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20. terrasjes of gezellige aankleding

21. markt op zaterdag

22. Leefbaarheid cafe Gelderingen

23. Meer winkels

24. spar open op zondag

25. snackbar 24/7 open 

26. stimuleringsfonds v. ondernemers runnen in dorp

27. Terras / zitplaatsen plein / catering / B en B

28. Beweging van Kerken

29. Kerken meer samenwerken/ Verzuiling (RK en PKN) nog steeds niet achter de rug

Kerken

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. fam. Berrevoets Marienwold 1 06-29607254 jberrevoets@home.nl 4

2. Ellen Bon G. majellahof 5 06-51580737 beheer@boncom.nl 5

3. Jim Bon G. majellahof 5 06-51580737 beheer@boncom.nl 5

4. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

5. Fam. Wicherson Mienbeken 3 nicole_plat@hotmail.com / johnny.wicherson@gmail.com37

6. Bert Dedden (Protestantse kerk) Gelderingen 56 06-55151201 bertdedden@ziggo.nl

7. Marianne van der Linden (Katholieke kerk) Gelderingen 0652033053 maria.a.van.der.linden@gmail.com

8. Marco de Lange (Café Gelderingen) Gelderingen 0626824599 cafegelderingen@gmail.com

9. Siemen Bakker (Hoogthij) Croevestraat 9 06 22 02 57 44 voorzitter@hoogthij.nl

10. Gerard Hof (Spar) Gelderingen 12 0521-588353 sparhof@despar.info

11. Reinske Muis (bakkerij Muis) Gelderingen 6 0521-588346 info@bakkerijmuis.nl

12. Nettie Stougje Marienwold 27 huiskameryogasteenwijkewold@hotmail.com 4

13. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

14. Wouter Burggraaff  06-24871005 wouterburggraaff@gmail.com 4

Nr. Naam Namens Telefoon
15. Kor van der Velde Gemeente, MV 06-31775866

16. Jenny Botter Gemeente 06-31775869

Nr. x benoemd

1. Voorzieningen behouden/ uitbreiden 7

2. Behoud Bibliotheek 4

3. Glasvezelaansluitng op woningen 3

4. Jeugdhonk-centrum 2

5. Uitstekende voorzieningen in Hoogthij in stand houden

6. Dorpshuis Hoogthij meer gebruiken

7. Voorzieningen kinderen/jeugd

8. Openbare gebouwen schoonmaken

9. Laagdrm. Ruimte voor koffie/spelletje

10. Meer gebruik muziekkoepel

11. Bruikbaarheid Hoogthij/ Lagere huren, betere kantine

12. Voorzieningen ondernemers behouden 12

13. Behoud Spar en bakkerij 3

14. Plaats waar lokale producten kan kopen 2

15. meer lokale ondern. /stimuleren centrum 2

16. digitale zichtb.h. locale ondern. 

17. wil graag lok. ondernemers steunen/ lijst website Dorpsbelang

18. Trots op onze ondernemers

19. goedkopere boodschappenwinkel

4. Voorzieningen & Ondernemen

PROFESSIONALS

WERKGROEP

Mail
kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl

Jenny.Botter@steenwijkerland.nl

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp
Voorzieningen

Winkels & ondernemen
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Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Wouter Burggraaff Marienwold 20 06-24871005 wouterburggraaff@gmail.com 4

2. Jeannet de Zeeuw Pastoor Muitemanstraat 33 06-30470720 jeannetdezeeuw@hotmail.com 7

3. Bibi Rozeboom Conincksweg 3 06-24342590 roosjeboom@msn.com 12

4. A. de Boer Het Schild 0651039181 aljan_deboer@hotmail.com 22

5. Nijenhuis / Bekkema Oldemarktseweg 06-28093962 annemiekebekkema@gmail.com 33

6. Jolanda Kuiper Thijendijk 12 06-13072582 jolandaintveld@hotmail.com 36

7. Thea en Rob Bruntink Mienbeken 1 06 - 12972105 brlintje@planet.nl 37

8. Fam. Donker linbos85@hotmail.com 22

9. fam. Buczkiewicz e.buczkiewicz@telfort.nl 23

10. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

11. M. Wink 0628555017 wink8394@outlook.com 32

12. Fam. Wicherson nicole_plat@hotmail.com / johnny.wicherson@gmail.com37

13. Fam Dorenbos 06-11889595 p.dorenbos@home.nl 37

Nr. Naam Namens Telefoon
14. Djimmie Ruisch Gemeente, IHP 06-13911851

Nr. x benoemd
1. 1 gezamelijke school 73

2. Scholen blijven bestaan 3

3. Zorgen goed onderwijs, samen is het toverwoord

4. Samenvoegen, godsdiensten splitsen

5. Regie gemeente, focus goed onderwijs

6. Behoud scholen

7. Contact. Schoolbest/gemeente

8. 1 "drieling"school is sterker, minder kwetsbaar

9. Geen 1 school, religie ligt te ver uit elkaar, in gebruiken en gewoonten

10. 3 scholen samenbrengen bij Emanuël school

11. Woningbouw op plek Don Bosco school en Woldschool

12. Fusie scholen, 1 groene school De Beek tevens kinderopvang, peuterzaal en BSO

13. Keuze in scholen en vooral kleinschalige klassen

14. Opheffen Woldschool: mooie locatie nieuwbouw

15. Een nieuw gebouw in het midden van het dorp.

16. Peuteropvang centraal

17. Schoolpleinen groener

18. Ervaren tweedeling tussen scholen

5. Toekomst scholen

Onderwerp

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail
djimmie.ruisch@steenwijkerland.nl

OPBRENGST OPTROMMELEN

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Wouter Burggraaff Marienwold 20 06-24871005 wouterburggraaff@gmail.com 4

2. Jeannet de Zeeuw Pastoor Muitemanstraat 33 06-30470720 jeannetdezeeuw@hotmail.com 7

3. Bibi Rozeboom Conincksweg 3 06-24342590 roosjeboom@msn.com 12

4. A. de Boer Het Schild 0651039181 aljan_deboer@hotmail.com 22

5. Nijenhuis / Bekkema Oldemarktseweg 06-28093962 annemiekebekkema@gmail.com 33

6. Jolanda Kuiper Thijendijk 12 06-13072582 jolandaintveld@hotmail.com 36

7. Thea en Rob Bruntink Mienbeken 1 06 - 12972105 brlintje@planet.nl 37

8. Fam. Donker linbos85@hotmail.com 22

9. fam. Buczkiewicz e.buczkiewicz@telfort.nl 23

10. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

11. M. Wink 0628555017 wink8394@outlook.com 32

12. Fam. Wicherson nicole_plat@hotmail.com / johnny.wicherson@gmail.com37

13. Fam Dorenbos 06-11889595 p.dorenbos@home.nl 37

Nr. Naam Namens Telefoon
14. Djimmie Ruisch Gemeente, IHP 06-13911851

Nr. x benoemd
1. 1 gezamelijke school 73

2. Scholen blijven bestaan 3

3. Zorgen goed onderwijs, samen is het toverwoord

4. Samenvoegen, godsdiensten splitsen

5. Regie gemeente, focus goed onderwijs

6. Behoud scholen

7. Contact. Schoolbest/gemeente

8. 1 "drieling"school is sterker, minder kwetsbaar

9. Geen 1 school, religie ligt te ver uit elkaar, in gebruiken en gewoonten

10. 3 scholen samenbrengen bij Emanuël school

11. Woningbouw op plek Don Bosco school en Woldschool

12. Fusie scholen, 1 groene school De Beek tevens kinderopvang, peuterzaal en BSO

13. Keuze in scholen en vooral kleinschalige klassen

14. Opheffen Woldschool: mooie locatie nieuwbouw

15. Een nieuw gebouw in het midden van het dorp.

16. Peuteropvang centraal

17. Schoolpleinen groener

18. Ervaren tweedeling tussen scholen

5. Toekomst scholen

Onderwerp

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail
djimmie.ruisch@steenwijkerland.nl

OPBRENGST OPTROMMELEN
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20. Samen eten  voor kleine vergoeding

21. Laagdrm. Ruimte voor koffie/spelletje

22. Af en toe leuks organiseren voor 25-40 jr. 

23. Timmerdorp voor jeugd,help graag mee

24. Activit. 25-40 jr. , bijv. wijn/bierproeverij 

25. Jeugdcommissie opstarten

26. Bijv. zomeravondconcerten organiseren, bijv. koren, brassband, beginnende bandjes 

27. Met Koningsdag iets organiseren

28. Gezamelijke dorpstuin voor workshops en activiteiten

29. Meer gebruik muziekkoepel

30. 1 x p/m rommelmarkt v. jong/oud, bijv. 3e zaterd.

31. Buurtfeest/Klaverjassen, darten, volleyballen zeskamp/café Gelderingen/geen entreegeld/muziek uit de regio/fietstocht

32. Meer sportverenigingen

33. Meer sporten bieden bijv. freerunning 

34. Kunstgras in pannakooi

35. Kunstgrasveld aanleggen voetbalveld

36. Verschillende sporten in de buurt, zoals dansen

37. Skatebaan etc. voor wat oudere jeugd

38. Plaats zoeken voor "bike heuvel" zoals 22 sept. Op park.terrein thij

Sport

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Kor Westerveen/Marina Meijerink Gelderingen 68 06-11304272 Kor/06-28043365 Marinamarina_meijerink@hotmail.com 2

2. Karin Vonk en Klaas Dekker Croevestraat 7 klaas@heeftualgeboekt.nl 7

3. Fam. Bijl Pastoor Muitemanstraat 31 0613250906 bijltjes@ziggo.nl 7

4. Liselotte Smit Nijberslaan liselotte6470@gmail.com 15

5. fam. Buczkiewicz Holthinge Campweg 102 e.buczkiewicz@telfort.nl 23

6. Annelou Grummel Holthinge Campweg 92 annelou.grummel@gmail.com 23

7. R. van Benthem Holthinge Campweg 41 06 - 22874269 koeriersbedrijfvanbenthem@outlook.com 24

8. Christa en Alexander de Wolde Holthinge Campweg christa.bakker15@gmail.com 24

9. Marcel Zuidema (vv Steenwijkerwold) G. Majellahof 4 06-27006442 info@svsteenwijkerwold.nl

10. Gerard Hosper (volleybal) Oldemarkt 06-46157266 gerardhosper@gmail.com

11. Anneke ter Schure vredenbug 96 06 30409428 ajterschure@outlook.com 18

12. Nijenhuis / Bekkema 06-28093962 annemiekebekkema@gmail.com 33

13. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

14. Lisa v tartwijk lisaelvira@hotmail.com 26

15. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

16. Robert Olislagers 32

17. A. en H. Klinefelter 588553 pluspunt@antenna.nl 31

Nr. Naam Namens Telefoon
18. Karin Rijkelijkhuizen Sociaal Werk de Kop 06 302 946 73 k.rijkelijkhuizen@sociaalwerkdekop.nl

Nr. x benoemd
1. Meer activiteiten jongeren 13

2. Activiteiten ouderen/ Hoogthij/Wandelgroepen 4

3. Gezamelijke vuurwerk/feest met oud/nieuw op feestterrein 3

4. Dorpsfeest 1 x per 2 jaar 2

5. Ieder heeft verzameling, laten zien in Hoogthij

6. Missen 1 groot plein om iets te organiseren

7. Jaarlijkse brunch op straat 

8. Optocht versierde wagens terug bij dorpsfeest

9. Kinderb.week: boekenmarkt, uitwerking op formulier

10. Halloween: pomp. Uithollen, broodjes roosteren met kn.worst

11. Meer buurtactiviteiten

12. 1x per jaar concert alle muziek ver.

13. Bijeenkomst verschillende culturen

14. Op cultureel gebied weinig te beleven

15. Vlakbij muziekles, pianoles of zangles/

16. Bij evenementen altijd naar binnen kunnen, aan de deur betalen

17. Koffie ochtenden voor ouderen Hoogthij

18. Act. Organiseren voor familie: schuurverkoop, 6kamp

19. Sport/muziek/hobby fac. voor kinderen

Onderwerp

6. Activiteiten

PROFESSIONALS

WERKGROEP

Mail

OPBRENGST OPTROMMELEN

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Kor Westerveen/Marina Meijerink Gelderingen 68 06-11304272 Kor/06-28043365 Marinamarina_meijerink@hotmail.com 2

2. Karin Vonk en Klaas Dekker Croevestraat 7 klaas@heeftualgeboekt.nl 7

3. Fam. Bijl Pastoor Muitemanstraat 31 0613250906 bijltjes@ziggo.nl 7

4. Liselotte Smit Nijberslaan liselotte6470@gmail.com 15

5. fam. Buczkiewicz Holthinge Campweg 102 e.buczkiewicz@telfort.nl 23

6. Annelou Grummel Holthinge Campweg 92 annelou.grummel@gmail.com 23

7. R. van Benthem Holthinge Campweg 41 06 - 22874269 koeriersbedrijfvanbenthem@outlook.com 24

8. Christa en Alexander de Wolde Holthinge Campweg christa.bakker15@gmail.com 24

9. Marcel Zuidema (vv Steenwijkerwold) G. Majellahof 4 06-27006442 info@svsteenwijkerwold.nl

10. Gerard Hosper (volleybal) Oldemarkt 06-46157266 gerardhosper@gmail.com

11. Anneke ter Schure vredenbug 96 06 30409428 ajterschure@outlook.com 18

12. Nijenhuis / Bekkema 06-28093962 annemiekebekkema@gmail.com 33

13. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

14. Lisa v tartwijk lisaelvira@hotmail.com 26

15. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

16. Robert Olislagers 32

17. A. en H. Klinefelter 588553 pluspunt@antenna.nl 31

Nr. Naam Namens Telefoon
18. Karin Rijkelijkhuizen Sociaal Werk de Kop 06 302 946 73 k.rijkelijkhuizen@sociaalwerkdekop.nl

Nr. x benoemd
1. Meer activiteiten jongeren 13

2. Activiteiten ouderen/ Hoogthij/Wandelgroepen 4

3. Gezamelijke vuurwerk/feest met oud/nieuw op feestterrein 3

4. Dorpsfeest 1 x per 2 jaar 2

5. Ieder heeft verzameling, laten zien in Hoogthij

6. Missen 1 groot plein om iets te organiseren

7. Jaarlijkse brunch op straat 

8. Optocht versierde wagens terug bij dorpsfeest

9. Kinderb.week: boekenmarkt, uitwerking op formulier

10. Halloween: pomp. Uithollen, broodjes roosteren met kn.worst

11. Meer buurtactiviteiten

12. 1x per jaar concert alle muziek ver.

13. Bijeenkomst verschillende culturen

14. Op cultureel gebied weinig te beleven

15. Vlakbij muziekles, pianoles of zangles/

16. Bij evenementen altijd naar binnen kunnen, aan de deur betalen

17. Koffie ochtenden voor ouderen Hoogthij

18. Act. Organiseren voor familie: schuurverkoop, 6kamp

19. Sport/muziek/hobby fac. voor kinderen

Onderwerp

6. Activiteiten

PROFESSIONALS

WERKGROEP

Mail

OPBRENGST OPTROMMELEN
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20. Samen eten  voor kleine vergoeding

21. Laagdrm. Ruimte voor koffie/spelletje

22. Af en toe leuks organiseren voor 25-40 jr. 

23. Timmerdorp voor jeugd,help graag mee

24. Activit. 25-40 jr. , bijv. wijn/bierproeverij 

25. Jeugdcommissie opstarten

26. Bijv. zomeravondconcerten organiseren, bijv. koren, brassband, beginnende bandjes 

27. Met Koningsdag iets organiseren

28. Gezamelijke dorpstuin voor workshops en activiteiten

29. Meer gebruik muziekkoepel

30. 1 x p/m rommelmarkt v. jong/oud, bijv. 3e zaterd.

31. Buurtfeest/Klaverjassen, darten, volleyballen zeskamp/café Gelderingen/geen entreegeld/muziek uit de regio/fietstocht

32. Meer sportverenigingen

33. Meer sporten bieden bijv. freerunning 

34. Kunstgras in pannakooi

35. Kunstgrasveld aanleggen voetbalveld

36. Verschillende sporten in de buurt, zoals dansen

37. Skatebaan etc. voor wat oudere jeugd

38. Plaats zoeken voor "bike heuvel" zoals 22 sept. Op park.terrein thij

Sport

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Kor Westerveen/Marina Meijerink Gelderingen 68 06-11304272 Kor/06-28043365 Marinamarina_meijerink@hotmail.com 2

2. Karin Vonk en Klaas Dekker Croevestraat 7 klaas@heeftualgeboekt.nl 7

3. Fam. Bijl Pastoor Muitemanstraat 31 0613250906 bijltjes@ziggo.nl 7

4. Liselotte Smit Nijberslaan liselotte6470@gmail.com 15

5. fam. Buczkiewicz Holthinge Campweg 102 e.buczkiewicz@telfort.nl 23

6. Annelou Grummel Holthinge Campweg 92 annelou.grummel@gmail.com 23

7. R. van Benthem Holthinge Campweg 41 06 - 22874269 koeriersbedrijfvanbenthem@outlook.com 24

8. Christa en Alexander de Wolde Holthinge Campweg christa.bakker15@gmail.com 24

9. Marcel Zuidema (vv Steenwijkerwold) G. Majellahof 4 06-27006442 info@svsteenwijkerwold.nl

10. Gerard Hosper (volleybal) Oldemarkt 06-46157266 gerardhosper@gmail.com

11. Anneke ter Schure vredenbug 96 06 30409428 ajterschure@outlook.com 18

12. Nijenhuis / Bekkema 06-28093962 annemiekebekkema@gmail.com 33

13. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

14. Lisa v tartwijk lisaelvira@hotmail.com 26

15. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

16. Robert Olislagers 32

17. A. en H. Klinefelter 588553 pluspunt@antenna.nl 31

Nr. Naam Namens Telefoon
18. Karin Rijkelijkhuizen Sociaal Werk de Kop 06 302 946 73 k.rijkelijkhuizen@sociaalwerkdekop.nl

Nr. x benoemd
1. Meer activiteiten jongeren 13

2. Activiteiten ouderen/ Hoogthij/Wandelgroepen 4

3. Gezamelijke vuurwerk/feest met oud/nieuw op feestterrein 3

4. Dorpsfeest 1 x per 2 jaar 2

5. Ieder heeft verzameling, laten zien in Hoogthij

6. Missen 1 groot plein om iets te organiseren

7. Jaarlijkse brunch op straat 

8. Optocht versierde wagens terug bij dorpsfeest

9. Kinderb.week: boekenmarkt, uitwerking op formulier

10. Halloween: pomp. Uithollen, broodjes roosteren met kn.worst

11. Meer buurtactiviteiten

12. 1x per jaar concert alle muziek ver.

13. Bijeenkomst verschillende culturen

14. Op cultureel gebied weinig te beleven

15. Vlakbij muziekles, pianoles of zangles/

16. Bij evenementen altijd naar binnen kunnen, aan de deur betalen

17. Koffie ochtenden voor ouderen Hoogthij

18. Act. Organiseren voor familie: schuurverkoop, 6kamp

19. Sport/muziek/hobby fac. voor kinderen

Onderwerp

6. Activiteiten

PROFESSIONALS

WERKGROEP

Mail

OPBRENGST OPTROMMELEN



91

Opbrengsten Grote OptrommelactieD.

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Fokke P. Blaauw Marienwold41 06-47434450/0521-516632 fpblaauw@icloud.com 3

2. Sjef Damhuis Marienwold 33 0521-589664 sjefdamhuis@gmail.com 3

3. Dick de Vries Ten Holtheweg 58 info@dickdevries.nl 30

4. Fam. Overwijk Oldemarktseweg 165 06 - 45299874 johan@overwijk.eu 33

5. fam, Berger Oldemarktseweg 86 06-14641340 r.berger@ziggo.nl 35

6. Thea en Rob Bruntink Mienbeken 1 06 - 12972105 brlintje@planet.nl 37

7. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

Nr. Naam Namens Telefoon
8. Jacob Ponsstein Marketing Oost 038 - 421 67 98 info@marketingoost.nl t.a.v. Jacob Ponsstein

9. Jan Otten Dorpsbelang 06-19296972

Nr. x benoemd

1. Historie terug brengen/ Iets doen met historie voorzienigheid 4

2. Perfecte ligging van Steenwijkerwold tussen natuurgebieden

3. Ontwikkeling toerisme

4. Toerisme promoten

5. Dorp aantrekkelijker maken voor toerisme/eigen inw.

6. Steenwijkerwold opnemen toeristische route

7. Meer promotie voor fietsroute door St.wold

8. Dorp meer betrekken bij fietsroutes (bv. Weerribben)

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp
Toerisme

7. Toerisme & recreatie

PROFESSIONALS

WERKGROEP

Mail

janotten2010@hotmail.com

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Fokke P. Blaauw Marienwold41 06-47434450/0521-516632 fpblaauw@icloud.com 3

2. Sjef Damhuis Marienwold 33 0521-589664 sjefdamhuis@gmail.com 3

3. Dick de Vries Ten Holtheweg 58 info@dickdevries.nl 30

4. Fam. Overwijk Oldemarktseweg 165 06 - 45299874 johan@overwijk.eu 33

5. fam, Berger Oldemarktseweg 86 06-14641340 r.berger@ziggo.nl 35

6. Thea en Rob Bruntink Mienbeken 1 06 - 12972105 brlintje@planet.nl 37

7. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

Nr. Naam Namens Telefoon
8. Jacob Ponsstein Marketing Oost 038 - 421 67 98 info@marketingoost.nl t.a.v. Jacob Ponsstein

9. Jan Otten Dorpsbelang 06-19296972

Nr. x benoemd

1. Historie terug brengen/ Iets doen met historie voorzienigheid 4

2. Perfecte ligging van Steenwijkerwold tussen natuurgebieden

3. Ontwikkeling toerisme

4. Toerisme promoten

5. Dorp aantrekkelijker maken voor toerisme/eigen inw.

6. Steenwijkerwold opnemen toeristische route

7. Meer promotie voor fietsroute door St.wold

8. Dorp meer betrekken bij fietsroutes (bv. Weerribben)

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp
Toerisme

7. Toerisme & recreatie

PROFESSIONALS

WERKGROEP

Mail

janotten2010@hotmail.com
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Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Jan van Veen Marienwold 6  0521 852 339 jan@profiplus.nl 4

2. Sibbe Klaverdijk Gelderingen 14 06-57315831 sibbeklaverdijk@gmail.com 8

3. Fam. De Graaf Ten Holtheweg 33 peterenwendy33@gmail.com 29

4. A. en H. Klinefelter Blaankamp 15 0521 - 588553 pluspunt@antenna.nl 31

5. Tom en Brit Oldemarktseweg tk@bouwmensen-dnwo.nl 35

6. Johan en margreet kragt Oldemarktseweg 88 johan.margreet@home.nl 35

7. Fam Dorenbos Marijenkampen 4 06-11889595 p.dorenbos@home.nl 37

8. Fam van Sommeren Marijenkampen 10 0521 588413 henk.van.sommeren@hetnet.nl

9. Jolanda Kuiper Thijendijk 12 06-13072582 jolandaintveld@hotmail.com 36

10. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

11. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

12. Fam. Overwijk johan@overwijk.eu 33

13. fam, Berger r.berger@ziggo.nl 35

14. Jannes Mulder 06-55704857 j.mulder@sociaalwerkdekop.nl 39

Nr. Naam Namens Telefoon
Karst Dedden politie k.dedden63@gmail.com

Gert Ekkelenkamp Gemeente 06-23976902

Nr. x benoemd

1. Beter vervoer St.wold - St.wijk

2. Beter openbaar vervoer naar wolvega

3. Bus rijdt maar 1 x p/uur, maar tot 19.00 uur

4. Vrijwilligersbusje op zaterdag (en zondag?) voor retour St'wold - Steenwijk

5. Kan de bus vaker door het dorp

6. 2de ontsluitingsweg Mariënwold 10

7. Eénrichtingsverkeer Conincksweg 2

8. Uitgang hoogthij gevaarlijk door fietsers van beide kanten 2

9. Bloembak don bosco verwijderen

10. Verkeerssituatie gelderingen erg smal

11. Verkeersveiligheid i.v.m. kinderen

12. Wijkagent meer lokaal inzetten

13. Gelder. Nr.14 + 16 geparkeerde auto's hinder/gevaarlijk

14. Laden en lossen Duivenvereniging gebeurd midden op de weg

15. Te hard rijden/ handhaven 30 km zone 21

16. Te hard rijden/ wegversmalling Thij 14

17. Te harde rijden HCamp weg aanpakken 5

18. Nijberslaan drempels plaatsen 4

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp
Openbaar vervoer

Snelheid/ te hard rijden

Verkeersveiligheid algemeen

8. Verkeersveiligheid

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail

gert.ekkelenkamp@steenwijkerland.nl

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Jan van Veen Marienwold 6  0521 852 339 jan@profiplus.nl 4

2. Sibbe Klaverdijk Gelderingen 14 06-57315831 sibbeklaverdijk@gmail.com 8

3. Fam. De Graaf Ten Holtheweg 33 peterenwendy33@gmail.com 29

4. A. en H. Klinefelter Blaankamp 15 0521 - 588553 pluspunt@antenna.nl 31

5. Tom en Brit Oldemarktseweg tk@bouwmensen-dnwo.nl 35

6. Johan en margreet kragt Oldemarktseweg 88 johan.margreet@home.nl 35

7. Fam Dorenbos Marijenkampen 4 06-11889595 p.dorenbos@home.nl 37

8. Fam van Sommeren Marijenkampen 10 0521 588413 henk.van.sommeren@hetnet.nl

9. Jolanda Kuiper Thijendijk 12 06-13072582 jolandaintveld@hotmail.com 36

10. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

11. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

12. Fam. Overwijk johan@overwijk.eu 33

13. fam, Berger r.berger@ziggo.nl 35

14. Jannes Mulder 06-55704857 j.mulder@sociaalwerkdekop.nl 39

Nr. Naam Namens Telefoon
Karst Dedden politie k.dedden63@gmail.com

Gert Ekkelenkamp Gemeente 06-23976902

Nr. x benoemd

1. Beter vervoer St.wold - St.wijk

2. Beter openbaar vervoer naar wolvega

3. Bus rijdt maar 1 x p/uur, maar tot 19.00 uur

4. Vrijwilligersbusje op zaterdag (en zondag?) voor retour St'wold - Steenwijk

5. Kan de bus vaker door het dorp

6. 2de ontsluitingsweg Mariënwold 10

7. Eénrichtingsverkeer Conincksweg 2

8. Uitgang hoogthij gevaarlijk door fietsers van beide kanten 2

9. Bloembak don bosco verwijderen

10. Verkeerssituatie gelderingen erg smal

11. Verkeersveiligheid i.v.m. kinderen

12. Wijkagent meer lokaal inzetten

13. Gelder. Nr.14 + 16 geparkeerde auto's hinder/gevaarlijk

14. Laden en lossen Duivenvereniging gebeurd midden op de weg

15. Te hard rijden/ handhaven 30 km zone 21

16. Te hard rijden/ wegversmalling Thij 14

17. Te harde rijden HCamp weg aanpakken 5

18. Nijberslaan drempels plaatsen 4

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp
Openbaar vervoer

Snelheid/ te hard rijden

Verkeersveiligheid algemeen

8. Verkeersveiligheid

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail

gert.ekkelenkamp@steenwijkerland.nl
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19. Te hard rijden Conincksweg 3

20. Te hard gereden Gelderingen 2

21. Verkeersdrempel Basserweg 2

22. Verkeerveiligheid Woldplein 111

23. Verkeersveiligheid/ parkeren aanpakken rondom Don Bosco 25

24. Kruispunt Marijenkampen is levensgevaarlijk 6

25. Kruispunt Blaankamp duidelijker maken 3

26. Kruising Oldemarktseweg / Bentekamp 3

27. Kruising Muitem.str./Gelder. Onoverzicht.

28. Verkeersveiligheid kruising oldemarktseweg/bentekamp

29. Uitrit bij sportveld: voorrang onduidelijk

30. Kruizing Gelderingen - Vredenburg

31. Oversteken Hoogthij-Blaankamp kinderen/ zebra

32. Wildparkeren bij Spar in Nijberslaan/ Gele stoeprand (niet op de stoep) 10

33. Parkeerplaatsen Herbergier/ 7 parkeerpl. In groenstrook 7

34. Meer parkeren Immanuelschool 4

35. Parkeerplaatsen Mariënwold 2

36. Aanleg parkeerplaatsen bij marienwold 71 t/m 77 met behoud bomen

37. Verkeersveiligheid Mariënwold

38. Zijn nieuwe woningen bij gekomen zonder parkeerruimte

39. Parkeren op rijbaan terwijl parkeerpl. Zijn (Gelderingen)

40. Parkeerverbod T. Holthew./H.Campw: korte bocht

41. Parkeren hoek Geld./Vredenburg.

42. Tegenover zijkant Vredenburg 120-124 parkeerplaatsen maken (5 kan)

43. Parkeerstroken voor Mariënwold 71 tot 75A

Parkeren

Verkeersveiligheid kruising
Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Jan van Veen Marienwold 6  0521 852 339 jan@profiplus.nl 4

2. Sibbe Klaverdijk Gelderingen 14 06-57315831 sibbeklaverdijk@gmail.com 8

3. Fam. De Graaf Ten Holtheweg 33 peterenwendy33@gmail.com 29

4. A. en H. Klinefelter Blaankamp 15 0521 - 588553 pluspunt@antenna.nl 31

5. Tom en Brit Oldemarktseweg tk@bouwmensen-dnwo.nl 35

6. Johan en margreet kragt Oldemarktseweg 88 johan.margreet@home.nl 35

7. Fam Dorenbos Marijenkampen 4 06-11889595 p.dorenbos@home.nl 37

8. Fam van Sommeren Marijenkampen 10 0521 588413 henk.van.sommeren@hetnet.nl

9. Jolanda Kuiper Thijendijk 12 06-13072582 jolandaintveld@hotmail.com 36

10. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

11. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

12. Fam. Overwijk johan@overwijk.eu 33

13. fam, Berger r.berger@ziggo.nl 35

14. Jannes Mulder 06-55704857 j.mulder@sociaalwerkdekop.nl 39

Nr. Naam Namens Telefoon
Karst Dedden politie k.dedden63@gmail.com

Gert Ekkelenkamp Gemeente 06-23976902

Nr. x benoemd

1. Beter vervoer St.wold - St.wijk

2. Beter openbaar vervoer naar wolvega

3. Bus rijdt maar 1 x p/uur, maar tot 19.00 uur

4. Vrijwilligersbusje op zaterdag (en zondag?) voor retour St'wold - Steenwijk

5. Kan de bus vaker door het dorp

6. 2de ontsluitingsweg Mariënwold 10

7. Eénrichtingsverkeer Conincksweg 2

8. Uitgang hoogthij gevaarlijk door fietsers van beide kanten 2

9. Bloembak don bosco verwijderen

10. Verkeerssituatie gelderingen erg smal

11. Verkeersveiligheid i.v.m. kinderen

12. Wijkagent meer lokaal inzetten

13. Gelder. Nr.14 + 16 geparkeerde auto's hinder/gevaarlijk

14. Laden en lossen Duivenvereniging gebeurd midden op de weg

15. Te hard rijden/ handhaven 30 km zone 21

16. Te hard rijden/ wegversmalling Thij 14

17. Te harde rijden HCamp weg aanpakken 5

18. Nijberslaan drempels plaatsen 4

OPBRENGST OPTROMMELEN

Onderwerp
Openbaar vervoer

Snelheid/ te hard rijden

Verkeersveiligheid algemeen

8. Verkeersveiligheid

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail

gert.ekkelenkamp@steenwijkerland.nl
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Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Jan en Lilian Mosterman Gelderingen 91 jan-lilian@home.nl 1

2. Joshua Bon G. majellahof 5 0521-707205 beheer@boncom.nl 5

3. W. de Vries Pastoor Muitemanstraat 1 0611160013 wieger.devries@live.nl 6

4. Janny Bosch Pastoor Muitemanstraat 42 0521-589815 7

5. Fred en Carla Haverkamp Croevestraat 11 0521-588029 fredhaverkamp@hotmail.nl 7

6. Diane Schutte Ten Dale 9 06-53972079 14

7. John Koreman Ten Dale 33 john.koreman@gmail.com 14

8. Eva Silvius Vredenburg 16 0613809492 evasilvius@hetnet.nl 16

9. Volkert & Sjoukje Het Schild 21 0610023504 sjoukje_r@hotmail.com 22

10. Dagmar Heidinga dagmar@hotmail.com

11. Anki Heinecke Kwikkels 3 0521-589757 Anki@degroeneprins.com 36

12. Frans Damhuis Mienbeken 2 0521-589373 fransdamhuis@hetnet.nl 37

13. Bibi Rozeboom Conincksweg 3 06-24342590 roosjeboom@msn.com 12

14. Marjan Hof 06-50253509 hofmarjan@outlook.com 2

15. fam. Van den Corput asar@quicknet.nl 4

16. Nettie Stougje huiskameryogasteenwijkewold@holtmail.com 4

17. fam. Berrevoets 06-29607254 jberrevoets@home.nl 4

18. Ellen Bon beheer@boncom.nl 5

19. Siemen en Carin Bakker 0622025744 - Siemen 7

20. 0645821589 - Carin

21. Janny Baas 0521-362356 baas46@home.nl 7

22. Harri Jansen 0521-589293 13

23. Anneke ter Schure vredenbug 96 630409428 ajterschure@outlook.com 18

24. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

25. A. de Boer 0651039181 22

26. Ane Mare - 6 jaar Het Schild 21 22

27. fam. Buczkiewicz e.buczkiewicz@telfort.nl 23

28. Christa en Alexander de Wolde christa.bakker15@gmail.com 24

29. Lisa v tartwijk lisaelvira@hotmail.com 26

30. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

31. Gea Schipper Kerkwoerthe 1 0521-589425 27

32. Gerjan 06-45745999 27

33. Robert Olislagers 32

34. Fam, Berger r.berger@ziggo.nl 35

35. Desiree Hof Pastoor Muitemanstraat 50 0615126529 joh.los@ziggo.nl

Nr. Naam Namens Telefoon
36. Chris Teurlinckx Gemeente, groen/ spelen Chris.Teurlinckx@steenwijkerland.nl

37. Mirjam van der Iest Gemeente, afval Mirjam.van.der.Iest@steenwijkerland.nl

38. Ingrid ten Berge op de Weegh Bestuur Dorpsbelangen 0521 – 589819 ingridtenberge@hotmail.nl

OPBRENGST OPTROMMELEN

9. Natuur & leefomgeving

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail

Nr. x benoemd

1. Speeltuinen opknappen/ onderhouden 7

2. Speeltuintje naast pannakooi uitbreiden 6

3. Honden-/ kattenpoep speeltuin 5

4. Geen loslopende honden in speeltuinen (Blaankamp) 5

5. Voldoende speelplaatsen 4

6. Speeltuin uitbreiden, nodigt nu niet uit tot buiten spelen (Mariënwold) 4

7. Gedateerde speeltuin HC weg 3

8. Speeltuin voor Thij 3

9. Goede veilige speelplaats in de Beek 2

10. Natuurlijke speeltoestellen/ Stapstammen, natuur weefgetouw, xylofoon 2

11. Visvijver bij De Beek, of speeltuin heuvel Andreasstr. Met trampo

12. Speelgelegenheden in buurt van Pastoor Muitemanstraat, Coninksweg, bijv. de Beek

13. Klimtoren als op de nieuwe Gagels

14. Meer speelatributen in de speeltuin van Kerkwoerte 

15. 9

16. Natuurplan Beek realiseren/ mooi parkje maken van hondenuitl. De Beek, met grote vijverpartij 8

17. Wandelpaden in/om stwold/ Realiseer paden i.o.m. grondeigenaren 4

18. duidelijkere bebording krullebossie/ borden vervangen 3

19. Onderhoud Krullenbossie 3

20. Goede wandelpaden 2

21. Belevingstuin/ ontmoetingsplek voor jong en oud 2

22. Blijvende aandacht aanleg/onderhoud wandelpaden

23. Wandelparkje

24. Bredere fietspaden/meer wandelroutes

25. Fietspad Gelderingen steeg/ doorsteken thijlingerhof. Lage egge

26. wandelpad aanlegg. Bij voork. Door/langs weilanden

27. Belevingspad, natuurspeeltuin, kinderwandelpad

28. Kruidentuin

29. Plek voor bijentuin

30. Gezamelijke dorpstuin voor workshops en activiteiten

31. Een grote gemeenschappelijke tuin zorgt voor verbinding 

32. Ontplooien park eendjes en dieren

33. Wandelpad langs Reune, van houtzagerij naar kanaal 

34. Een pad vanaf de geertmosweg naar het krullebosje zo krijg je meer wandelopties 

35. Meer groen 15

36. Ecologisch bermbeheer/ meer biodivesiteit 11

37. Natuur goed blijft onderhouden 6

38. Houtwallen/ Historisch verantwoord kappen 5

39. Grote bomen op het schild, takken zijn afgebroken, rekening houden met onderhoud 2

40.

41. Stroken wilde bloemen

42. Behouden mooie groten bomen Gelderingen

43. Kinderen zaadjes laten zaaien

44. Zakjes/ afvalbakken voor hondenpoep 21

45. hondenlosloop gelegenheid 9

Speeltuinen

Onderwerp

Parken en wandelpaden

Natuur

Behoud natuur/gelderingensteeg

Gelderingensteeg doortrekken naar kanaal

Hondenpoep

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Jan en Lilian Mosterman Gelderingen 91 jan-lilian@home.nl 1

2. Joshua Bon G. majellahof 5 0521-707205 beheer@boncom.nl 5

3. W. de Vries Pastoor Muitemanstraat 1 0611160013 wieger.devries@live.nl 6

4. Janny Bosch Pastoor Muitemanstraat 42 0521-589815 7

5. Fred en Carla Haverkamp Croevestraat 11 0521-588029 fredhaverkamp@hotmail.nl 7

6. Diane Schutte Ten Dale 9 06-53972079 14

7. John Koreman Ten Dale 33 john.koreman@gmail.com 14

8. Eva Silvius Vredenburg 16 0613809492 evasilvius@hetnet.nl 16

9. Volkert & Sjoukje Het Schild 21 0610023504 sjoukje_r@hotmail.com 22

10. Dagmar Heidinga dagmar@hotmail.com

11. Anki Heinecke Kwikkels 3 0521-589757 Anki@degroeneprins.com 36

12. Frans Damhuis Mienbeken 2 0521-589373 fransdamhuis@hetnet.nl 37

13. Bibi Rozeboom Conincksweg 3 06-24342590 roosjeboom@msn.com 12

14. Marjan Hof 06-50253509 hofmarjan@outlook.com 2

15. fam. Van den Corput asar@quicknet.nl 4

16. Nettie Stougje huiskameryogasteenwijkewold@holtmail.com 4

17. fam. Berrevoets 06-29607254 jberrevoets@home.nl 4

18. Ellen Bon beheer@boncom.nl 5

19. Siemen en Carin Bakker 0622025744 - Siemen 7

20. 0645821589 - Carin

21. Janny Baas 0521-362356 baas46@home.nl 7

22. Harri Jansen 0521-589293 13

23. Anneke ter Schure vredenbug 96 630409428 ajterschure@outlook.com 18

24. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

25. A. de Boer 0651039181 22

26. Ane Mare - 6 jaar Het Schild 21 22

27. fam. Buczkiewicz e.buczkiewicz@telfort.nl 23

28. Christa en Alexander de Wolde christa.bakker15@gmail.com 24

29. Lisa v tartwijk lisaelvira@hotmail.com 26

30. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

31. Gea Schipper Kerkwoerthe 1 0521-589425 27

32. Gerjan 06-45745999 27

33. Robert Olislagers 32

34. Fam, Berger r.berger@ziggo.nl 35

35. Desiree Hof Pastoor Muitemanstraat 50 0615126529 joh.los@ziggo.nl

Nr. Naam Namens Telefoon
36. Chris Teurlinckx Gemeente, groen/ spelen Chris.Teurlinckx@steenwijkerland.nl

37. Mirjam van der Iest Gemeente, afval Mirjam.van.der.Iest@steenwijkerland.nl

38. Ingrid ten Berge op de Weegh Bestuur Dorpsbelangen 0521 – 589819 ingridtenberge@hotmail.nl

OPBRENGST OPTROMMELEN

9. Natuur & leefomgeving

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail
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Nr. x benoemd

1. Speeltuinen opknappen/ onderhouden 7

2. Speeltuintje naast pannakooi uitbreiden 6

3. Honden-/ kattenpoep speeltuin 5

4. Geen loslopende honden in speeltuinen (Blaankamp) 5

5. Voldoende speelplaatsen 4

6. Speeltuin uitbreiden, nodigt nu niet uit tot buiten spelen (Mariënwold) 4

7. Gedateerde speeltuin HC weg 3

8. Speeltuin voor Thij 3

9. Goede veilige speelplaats in de Beek 2

10. Natuurlijke speeltoestellen/ Stapstammen, natuur weefgetouw, xylofoon 2

11. Visvijver bij De Beek, of speeltuin heuvel Andreasstr. Met trampo

12. Speelgelegenheden in buurt van Pastoor Muitemanstraat, Coninksweg, bijv. de Beek

13. Klimtoren als op de nieuwe Gagels

14. Meer speelatributen in de speeltuin van Kerkwoerte 

15. 9

16. Natuurplan Beek realiseren/ mooi parkje maken van hondenuitl. De Beek, met grote vijverpartij 8

17. Wandelpaden in/om stwold/ Realiseer paden i.o.m. grondeigenaren 4

18. duidelijkere bebording krullebossie/ borden vervangen 3

19. Onderhoud Krullenbossie 3

20. Goede wandelpaden 2

21. Belevingstuin/ ontmoetingsplek voor jong en oud 2

22. Blijvende aandacht aanleg/onderhoud wandelpaden

23. Wandelparkje

24. Bredere fietspaden/meer wandelroutes

25. Fietspad Gelderingen steeg/ doorsteken thijlingerhof. Lage egge

26. wandelpad aanlegg. Bij voork. Door/langs weilanden

27. Belevingspad, natuurspeeltuin, kinderwandelpad

28. Kruidentuin

29. Plek voor bijentuin

30. Gezamelijke dorpstuin voor workshops en activiteiten

31. Een grote gemeenschappelijke tuin zorgt voor verbinding 

32. Ontplooien park eendjes en dieren

33. Wandelpad langs Reune, van houtzagerij naar kanaal 

34. Een pad vanaf de geertmosweg naar het krullebosje zo krijg je meer wandelopties 

35. Meer groen 15

36. Ecologisch bermbeheer/ meer biodivesiteit 11

37. Natuur goed blijft onderhouden 6

38. Houtwallen/ Historisch verantwoord kappen 5

39. Grote bomen op het schild, takken zijn afgebroken, rekening houden met onderhoud 2

40.

41. Stroken wilde bloemen

42. Behouden mooie groten bomen Gelderingen

43. Kinderen zaadjes laten zaaien

44. Zakjes/ afvalbakken voor hondenpoep 21

45. hondenlosloop gelegenheid 9

Speeltuinen

Onderwerp

Parken en wandelpaden

Natuur

Behoud natuur/gelderingensteeg

Gelderingensteeg doortrekken naar kanaal

Hondenpoep

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Jan en Lilian Mosterman Gelderingen 91 jan-lilian@home.nl 1

2. Joshua Bon G. majellahof 5 0521-707205 beheer@boncom.nl 5

3. W. de Vries Pastoor Muitemanstraat 1 0611160013 wieger.devries@live.nl 6

4. Janny Bosch Pastoor Muitemanstraat 42 0521-589815 7

5. Fred en Carla Haverkamp Croevestraat 11 0521-588029 fredhaverkamp@hotmail.nl 7

6. Diane Schutte Ten Dale 9 06-53972079 14

7. John Koreman Ten Dale 33 john.koreman@gmail.com 14

8. Eva Silvius Vredenburg 16 0613809492 evasilvius@hetnet.nl 16

9. Volkert & Sjoukje Het Schild 21 0610023504 sjoukje_r@hotmail.com 22

10. Dagmar Heidinga dagmar@hotmail.com

11. Anki Heinecke Kwikkels 3 0521-589757 Anki@degroeneprins.com 36

12. Frans Damhuis Mienbeken 2 0521-589373 fransdamhuis@hetnet.nl 37

13. Bibi Rozeboom Conincksweg 3 06-24342590 roosjeboom@msn.com 12

14. Marjan Hof 06-50253509 hofmarjan@outlook.com 2

15. fam. Van den Corput asar@quicknet.nl 4

16. Nettie Stougje huiskameryogasteenwijkewold@holtmail.com 4

17. fam. Berrevoets 06-29607254 jberrevoets@home.nl 4

18. Ellen Bon beheer@boncom.nl 5

19. Siemen en Carin Bakker 0622025744 - Siemen 7

20. 0645821589 - Carin

21. Janny Baas 0521-362356 baas46@home.nl 7

22. Harri Jansen 0521-589293 13

23. Anneke ter Schure vredenbug 96 630409428 ajterschure@outlook.com 18

24. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

25. A. de Boer 0651039181 22

26. Ane Mare - 6 jaar Het Schild 21 22

27. fam. Buczkiewicz e.buczkiewicz@telfort.nl 23

28. Christa en Alexander de Wolde christa.bakker15@gmail.com 24

29. Lisa v tartwijk lisaelvira@hotmail.com 26

30. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

31. Gea Schipper Kerkwoerthe 1 0521-589425 27

32. Gerjan 06-45745999 27

33. Robert Olislagers 32

34. Fam, Berger r.berger@ziggo.nl 35

35. Desiree Hof Pastoor Muitemanstraat 50 0615126529 joh.los@ziggo.nl

Nr. Naam Namens Telefoon
36. Chris Teurlinckx Gemeente, groen/ spelen Chris.Teurlinckx@steenwijkerland.nl

37. Mirjam van der Iest Gemeente, afval Mirjam.van.der.Iest@steenwijkerland.nl

38. Ingrid ten Berge op de Weegh Bestuur Dorpsbelangen 0521 – 589819 ingridtenberge@hotmail.nl

OPBRENGST OPTROMMELEN

9. Natuur & leefomgeving
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Opbrengsten Grote OptrommelactieD.

46. 8

47. Overlast hondenp. Marienw. stuitend

48. Grasveld hooghtij niet gebruiken als hondenuitlaat. 

49. Honden toilet op het schild verplaatsen

50. Meer prullebakken (bij speeltuinen) 17

51. Gedumpt afval aanpakken

52. Vangnetten plaatsen voor afval

53. Zwerfafval Gelderingensteeg en Thij

54. Vaker legen container

55. Bewoners informeren over gevaren van plastic

56. Vaker plastic afval ophalen

57. Minder vuilnisstort langs weg, zoals Thijlingerhof

58. Bij Woldleite groente en bladcontainer plaatsen

Hondenpoep

Afval

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Jan en Lilian Mosterman Gelderingen 91 jan-lilian@home.nl 1

2. Joshua Bon G. majellahof 5 0521-707205 beheer@boncom.nl 5

3. W. de Vries Pastoor Muitemanstraat 1 0611160013 wieger.devries@live.nl 6

4. Janny Bosch Pastoor Muitemanstraat 42 0521-589815 7

5. Fred en Carla Haverkamp Croevestraat 11 0521-588029 fredhaverkamp@hotmail.nl 7

6. Diane Schutte Ten Dale 9 06-53972079 14

7. John Koreman Ten Dale 33 john.koreman@gmail.com 14

8. Eva Silvius Vredenburg 16 0613809492 evasilvius@hetnet.nl 16

9. Volkert & Sjoukje Het Schild 21 0610023504 sjoukje_r@hotmail.com 22

10. Dagmar Heidinga dagmar@hotmail.com

11. Anki Heinecke Kwikkels 3 0521-589757 Anki@degroeneprins.com 36

12. Frans Damhuis Mienbeken 2 0521-589373 fransdamhuis@hetnet.nl 37

13. Bibi Rozeboom Conincksweg 3 06-24342590 roosjeboom@msn.com 12

14. Marjan Hof 06-50253509 hofmarjan@outlook.com 2

15. fam. Van den Corput asar@quicknet.nl 4

16. Nettie Stougje huiskameryogasteenwijkewold@holtmail.com 4

17. fam. Berrevoets 06-29607254 jberrevoets@home.nl 4

18. Ellen Bon beheer@boncom.nl 5

19. Siemen en Carin Bakker 0622025744 - Siemen 7

20. 0645821589 - Carin

21. Janny Baas 0521-362356 baas46@home.nl 7

22. Harri Jansen 0521-589293 13

23. Anneke ter Schure vredenbug 96 630409428 ajterschure@outlook.com 18

24. Tonny de jong Tonny8341@gmail.com 21

25. A. de Boer 0651039181 22

26. Ane Mare - 6 jaar Het Schild 21 22

27. fam. Buczkiewicz e.buczkiewicz@telfort.nl 23

28. Christa en Alexander de Wolde christa.bakker15@gmail.com 24

29. Lisa v tartwijk lisaelvira@hotmail.com 26

30. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

31. Gea Schipper Kerkwoerthe 1 0521-589425 27

32. Gerjan 06-45745999 27

33. Robert Olislagers 32

34. Fam, Berger r.berger@ziggo.nl 35

35. Desiree Hof Pastoor Muitemanstraat 50 0615126529 joh.los@ziggo.nl

Nr. Naam Namens Telefoon
36. Chris Teurlinckx Gemeente, groen/ spelen Chris.Teurlinckx@steenwijkerland.nl

37. Mirjam van der Iest Gemeente, afval Mirjam.van.der.Iest@steenwijkerland.nl

38. Ingrid ten Berge op de Weegh Bestuur Dorpsbelangen 0521 – 589819 ingridtenberge@hotmail.nl
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Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Lysbeth Gijsen Marienwold lysbeth.g@planet.nl 3

2. fam. Van den Corput Marienwold 83 asar@quicknet.nl 4

3. Sophie van Kleef Vredenburg 50 0647015497 sophievankleef@ziggo.nl 17

4. Erik Groen vredenburg 96 06 30409428 ajterschure@outlook.com 18

5. Robert Olislagers Blaankamp 32

6. E. Gerards 06-52281782 Sebastiaan.gerards@gmail.com 3

7. Karin Vonk en Klaas Dekker klaas@heeftualgeboekt.nl 7

8. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

9. A. en H. Klinefelter 588553 pluspunt@antenna.nl 31

10. Nijenhuis / Bekkema 06-28093962 annemiekebekkema@gmail.com 33

11. Wouter Burggraaff  06-24871005 wouterburggraaff@gmail.com 

Nr. Naam Namens Telefoon
12. Rob Tax (gemeente,  duurzaamheid) 06-18300153

13. Ype van Woersem (gemeente,  duurzaamheid) 06-57759854 ype.van.woersem@steenwijkerland.nl

Nr. x benoemd
1. Deelautoproject/ Werkgroep Mariënwold/App?

2. Geen aanleg zonneparken

3. Initieer gezamenlijke verduurzaamheidsprojecten

4. Zonnepanelen

5. Woningb. meer verduurzamen 

6. Zonnepanelen dak

7. Zonnepanelen delen of op een veldje zonnepanelen neer zetten 

8. Loskoppeling hemelwater

9. Oplaadpunt elektr. auto's Woldplein

10. Proberen verstening van tuinen tegen t egaan

11. Woningen isoleren, minder stroom- en gasverbruik

12. t.a.v. verduurzamen speelt onwetendheid nog te grote rol

13. Kans op Zonnepark noordkant Reune? 

Onderwerp

10. Verduurzamen

WERKGROEP

PROFESSIONALS

Mail
rob.tax@steenwijkerland.nl

OPBRENGST OPTROMMELEN

Nr. Naam Adres Telefoon Mail Trommel
1. Lysbeth Gijsen Marienwold lysbeth.g@planet.nl 3

2. fam. Van den Corput Marienwold 83 asar@quicknet.nl 4

3. Sophie van Kleef Vredenburg 50 0647015497 sophievankleef@ziggo.nl 17

4. Erik Groen vredenburg 96 06 30409428 ajterschure@outlook.com 18

5. Robert Olislagers Blaankamp 32

6. E. Gerards 06-52281782 Sebastiaan.gerards@gmail.com 3

7. Karin Vonk en Klaas Dekker klaas@heeftualgeboekt.nl 7

8. Henry Lanting Kerkwoerthe 30 26

9. A. en H. Klinefelter 588553 pluspunt@antenna.nl 31

10. Nijenhuis / Bekkema 06-28093962 annemiekebekkema@gmail.com 33

11. Wouter Burggraaff  06-24871005 wouterburggraaff@gmail.com 

Nr. Naam Namens Telefoon
12. Rob Tax (gemeente,  duurzaamheid) 06-18300153

13. Ype van Woersem (gemeente,  duurzaamheid) 06-57759854 ype.van.woersem@steenwijkerland.nl

Nr. x benoemd
1. Deelautoproject/ Werkgroep Mariënwold/App?

2. Geen aanleg zonneparken

3. Initieer gezamenlijke verduurzaamheidsprojecten

4. Zonnepanelen

5. Woningb. meer verduurzamen 

6. Zonnepanelen dak

7. Zonnepanelen delen of op een veldje zonnepanelen neer zetten 

8. Loskoppeling hemelwater

9. Oplaadpunt elektr. auto's Woldplein

10. Proberen verstening van tuinen tegen t egaan

11. Woningen isoleren, minder stroom- en gasverbruik

12. t.a.v. verduurzamen speelt onwetendheid nog te grote rol

13. Kans op Zonnepark noordkant Reune? 

Onderwerp

10. Verduurzamen
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