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Gebiedsagenda Haule, Donkerbroek, Waskemeer en Haulerwijk                                                                                         d.d.  14 november  2014   

 

 

1. Woonomgeving 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie  Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

1. Extra 

werkzaamheden 

door Caparis voor 

de dorpen en wijken 

100 uur extra per dorp vanaf 2012 

voor aanvullende werkzaamheden 

(zwerfvuil, schoonmaken, 

opruimen). Aansturing door 

Buitendienst. Per dorp 1 

contactpersoon.  

Aandacht voor flexibiliteit in 

werkzaamheden/breder 

inzetten/ruimere interpretatie 

van de regels etc. 

Samenwerking tussen dorpen, 

gemeente en Caparis extra 

vorm en inhoud geven 

Caparis 

Buitendienst  

PB-en 

Contactpersoon 

per dorp 

Doorlopend 

gehele jaar 

ja ja Bestaand beleid handhaven, maatwerk leveren, 

brede inzet op dorpsniveau is leidend 

2. Maaibeleid De dorpen zijn ontevreden over het 

nieuwe maaibeleid van de 

gemeente.  In het OPO overleg van 

23 april 2013 is door de gemeente 

tekst en uitleg gegeven over het 

maaibeleid  

Aandacht blijven vestigen op 

vaker maaien binnen 

bebouwde kom/kort houden 

gras en buiten bebouwde kom 

huidige maaibeleid 

handhaven. Bij fietspaden ½ 

meter naast fietspad maaien.  

PB-en 

Gemeente 

Blijvend actueel ja ja Maaiprogramma wordt uitgevoerd op basis van  

vastgesteld beleid. Beschikbaar budget is leidend.  

 

3.  Aanpassen en 

inrichten gebied 

rondom N381 

Zaken het gebied rondom N381 

betreffende overstijgende het dorp 

Donkerbroek 

PB-en moeten gezamenlijk 

bepalen welke zaken voor hen 

allen van belang zijn in dit 

kader. Dit blijft actueel. 

Gebiedscommissi

e N381 

PB-en 

Gemeente  

 

Vanaf 2013  nee nee Uitvoering door provincie.  Rol gemeente betreft  

inpassing in structuurvisie en vaststellen BestPlan. 

Projectbureau N381 communiceert met PB Donkerbroek. 

Besluitvorming in gebiedscommissie, met deelname 

gemeente (wethouder). 

4. Onderhoud 

speelterreinen, 

straatmeubilair, 

kunstwerken, 

zwerfafval, 

afvalbakken 

Tot nu toe laat dit regelmatig te 

wensen over. 

Betreft o.a. afvalbakken ledigen en 

netheid handhaven. 

Er is wel een relatie met de 

opschoondag, Wellicht een 

gezamenlijke opruimdag 

organiseren om zwerfafval in het 

Blauwe Bos op te ruimen. 

Zorgdragen voor goed 

onderhoud, zie tevens punt 

1.1  

Gezamenlijke jaarlijkse 

schouw. De PB-en willen 

beter inzicht in aantallen 

keren te plegen onderhoud 

door gemeente op 

verschillende onderdelen. 

PB-en, gemeente, 

Caparis en andere 

partijen naar vv. 

wijken 

Oosterwolde 

Doorlopend ja ja Wordt uitgevoerd op basis van vastgesteld beleid. 

Beschikbaar budget is leidend. Is regulier werk  

Buitendienst en ondersteuning vanuit 100 uur  

Caparis en project VDW-DDW en zelfwerkzaamheid 

buurtbewoners. 
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2. Wonen 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie   Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen  

1. Woonplan Per dorp de situatie neergelegd in 

Woonplan 

Is besproken met PB-en in 2011.  

In alle dorpen in dit gebied 

woningbouwplannen vastgesteld in 

Woonplan. 

Uitvoering laat op zich wachten 

t.g.v. slechte situatie op 

woningmarkt 

Alle PB-en 

Marktpartijen 

Doorlopend nee ja Woonplan evalueren en actualiseren door gemeente, 

regio-overleggen om advies vragen. 

2. Regiofunctie 

Haulerwijk 

ouderenhuisvesting 

Sinnehiem/bouw 37 

aanleunwoningen 

door Actium 

Tevens regiofunctie 

ouderenhuisvesting 

met dagbesteding in 

Donkerbroek 

Bouw 37 aanleunwoningen is 

opgeschort door Actium. Beide 

projecten ook belangrijk voor 

Waskemeer en Haule. 

Veel te weinig kwalitatief goede 

ouderenwoningen in Donkerbroek.  

 

Blijvend gezamenlijk optrekken 

richting Actium door 4 

gebiedsdorpen. 

Regiofunctie H’wijk en 

Donkerbroek aangeven 

Onderzoek Donkerbroek 

gemeenschapscentrum loopt 

nog. 

Alle PB-en Doorlopend nee nee Geen sturende rol gemeente. 

Regio’s moeten dit zelf oppakken.  

Gemeente stuurt op Prestatieovereenkomsten. 

3. Levensloopbestendi

ge woningen 

In bouwplannen dit soort woningen 

bouwen 

Momenteel weinig actie t.g.v. 

slechte situatie op woningmarkt 

Waar mogelijk kansen benutten 

Alle PB-en Doorlopend nee nee Geen sturende rol gemeente.  

Regio’s moeten dit zelf oppakken. 

Gemeente stuurt op Prestatieovereenkomsten. 

4. Voorzieningen op 

dorp houden t.b.v. 

zelfstandig kunnen 

blijven wonen en 

dezen verbeteren 

Voorzieningenniveau op dorp in 

stand houden t.b.v. zelfstandig 

kunnen blijven wonen, Momenteel 

ondersteuning van diverse 

thuiszorgorganisaties  

Ons beraden op vrijwilligers en 

mantelzorg ondersteuning en 

hoe. 

Alle PB-en Doorlopend nee nee Geen sturende rol gemeente.  

Regio’s moeten dit zelf oppakken. 

5. Evenwichtig aanbod 

van types woningen 

per dorp  

Gevarieerd aanbod van 

verschillende types woningen 

houden per dorp om voor alle 

bewoners wat te kunnen bieden. 

Momenteel weinig actie t.g.v. 

slechte situatie op woningmarkt 

Goede inventarisatie maken en 

discrepantie in wat we hebben 

en wat nodig is opheffen. 

Alle PB-en  

Woningcorporat

ies en gemeente 

Doorlopend nee ja Opstellen woonvisie door gemeente.  

Afstemmen met regio’s. 

6. Kwaliteitsverbeterin

g van woonruimte 

De laatste 15 jaar is er minimale 

nieuwbouw gepleegd. Het gat wat 

in de kwaliteit hierdoor ontstaat, is 

met een beetje onderhoud niet op te 

vangen.  

Inventariseren wat de gevolgen 

zijn en vervolgens plannen 

maken ter verbetering   

Alle PB-en  

Woningcorporat

ies en gemeente 

Doorlopend nee ja Regierol gemeente.  

Verduurzaming van de huidige woningvoorraad. 

Gemeente stuurt op Prestatieovereenkomsten. 
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3. Verkeer en Bereikbaarheid 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie   Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

1.  Leidijk als 

ontsluitingsweg 

behouden, ook 

t.b.v. . reduceren 

van 

verkeersdrukte 

Herenweg te 

Donkerbroek en 

verder richting 

Veenhuizen. 

Balkweg 

verkeersluwer 

maken 

Na aanleg nieuwe N381 moet de 

Leidijk een gebiedsontsluitingsweg 

(80 km weg) blijven. Dit geldt ook 

voor de “oude” N381. Deze 

“oude”N381 minder versmallen dan 

gepland staat. Hierdoor hebben we 

in de toekomst minder 

bermonderhoud.  

 

 

 

In de raad van 26 maart 2013 Is 

het GVVP vastgesteld. In de 

raad van 23 april 2013 zijn twee 

moties aangenomen om de 

status van 

gebiedsontsluitingsweg van de 

Leidijk te handhaven. Dit geldt 

ook voor de “oude 381” en de 

belendende secundaire weg te 

behouden. 

PB-en 

Gemeente  

Gemeente 

Opsterland 

 

 

 

Gebiedscie 

N381 

Doorlopend 

(In 2016 een 

nieuw GVVP) 

ja ja GVVP is vastgesteld. Bij de uitvoering van de MOP-

wegen wordt voor zover mogelijk de uitgangspunten  

van het GVVP meegenomen. Beschikbaar budget is 

leidend. 

2  Strooibeleid De gemeente heeft een strooibeleid 

vastgesteld met A, B- en C routes. 

Dit beleid wordt jaarlijks 

geëvalueerd. 

De PB-en willen dat alle 

schoolroutes A routes worden. 

Bij begraafplaatsen strooien als 

er een begrafenis zal 

plaatsvinden. De 

begrafenisondernemer hierover 

tijdig contact laten opnemen 

met de 

Buitendienst/strooileider. 

PB-en 

Gemeente  

OPO 

Blijvend actueel ja ja Bestaand beleid, uitvoering conform. 

Jaarlijkse evaluatie, kleine aanpassingen mogelijk.  

Geen ruimte voor budgetuitzetting.  

3 Bermbeheer en 

wegonderhoud 

(zie tevens 1.2) 

Kwaliteitsniveau B van de 

landelijke CROW-

kwaliteitscatalogus gemeenten is 

van toepassing. E.e.a. op basis van 

een minimum variant gebaseerd op 

de laagste normkosten etc. Met deze 

minimumvariant wordt de 

levensduur van de verharding zo 

lang mogelijk verlengd (in 

afwachting van groot onderhoud) 

zonder dat dit leidt tot (meer) 

onveilige situaties en/of (terechte) 

aansprakelijkheidsstellingen. 

Waar nodig graskeien 

plaatsen/zorgen voor goed 

regulier onderhoud. OPO 23 

april 2013; Haule is hierin als 

pilot aangemerkt.  

Er is budget voor 1.500 meter. 

Pb-en 

Gemeente  

Blijvend actueel ja ja Wegenonderhoud conform MOP-wegen. 

Bermonderhoud conform bestaand beleid. 

Bermverharding: uitvoering motie Raad. 

Geen ruimte voor budgetuitzetting. 

4  Mobiliteit/relatie 

tot GVVP 

In dit “buiten”gebied is het gebruik 

van de auto noodzaak. Echter des te 

meer voorzieningen in het 

buitengebied des te minder 

vervoergebruik. Daarom voldoende 

voorzieningen behouden. Ook 

voldoende openbaar vervoer 

Tenminste de bestaande 

voorzieningen behouden en 

waar mogelijk aanpassen en of 

uitbreiden. Donkerbroek heeft 

dit geïnventariseerd bij haar 

rapport gemeenschapscentrum 

PB’s Doorlopend nee nee Geen rol gemeente. 
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behouden. 

5  Belijning wegen. OPO.  Ouderen dienen langer veilig 

mee te kunnen doen. Dit kan door 

belijning te realiseren. 

(Reactiesnelheid en zicht 

verminderen doorgaans bij deze 

doelgroep) tevens bevordert het de 

mobiliteit van ouderen. 

Meenemen in GVVP in brief 

over GVVP; brief is verstuurd 

(hoort bij punt 1). 

PB’s 

OPO 

Gemeente 

 

 

ja ja Belijning: uitvoering motie Raad. 

Geen ruimte voor budgetuitzetting. 

Dorpen/PB-en hebben input geleverd.  

Uitvoering afhankelijk van politieke besluitvorming  

in 2015. 

6 Verminderen 

sluipverkeer 

Op verschillende plaatsen in dit 

gebied is sprake van sluipverkeer. 

Dit zoveel mogelijk tegengaan 

en onaantrekkelijk maken. 

Alle PB-en 

Gebiedscie 

N381 

Gemeente 

GVVP 

Doorlopend nee nee 

 

 

7  Barrières voor 

rolstoelers, 

rollatorgebruikers 

en kinderwagens 

opheffen 

Geen stoepen meer langs de wegen.  Bijvoorbeeld stoep en weg op 

gelijke hoogte brengen, 

Stoepparkeren tegen gaan.  

Alle PB-en 

Gemeente 

Doorlopend nee ja Indien passend binnen vastgesteld beleid en financiële 

middelen, mogelijk meenemen bij reguliere 

werkzaamheden. 

 

 

8 GVVP GVVP wordt in het eerste halfjaar 

2013 vastgesteld door gemeente. 60 

kilometerwegen in verband met de 

verkeersveiligheid is een belangrijk 

onderwerp. Daarnaast moet een 

vlotte bereikbaarheid van de dorpen 

via de hoofdwegen (= 

gebiedsontsluitingswegen) 

gewaarborgd blijven. In het 

bijzonder voor Haulerwijk met alle 

noodzakelijke verkeersbewegingen 

van en naar het industrieterrein. 

Na 3 jaar evaluatie van het 

GVVP evalueren of de 

verkeersveiligheid is verbeterd 

en of de bereikbaarheid van de 

dorpen afdoende is. 

Alle PB-en 

Gemeente 

Begin 2016 ja ja Planperiode GVVP 2013-2018 

Aan eind van planperiode terugblik op en actualisatie  

van het GVVP.  

4. Recreatie en Toerisme 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie   Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

1.  Kanoroutes 

Waskemeer/Donk

erbroek 

Ontwikkelen kanoroutes Financiële haalbaarheid 

beoordelen/meeliften met 

andere projecten/”werk met 

werk”maken. 

PB-en 

Gemeente  

Plattelandsproje

cten 

Doorlopend 

Streekagenda 

ja ja Co-financiering bij bottum-up projecten Streekagenda 

Zuidoost (voorheen Plattelandsprojecten). 

 

 

 

 

2  Fietspaden/Fietspa

d Blauwe Bos 

De fietspaden in goede staat 

houden. Oost/west route fietspad 

Blauwe Bos ook renoveren 

Alle betrokken partijen hebben 

overleg wat te doen. Hierover is 

overeenstemming bereikt. De 

gemeente maakt een 

kostenanalyse en koppelt terug. 

Een zeer slecht gedeelte is 

alvast provisorisch gerepareerd. 

PB-en 

Gemeente  

SBB 

Doorlopend 

 

nee nee SBB trekt zich terug.  

Provincie wil de regie in handen nemen.  

3 Oude wegen, Uitvoering door gemeente even Bewaken dat als er uitvoerende Pb-en Doorlopend ja ja Wordt opgepakt in de Streekagenda Zuidoost 
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nieuwe paden. 

Dorpsommetjes. 

geparkeerd. “werk met 

werk”maken. 

werkzaamheden zijn, e.e.a. 

meenemen. 

Gemeente 

Gebiedscie 

N381 

 via het wandelknooppuntennetwerk. 

4  Minicamping 

beleid 

Verruimen aantal plaatsen van 15 

naar 20 plaatsen. Huidig beleid van 

gemeente is gebaseerd op 

onderzoek onder 

recreatieondernemers van 5 jaar 

geleden. Destijds bij 80% van hen 

geen behoefte tot uitbreiding. 

Grootschalige campings alleen in 

gebied Appelscha. 

Opnieuw onderzoek doen in 

samenwerking met plaatselijke 

belangen.  

Uitvoering motie 

PB-en  

Gemeente 

Voorjaar 2013 nee ja De raad heeft in oktober 2014 beleid verruimd naar 

maximaal 25 plaatsen. 

5  Recreatieve 

ontwikkeling van 

dit gebied. Vooral 

gebied in en rond 

Blauwe Bos en 

Turfroute. Contact 

met 

buurgemeenten 

Opsterland en 

Noordenveld. 

Kleinschalige ontwikkelingen 

passen bij dit gebied. Geen 

grootschalige campings/pretparken. 

R&T voor Rust en ruimtezoekers. 

Fietsen/wandelen/kano etc. 

Overleg met gemeente voeren. 

Daarnaast voert gemeente 

overleg met buurgemeenten. 

Recreatieondernemers 

stimuleren om gezamenlijke 

actie te ondernemen en 

arrangementen te bedenken. 

PB-en 

Gemeente 

Recreatieondern

emers 

Doorlopend 

 

nee ja Via de reguliere overleggen. 

6 Parkeergelegenhei

d bij ingang 

Blauwe Bos vanaf 

Kruisweg 

Waskemeer  

  

Parkeergelegen- 

heid bij ingang 

Wandelbos 

Donkerbroek 

Parkeergelegenheid ontbreekt. Om 

R & T te stimuleren in deze 

gebieden is voldoende aanwezige 

parkeergelegenheid een 

voorwaarde.  

Overleg met gemeente voeren 

en andere betrokken partijen 

PB-en 

Gemeente 

 

 

+ Gebiedscie 

N381 

 Doorlopend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nee nee  

 

 

 

 

    

5. Sport en Ontspanning / Voorzieningen 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie   Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

1. Zwembad 

Haulerwijk 

Heeft regiofunctie. Moet blijven 

bestaan. Afgelopen jaar fors 

geïnvesteerd. Veel vrijwilligers 

actief. Subsidiecontract met 

gemeente t/m 2014. 

Gezamenlijke actie als PB-en 

richting gemeente 

Subsidietermijn verlengen in 

voorjaar 2014. 

PB-en 

Bestuur 

Haulewelle 

Voorjaar 2014 ja ja Gemeente is subsidieverstrekker. 

Stichting voert een maatschappelijke taak uit. 

Extern adviesbureau stelt voor de huidige 

situatie meerjarig te handhaven.  

2.  Alle dorpen een 

buitensportvoorzie

Alle dorpen hebben een 

onoverdekte sportvoorziening en 

Op natuurlijke momenten 

samenwerking zoeken met 

PB-en 

Verenigingen 

Doorlopend ja ja Gemeente is eigenaar van en onderhoud de velden.  

De verenigingen voeren een maatschappelijke 
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ning. In ieder geval 

een 

sportveld/trapveld 

willen dit graag behouden. Zolang 

er voldoende leden zijn voor de 

sportvereniging blijft de vereniging 

op eigen dorp en de voorziening op 

eigen dorp in stand. Lukt dit niet 

meer dan samenwerking zoeken 

met buurdorpen of met 

verenigingen binnen eigen dorp. Dit 

is een natuurlijk proces. Trapveldje 

behouden per dorp is 

voorwaarde/ombouwen tot 

evenemententerrein. 

buurdorpen of met verenigingen 

binnen eigen dorp. Is al in 

uitvoering. 

 taak uit. Extern adviesbureau stelt voor de 

huidige situatie op termijn aan te passen. 

De notitie Platteland Aanzet gaat ervan uit dat  

elk dorp over een “doe” veld beschikt.  

3. Alle dorpen een 

binnensportvoorzie

ning. 

gymzaal/sportzaal  

Alle dorpen hebben een overdekte 

sportvoorziening en willen dit graag 

behouden. In het bijzonder hier te 

benoemen de sporthal Haulerwijk 

met een regiofunctie. Zolang er 

voldoende bezetting is van de 

accommodatie en de gemeente heeft 

voldoende middelen om e.e.a. te 

bekostigen (budgetrecht raad) blijft 

de voorziening op eigen dorp in 

stand. Lukt dit niet meer dan 

samenwerking zoeken met 

buurdorpen of met andere 

accommodaties binnen eigen dorp.  

Donkerbroek heeft in haar rapport 

gemeenschapscentrum aangegeven 

om tenminste voor een sportzaal te 

opteren. De argumentatie is daarbij 

aangegeven.  

Dit is een natuurlijk proces.   

Op natuurlijke momenten 

samenwerking zoeken met 

buurdorpen of met verenigingen 

binnen eigen dorp. Is al het 

geval. 

Ontwikkelingen rondom 

toekomst sporthal Haulerwijk 

blijven volgen. 

Gemeente 

PB-en  

Verenigingen 

Doorlopend ja ja Gemeente is subsidieverstrekker. 

Exploitant voert een maatschappelijke taak uit. 

Extern adviesbureau stelt voor de huidige 

situatie meerjarig te handhaven. 

Dus voor elke regio één sporthal. 

4. Dorpshuizen Alle dorpen hebben een dorpshuis. 

Dit is een belangrijke voorziening 

t.b.v. ontmoeting/leefbaarheid etc. 

Alle dorpen willen deze 

voorziening behouden. Dit is een 

voorwaarde voor de leefbaarheid 

van een dorp.  De 

dorpshuisbesturen zijn zelfstandige 

stichtingen. Vrijwel geen 

gemeentelijke subsidie mee 

gemoeid. 

Verbeteren van accommodaties 

en samenwerken met 

deelnemers  

(gemeenschapscentrum) 

PB-en 

Dorpshuisbestur

en 

Doarpswurk 

Provincie 

gemeente 

Doorlopend ja ja Via het bestaande dorpshuizenbeleid. 

5. Haalbaarheidsonde

rzoek 

Gemeenschapscent

rum Donkerbroek 

Er wordt in het voorjaar van 2013 

een haalbaarheidsonderzoek door 

een externe partij uitgevoerd 

Acties afhankelijk van uitkomst 

onderzoek 

PB 

Donkerbroek 

Andere partijen 

2013 

 

 

 

 

nee ja Haalbaarheid is onderzocht. 

Raad heeft b&w verzocht om in overleg met DB 

te onderzoeken of de drie geschetste scenario’s 

kunnen worden omgezet in een levensvatbaar plan. 
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6. Werkgelegenheid en Bedrijvigheid 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie   Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

1 Zorgen voor een 

goed vestiging en 

exploitatieklimaat 

Denk vooral ook om grotere 

bedrijven in vooral Haulerwijk met 

veel personeel. 

Bereikbaarheid vergroten en 

wegnemen belemmeringen 

t.a.v. verkeer. 

PB-en 

Gemeente 

Ooststellingwerf 

Provincie 

Bedrijven 

Doorlopend  ja ja Volgens vastgesteld beleid. 

2. (kleinschalige) 

bedrijvigheid in het 

dorp behouden 

Haulerwijk is aangewezen als 

kerndorp.  

Kleine, veelal dorpsgebonden, 

bedrijfjes de mogelijkheid bieden 

om in hun “eigen ”dorp te mogen 

uitbreiden. Niet de verplichting 

opleggen om te moeten verkassen 

naar een grotere plaats binnen of 

buiten dit gebied. 

Overleg voeren met de 

gemeente om tot soepeler 

mogelijkheden te komen 

PB-en bedrijven 

Handelsver. / 

Ondernemersver 

Gemeente 

Doorlopend nee ja Volgens vastgesteld beleid. 

3. Bedrijven uit dit 

gebied behouden 

voor dit gebied 

Bedrijven niet verplichten om bij 

uitbreidingsplannen te moeten 

kiezen voor Oosterwolde of 

Haulerwijk. De mogelijkheid 

bieden om ook te mogen kiezen 

voor een ander dorp in dit gebied. 

Het risico is anderen levensgroot 

dat men anders dit gebied gaat 

verlaten en zelfs de gemeente 

verlaat. 

De raad heeft op 21 mei 2013 

de Beheersverordening 

Haulerwijk vastgesteld. 

PB-en bedrijven 

Handelsver. / 

Ondernemersver 

Gemeente 

Doorlopend nee ja Volgens vastgesteld beleid. 

4. Gemeentelijke 

werkzaamheden 

meer uitbesteden 

aan bedrijven in 

deze gemeente 

Werkzaamheden betaald door de 

gemeente worden te weinig 

uitgevoerd door bedrijven uit deze 

gemeente. Gemeente vraagt ook 

inzet/inspanning vanuit 

bedrijfsleven betreffende re-

integratie van 

bijstandsgerechtigden. 

Onder aandacht van de 

gemeente houden, evaluatie 

inkoopbeleid van de gemeente 

opvragen. 

PB-en 

Bedrijven 

Gemeente  

Doorlopend ja ja Volgens Aanbestedingsbeleid in OWO-verband. 

5. Glasvezelkabel Kans geven aan internetbedrijven 

en goede digitale infrastructuur 

voor ondernemers (en bevolking. 

Het thuiswerken en het bedrijf aan 

huis stimuleren. 

Aandacht vragen bij gemeente 

en provincie + belangstellende 

bedrijven. De provincie heeft 

inmiddels een stap gezet in 

relatie tot de NUON-gelden. 

PB-en 

Gemeente  

provincie 

Bedrijven 

bewoners 

Doorlopend nee ja Gemeente bemiddeld tussen dorpen en provincie. 

Langedijke is het eerste buitendorp dat wordt 

aangesloten. 

6. Agrarische 

gebouwen een 

andere bestemming 

mogen geven. 

Ruimhartig vestigingsbeleid voeren, 

passend in de directe omgeving. 

Overleg met betrokken 

belanghebbenden 

PB-en  

Gemeente  

Provincie 

Bedrijven 

ABO 

Doorlopend nee ja Via bestemmingsplan buitengebied. 
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7. Onderwijs 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie  Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

1. Alle dorpen willen 

de school/scholen 

op het “eigen” dorp 

behouden 

In alle dorpen in dit gebied zijn 

basisscholen aanwezig. De dorpen 

willen deze scholen zolang 

mogelijk behouden voor hun 

“eigen” dorp. Op het moment dat er 

te weinig leerlingen komen (en niet 

eerder), in relatie tot 

opheffingsnorm, willen de PB-en in 

gesprek met de betrokken partijen 

(onderwijskoepels/gemeente/ouders

) om te bekijken wat er moet 

gebeuren. Het slepen van leerlingen 

van het ene naar het andere dorp zo 

veel mogelijk voorkomen.  De PB-

en willen niet verantwoordelijk 

worden gesteld voor het verdwijnen 

van de basisschool uit hun dorp.  

Alle dorpen houden vooralsnog 

vast aan de bestaande situatie. 

Het afschaffen van de kleine 

scholentoeslag (minder dan 145 

leerlingen) per 1/8/2015 dwingt 

tot samenwerking. De 

conceptvisie nota “De scholen 

van (over)morgen” is per 30 

oktober 2013 openbaar. Op 3 

december 2013 behandeling in 

de raadscie Welzijn, op 17 

december ter vaststelling in de 

raad. 

PB-en 

Gemeente  

Schoolbesturen 

ouders 

Vanaf 2014. nee ja Volgens vastgesteld beleid. 

2. Samenvoegen van 

scholen binnen een 

dorp 

Op het moment dat er sprake is van 

te weinig leerlingen per school 

bekijken of er mogelijkheden zijn 

voor een samenwerkingsschool op 

het dorp. Je behoud dan toch 1 

school voor het dorp. Dit heeft de 

voorkeur boven vervoer leerlingen 

naar een school in buurdorp. 

Kwaliteit van het onderwijs 

waarborgen. 

In eerste aanleg gaan voor 

behoud alle scholen per dorp. 

etc. Het afschaffen van de 

´kleine scholentoeslag (minder 

dan 145 leerlingen) per 1-8-

2015 dwingt tot samenwerking. 

PB-en 

Gemeente  

Schoolbesturen 

Ouders 

Vanaf 2014. nee ja Volgens vastgesteld beleid.  

Verantwoordelijkheid ligt bij schoolbesturen  

en ouders. 

3. Voortgezet 

Onderwijs/Liudger 

Waskemeer 

Liudger Waskemeer heeft een 

regiofunctie. Behoud van deze 

onderwijsvorm voor dit gebied. 

Werkgelegenheid en aanbod 

voorgezet onderwijs in dit gebied. 

Samen als dorpen in dit gebied 

e.e.a. ondersteunen 

PB-en 

Gemeente  

Schoolbestuur 

Luider 

Ouders 

Doorlopend nee ja Zorgen voor voldoende huisvesting. 

4. Kinderopvang Bij de huidige scholen is geen 

voorziening geïntegreerd m.b.t. 

kinderopvang. Het rapport 

gemeenschapscentrum 

Donkerbroek gaat hier wel van uit. 

Haalbaarheidsonderzoek 

Donkerbroek afwachten en 

relevantie beoordelen. 

Op 31 oktober 2013 wordt de 

voorlopige uitslag 

gepresenteerd aan de 

belanghebbenden. Daarna volgt 

terugkoppeling binnen aan de 

PB-en in dit gebied. 

PB-en 

Gemeente  

Schoolbestuur 

Kinderopvangin

stelling(en) en 

ouders. 

Februari 2014. nee ja Controle op de uitvoering op basis van de geldende 

 wet- en regelgeving. 
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8. Zorg 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie  Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

1. Thuiszorg/kraamzor

g  

We willen terug naar kleinschalige 

betrokken thuiszorg met optimale 

aandacht voor de cliënt. Momenteel 

wordt zorg verstrekt door De Friese 

Wouden, Zuid Oost Friesland, 

Buurtzorg en mantelzorgers.  

Ons oriënteren voor de 

toekomst wat duurzaam goede 

zorgoplossingen zijn. 

Gemeente 

PB 

Zorgbedrijven 

Vanaf 2013 ja ja Uitvoering via de gebiedsteams. 

2. Ouderenzorg Haulerwijk Sinnehiem heeft een 

centrumfunctie voor haar directe 

omgeving. In Donkerbroek volgens 

rapportage gemeenschapscentrum 

en beleid Alliante, 

dagbestedingsruimte creëren en 

inrichten.  

Voor directe omgevingsdorpen 

pendeldienst organiseren vanuit 

Sinnehiem. 

Donkerbroek oriëntatie op 

bemensing ouderen 

dagbesteding  

PB-en 

gemeente 

Sinnehiem 

Vanaf 2013 ja ja Uitvoering via de gebiedsteams 

3. Flexibele invulling 

van vrijkomende 

gebouwen in de 

gemeente 

De gemeente moet soepel en 

meewerkend omgaan met 

vergunningverlening voor 

functiewijziging van gebouwen in 

de gemeente. Bijv. gebouwen met 

agrarische bestemming een functie 

voor ouderenvoorziening geven. 

Zie tevens onder 6.6 PB-en 

Gemeente 

 

Vanaf 2013 nee ja Via de Beheersverordeningen. 
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9. Cultuur en historie 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie  Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

1. Streekcultuur beter 

benutten t.a.v. 

recreatieve 

ontwikkelingen. 

Kunstwerken binnen het dorp beter 

(laten) onderhouden. 

Onderhoud kunstwerken 

intensiveren 

PB-en 

Gemeente 

Caparis 

Doorlopend ja ja Op basis van bestaand beleid en budget. 

2. Historische 

verenigingen/verste

rking regiofunctie. 

Er is één historische vereniging in 

dit gebied. Het archief van 

Haulerwijk, Haule en Waskemeer is 

bij deze vereniging ondergebracht. 

Het archief van Donkerbroek wordt 

beheerd door een particulier. 

In Donkerbroek wordt eerst een 

commissie opgericht. Daarna 

wordt onderzocht of 

samenwerking met Haulerwijk 

een mogelijkheid is. 

PB-en 

Gemeente 

Historische 

vereniging 

Vanaf 2013 nee nee   

3. Muziek/zang/toneel 

verenigingen/regiof

unctie versterken. 

Meerwaarde van samenwerken 

definiëren. Indien positief, dan 

actie.  

Samenwerking op dorpen 

gebiedsniveau stimuleren. 

PB-en 

Gemeente  

Muziek/zang/to

neel  

Vanaf 2013 ja nee Gemeente is subsidieverstrekker. 

Verenigingen verzorgen een maatschappelijke taak. 

 

10. Overig 

 

   

 Agendapunt Beschrijving situatie  Aktie Door wie? Tijdsplanning Budget 

gem 

Rol 

gem 

Opmerkingen 

1. Duurzaamheid. Gezamenlijk als dorpen binnen dit 

gebied aan de slag met 

duurzaamheid. Hiervoor een 

coöperatie oprichten die net als in 

Makkinga (SLIM) en in andere 

dorpen projecten bedenken en 

organiseren die met dit brede 

werkveld (lokale duurzame 

ontwikkeling) te maken hebben.  

Donkerbroek is als pilot 

aangemerkt om extra afzonderlijk 

afval in te zamelen. 

Er zijn geïnteresseerde 

dorpsbewoners uit de dorpen 

van dit gebied om deel te 

nemen in een werkgroep om dit 

onderwerp uit te werken. 

P.B. Haule neemt het initiatief 

om de mensen te rekruteren en 

de werkgroep te vormen en het 

aan het werk te zetten. 

PB-en 

Gemeente 

dorpsbewoners 

Vanaf 2013 ja ja Gemeente ondersteund dit initiatief. 

Past binnen bestaand beleid. 

Regio pakt dit zelf op. 

 

2. Kerkelijke 

gebouwen/functieve

randeringen 

Kerkelijke gebouwen worden 

minder of niet meer gebruikt. Dit 

betekent functieverandering etc.   

Overleg plegen met kerkelijk 

beheerders en gemeente. 

Kerkelijk 

beheerders/eige

naars 

Vanaf 2013 nee nee Er is wel provinciaal beleid. 
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In Donkerbroek is overleg met 

kerkbestuur in kader 

gemeenschapscentrum en Pro Rege  

PB-en 

Gemeente 

Provincie 

 


