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Inleiding

Bij de kennismaking in november 2009  met Kor van der Velde, als nieuwe con-
tactambtenaar van de gemeente voor ons dorp, kregen we van hem de uitdruk-
kelijke noodzakelijkheid mee voor het opzetten voor een “Dorpsplan”. Daarin 
konden we dan aangeven welke wensen er leefden wat betreft de leefbaarheid 
voor ons dorp en zou de gemeente dan deze voorstellen gaan bekijken of ze er 
wat mee konden. De gemeente zorgde ook voor professionele ondersteuning door 
de stichting “het Oversticht”, met als begeleider Niels Tienstra.
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Voorwoord Henk Boxem
Wethouder kernen en wijkenbeleid, gemeente Steenwijkerland

Zuidveen: een dorp of buurtschap? Juridisch valt het binnen de bebouwde kom 
van Steenwijk maar de gemeenschap gedraagt zich als een dorp. Dorp, stad, wijk 
of buurtschap het maakt eigenlijk niet uit, als een groep bewoners zich verbon-
den met elkaar voelt, is er iets gemeenschappelijks. Daarom is het ook goed dat 
Zuidveen met een dorpsplan aan de slag is gegaan. Samen kijken naar het dorp, 
de mensen en de voorzieningen. Wat bindt de Sevenigers?

In het dorpsplan zijn enkele thema’s dominant. Verkeer, jeugd, ouderen maar ook 
enkele ambitieuze plannen. In een tijd van bezuinigingen is lang niet alles meer 
vanzelfsprekend. Daarom is creatief nadenken hoe een mogelijk project gefinan-
cierd kan worden, een belangrijk onderdeel van plannen maken net zoals zelf-
werkzaamheid. Hiermee wordt de betrokkenheid zelfs verder vergroot.
Het gemeentebestuur is content met dorpsplannen. Hiermee krijgen we als ge-
meentebestuur meer inzicht in de wensen en de belangrijkheid van die wensen 
die leven bij de lokale bevolking in Zuidveen. Bij (mogelijke) ontwikkelingen in 
een kern of wijk grijpen wij vaak naar een dorps- of wijkplan om de sfeer over 
een bepaald onderwerp alvast te proeven.

Het dorpsplan van Zuidveen biedt kansen, via onder andere de Dorpenmatrix, 
om de leefbaarheid van Zuidveen nog beter te maken. Ik wens het bestuur veel 
draagvlak voor dit plan toe.
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1. De geschiedenis van Zuidveen

De oudste (prehistorische) bewoning in het “Land van Vollenhove” vond plaats 
op de hogere gronden rond Steenwijk, op de uitlopers van het Drents plateau. 
Steenwijk dankte zijn positie aan de, vanuit het oogpunt van handel en defensie, 
strategische ligging aan de rand van het Drents plateau. Ten zuiden van Steenwijk 
ontstond op een brede dekzandrug door het eeuwenlang opbrengen van mest een 
groot open essencomplex; de Steenwijkerkamp. Aan de zuidrand van de hoge 
gronden ontstonden de lineaire dorpen Onna en Zuidveen met de weidegronden 
in het aangrenzende veengebied.

De eerste schriftelijke bronnen waarin melding wordt gemaakt van Zuidveen da-
teren uit 1386. Het langgerekte wegdorp, met de van oorsprong zo kenmerkende 
langgerekte kavels, breidde zich vanaf het midden van de 16e eeuw snel uit langs 
de Langesloot. In 1797 brandde het grootste deel van Zuidveen tot de grond toe 
af, waarna het dorp zich verplaatste in de richting van de Hoogwaterenbrug in de 
weg Steenwijk-Giethoorn. De boerderijen stonden vrijwel allemaal aan de zuid-
zijde van de Hoevendijk, terwijl de turfgravers voornamelijk langs de Langesloot 
en de Olde Aa woonden. Vanaf 1800 werd Zuidveen meer en meer een landbouw-
dorp. Het meeste veen was inmiddels afgevoerd in de vorm van turf en veel 
turfgravers verhuisden naar de nieuwe onontgonnen veengebieden in Drenthe en 
Friesland. De meeste boerderijen van de Zuidveners staan van oudsher aan de 
lage zuidzijde van de weg. Zodoende werd weinig akkergrond verspild. De akkers 
lagen aan de hoge zijde van de weg, op de Steenwijker Kamp. Zuidveen heeft 
zijn oorspronkelijke langgerekte structuur tot op heden grotendeels behouden. 
Alleen ter hoogte van de kruising met de oude weg van Steenwijk naar Giethoorn 
vond na de Tweede Wereldoorlog kernvorming plaats. De oorspronkelijke stroken-
verkaveling is weliswaar in de loop van de tijd minder fijnmazig geworden, maar 
is in het zuidelijke dorpsgebied nog goed herkenbaar. 
De meeste akkers maakten later plaats voor weiland.

 
Zuidveen rond 1900. Hier is de ligging op de overgang van de 

hoge naar de lage gronden duidelijk zichtbaar. 
De boerderijen liggen vooral ten zuiden van de huidige Burg. G.W. Stroïnkweg. 

Ook kent het dorp een uitbreiding langs de Langesloot.
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Zuidveen in het begin van de 21e eeuw. De Steenwijkerkamp is voor een deel bebouwd geraakt en de 
kenmerkende akkers hebben voor een groot deel plaatsgemaakt voor grasland. Na de oorlog is het aantal

woningen ten noorden van de Stroïnkweg en in de kern sterk toegenomen.
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2. Zuidveen in beeld

Inwoners 
In Zuidveen wonen 616 inwoners, waarvan 68% in de gemeente is geboren. Dat 
is het hoogste percentage in de gemeente. De leeftijdsopbouw wijkt niet veel af 
van gemiddeld. 
Onder de 234 huishoudens bevinden zich wat meer paren met kinderen en wat 
minder alleenstaanden dan gemiddeld.

Woningvoorraad
Van de 239 woningen werd tweederde deel gebouwd voor 1960. Er staan vooral 
vrijstaande woningen, maar ook wel halfvrijstaande en rijenwoningen. Een kwart 
van de woningen wordt verhuurd. De WOZ-waarde is vrijwel gelijk aan het ge-
middelde van de gemeente.

Werkgelegenheid
De aantallen uitkeringen en werkzoekenden liggen op of iets onder de gemid-
delden van de gemeente. Het aandeel lage inkomens is iets lager dan in de hele 
gemeente. In Zuidveen zijn 23 bedrijven gevestigd met in totaal 81 arbeidsplaat-
sen: een beperkt aantal in verhouding tot het aantal inwoners van 18-64 jaar. 

Zorg en bijstand
Het aantal mensen dat gebruik maakt van huishoudelijke hulp, individuele ver-
strekkingen (in het kader van de WMO) en/of bijzondere bijstand ligt iets lager 
dan gemiddeld in de gemeente.

Woonomgeving
De rapportcijfers die bewoners gaven aan hun woonomgeving liggen rond of 
onder de gemiddelden. Gezien het lage aantal respondenten moeten die cijfers 
voorzichtig worden geïnterpreteerd. Alleen voor het voorzieningenniveau en vei-
ligheid zijn de cijfers significant lager dan in de hele gemeente.

Voorzieningen
In ieder geval sinds 1900 heeft Zuidveen zijn eigen dorpsschooltje. Deze is goed 
zichtbaar op de topografische kaart van dat jaar.
Voor de inwoners van Zuidveen is deze school altijd erg belangrijk gebleken voor 
het behouden van de dorpsidentiteit. Het is dan ook een grote sociale factor bin-
nen het dorp.

Politieke voorkeur
De politieke voorkeur in Zuidveen ligt gelijk aan het landelijk gemiddelde. Er zijn 
geen sterk afwijkende stemmen.
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3.  De totstandkoming van het 
dorpsplan

Het bestuur van de Buurtvereniging heeft ca. 30 personen, uit alle lagen van 
onze gemeenschap, uitgenodigd om met ons na te denken wat we belangrijk vin-
den voor de leefbaarheid van ons dorp.

20 personen hebben deze uitdaging opgepakt om samen hierover te brainstor-
men. Met en onder begeleiding van Niels Tienstra van de Stichting het Oversticht 
hebben we de eerste avond alle punten benoemd. Niels heeft aan de hand daar-
van een schema opgemaakt van deze onderwerpen, in volgorde van het meest 
genoemde.

Dit script heeft het bestuur samen met Niels en onze contact-ambtenaar, Kor van 
der Velde, besproken hoe deze punten te verpakken en de haalbaarheid ervan. 
Nu waren we zover om de groep nog een keer uit te nodigen om de puntjes op 
de i te zetten. Dit hield in de  motivatie van waarom, hoe, wanneer, door wie dit 
zouden, moeten, doen. Hierbij was Kor erg belangrijk, want die kon de financiële 
mogelijkheden daarvoor inschatten.

Deze werkzaamheden hebben voor de geboorte van dit kindje gezorgd.  
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Het parkeren  op  de weg aan de Burg. G.W. Stroinkweg
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4.  De wensen van het dorp in 
 volgorde van belang

Bovenstaand cirkeldiagram geeft weer welke wensen er bij de bijeenkomsten 
met bewoners naar voren zijn gekomen en welk percentage van de stemmen 
de wensen hebben gekregen. We hebben ervoor gekozen om de acht meest ge-
noemde wensen onderdeel te laten zijn van het dorpsplan. Hieronder staan deze 
wensen kort beschreven.

1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Zuidveenseweg/
 Stroïnkweg
De Zuidveenseweg is al jaren een groot probleem voor de bewoners van Zuid-
veen. De gemeente heeft inmiddels de noodzaak voor aanpak ingezien. Op dit 
moment is zij bezig met het ontwerpen van een herinrichtingsplan. In de tweede 
helft van 2011 zal het schetsontwerp klaar zijn en worden besproken met de 
buurtvereniging. Omdat dit traject reeds is ingezet, hebben we besloten om ons 
in dit dorpsplan alleen te richten op de Stroïnkweg.

De Burg. G. W. Stroïnkweg is na de Zuidveensweg de meest gebruikte weg van 
Zuidveen. De weg levert bij de gebruikers veel irritatie op. Het eerste gedeelte 
tot en met de Harm Wichersweg vanwege het feit dat er aan dit stuk veel auto’s 
geparkeerd staan. Dit belemmert de goede doorstroming, vooral voor het agra-
risch en vrachtverkeer. Ook zorgt dit voor onveilige situaties voor de fietsers, 
zelfs wandelaars moeten soms uitwijken voor verkeer dat gebruik maakt van het 
trottoir. Wij denken dat een mogelijke optie het verbreden van de rijbaan is, 
door aan beide zijden de trottoirs een stoeptegel te versmallen.
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De huidige verkeerssituatie aan de Burg. G.W. Stroinkweg

De huidige inrichting van het sportveld
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Het tweede gedeelte, van de Harm Wichersweg tot de Gasthuisdijk, lijkt bij tijd en wijle op 
een racebaan. Deze situatie zou naar onze mening verbeterd kunnen worden door dit gedeelte 
optisch te versmallen door aanbreng van anders gekleurde stroken aan de beide zijden van de 
rijbaan en enkele grote plateaus. De kwaliteit van de huidige bestrating (er zitten grote naden 
tussen de stenen en de weg kent veel oneffenheden) is ook van dien aard dat gemotoriseerd 
verkeer extra lawaai maakt. Dit doet de snelheid hoger lijken.
Het derde gedeelte, vanaf huisnummer 55 tot de dorpsgrens met Onna, kent dezelfde door-
stromingsproblemen als het eerste gedeelte vanwege geparkeerde auto’s. Wij pleiten hier voor 
dezelfde verbeteringen als bij het eerste gedeelte, waarbij de situatie van af de Gasthuisdijk 
tot de Trappenweg extra aandacht nodig is omdat dit stukje de doorgaande route vormt voor 
verkeer dat van Nijeveen komt en naar Steenwijk gaat en andersom.
Wij zouden het fijn vinden als we daarna met een veiliger gevoel op de Stroïnkweg kunnen rij-
den en fietsen. Ook zou de Trappenweg, als doorgaande route naar Steenwijk, beter onderhoud 
verdienen of misschien verbreed moeten worden.

Tijdens de dorpstafel ging bijna 1 op de 5 stemmen (19%) naar de Zuidveenseweg/Stroïnkweg. 
Het is duidelijk dat de bewoners niet tevreden zijn over de verkeersveiligheid op beide wegen, 
deze zal verbeterd moeten worden. 

2. Het verbeteren van het sportveld en het plaatsen van speelvoorzieningen
Het sportveld verkeert in een deplorabele staat. Slechte, harde leemgrond zorgt bij droogte 
voor een harde, en bij veel water, voor een glibberige bodem. Het is dan niet verleidelijk om 
het veld te gebruiken. Ook de slootjes om het sportveld en de boswal worden slecht onderhou-
den. Wij zouden graag het sportveld ook willen gebruiken om hier een of enkele speelvoorzie-
ningen, bijvoorbeeld een klimrek aan de zuidoostkant, te plaatsen.

Bijna 1 op de 7 stemmen (14%) ging naar de wens tot verbetering van het bestaande sportveld. 

3. Geen woningbouw op de Schans
Een andere duidelijk wens van de “Sevenigers” gaat over de voorgenomen nieuwbouwplannen 
van de gemeente op de Schans, een gebied tussen Steenwijk en Zuidveen. De bewoners van 
Zuidveen zien dit liever niet gebeuren. Hierbij ontstaat vooral het idee van opgeslokt te wor-
den door de naburige stad. Wij vinden dat de historische open kamp, met zijn landschappelijke 
waarde niet door “stenen” aangetast mag worden. Ook zou nieuwbouw op deze plek een grotere 
verkeersdruk geven op Zuidveensweg. 

12% van de stemmen ging naar deze wens.

Is dit symbolisch voor de 
toekomst van de Schans?
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OBS Zuidveen

De Langesloot
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4. Het handhaven van de school in Zuidveen
Een school zorgt voor levendigheid en sociale contacten, niet alleen tussen kinderen onderling, 
maar ook tussen ouders en/of verzorgers. De school is het dorp heel erg dierbaar. Ons grootste 
belang is dan ook om de dorpsschool te behouden. Wij gaan er voor als nog vanuit dat we dat 
ook kunnen bewerkstelligen. Ook vanuit de directie en alle medewerkers wordt er hard nage-
dacht over hoe wij de school nog beter kunnen profileren. Wat wel graag gezien zou worden 
is dat er betere en veiligere oversteekplaatsen zouden komen tussen de beide helften van het 
dorp. Dat zou het dorp zeer ten goede komen, omdat het dan ook voor de kinderen van de Over-
egge makkelijker wordt om veiliger naar school te kunnen. Ook zou het voor hen dan makkelij-
ker worden om buiten de schooltijden om gebruik te kunnen maken van de speelvoorzieningen 
van het schoolplein en van het sportveld.

De wens is duidelijk: het dorp ziet de dorpsschool graag behouden. 1 op de 9 stemmen (11%) 
ging naar deze wens.

5. Het herinrichten van de Langesloot in combinatie met de aanleg van recreatieroutes
Voor 1950 was het mogelijk om vanuit Steenwijk en Zuidveen naar Giethoorn te varen en te 
schaatsen, namelijk over de Aa, de Langesloot en de Krimmerije. Omdat de behoefte aan ver-
voer over water na de oorlog sterk terugliep en aan recreatief gebruik van vaarwater nauwelijks 
werd gedacht, werd het onderhoud aan deze waterlopen na de oorlog een stuk minder vaak 
uitgevoerd. Dichtslibben en dempen van gedeelten van het zeer oude riviertje was toen het 
gevolg. In de Langesloot is in de loop der jaren een riooloverstort aangelegd.
De Zuidvenigers zouden graag de oude waterweg de Aa, vanaf de Steenwijkerhaven via Zuidveen 
naar Giethoorn hersteld zien, in ieder geval ter plekke van de Langesloot. Het is de wens om 
langs en op de waterweg een kano-/schaats-/fiets- en wandelroute te realiseren. Het mooist is 
natuurlijk een doorlopende waterroute, maar enkele kluunplaatsen of kano-overstapplaatsen 
zijn natuurlijk geen probleem. 

Hoewel we inzien dat deze wens wel eens lastig te vervullen kan zijn omdat we dan met ver-
schillende organisaties om de tafel moeten onderhandelen, willen we toch graag een poging 
wagen. De waterloopkundige oplossingen die destijds gebruikt zijn, hadden met overleg ook op 
een andere manier opgelost kunnen worden. Een voor 2008/2009 reeds geplande en gefinancier-
de wandelroute werd doorkruist door Natura 2000. Ook deze mogelijkheid willen we graag weer 
meenemen. Volgens ons een prachtig voorstel voor de zich op het gebied van recreatie profile-
rende gemeente en een mooi verlengstuk van de groene long van Steenwijk.

9% van de stemmen ging naar deze wens.

6.	 Het	organiseren	van	activiteiten	voor	ouderen	(o.a.	fiets-	en	wandelclub)
Hoewel het aandeel 65-plussers in Zuidveen lager ligt dan het gemeentelijk gemiddelde en het 
aandeel de laatste jaren is afgenomen, scoort de wens om activiteiten voor ouderen te orga-
niseren vrij hoog. Het idee om een fiets- en wandelclub in het leven te roepen spreekt vooral 
erg aan. Daarnaast wordt er gerept over een plek waar ouderen elkaar kunnen treffen en even 
gezellig bij elkaar kunnen zitten, een soort hangplek. Het ideaalbeeld van deze hangplek is een 
soort van brinkje. Voor het plaatsen van straatmeubilair (bijvoorbeeld een bankje) is gemeente-
lijke medewerking nodig.

8% van de stemmen ging naar deze wens.
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Het dorpshuis Eltekon waar dingen georganiseerd zouden kunnen worden voor de jeugd
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7. Het faciliteren van kleinschalige bedrijvigheid in woonhuizen
In Zuidveen zijn 23 bedrijven gevestigd met in totaal 81 arbeidsplaatsen: een beperkt aantal in 
verhouding tot het aantal inwoners van 18-64 jaar. Vooral kleinschalige bedrijvigheid wordt door 
de inwoners gewaardeerd, het zorgt voor levendigheid. Bewoners zouden graag zien dat eventu-
ele nieuwe initiatieven voor kleinschalige bedrijvigheid (bijvoorbeeld kinderopvang) ook binnen 
de bestemming wonen mogelijk zijn. 

1 van de 20 stemmen (5%) ging naar deze wens.

8. Het creëren van een budget voor jongerenactiviteiten
Een deel van de inwoners geeft aan dat er een budget zou moeten zijn waarmee activiteiten 
voor jongeren georganiseerd kunnen worden. Misschien biedt een samenwerking met Timpaan 
Welzijn hierin mogelijkheden. 

3% van de stemmen ging naar deze wens.
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De huidige verkeerssituatie aan de Zuidveenseweg



9.  Herinrichting Zuidveenseweg

Normaal gesproken begin je een Dorpsplan met het belangrijkste onderwerp, maar in Zuidveen 
gaat dat anders.

Bij het samenstellen van dit plan, was de upgrading van deze doorgaande, drukke weg reeds 
goedgekeurd door de raad en de benodigde gelden hiervoor ook gereserveerd, dus hoef je dat 
niet te vermelden. Dachten we. Door de bezuinigingen echter vond het college dat er andere 
belangrijkere projecten waren in de gemeente en schrapte dit onderwerp, ondanks het feit dat 
deze weg de hoogste prioriteit had in het verkeersplan.

Nou, dat vinden wij nou net niet.

Net zoals over het plein,  praten we ook al net zoveel jaren over een herinrichting van de
Zuidveenseweg.
Telkens werden er weer redenen bedacht waarom dit niet kon. 
- Er moest nog riolering aangelegd worden in de Overegge, 
- het plein herinrichten had de prioriteit, 
- er werd gedacht aan een bypass, 
- wachten op de woningbouw op de Schans, 
- nu weer wachten tot die vermaledijde brede school klaar is.

Komen al deze onderwerpen wel tot een goed einde? Er is behalve het plein nog niets klaar.  
Eigenlijk was de herinrichting van het plein al een gemiste kans, want als we iets beter hadden 
nagedacht (enkele maanden na de renovatie van het plein kwam de goedkeuring van de raad 
voor de herinrichting van de Zuidveenseweg), dat had dit ook mooi in één keer gekund. ’t Was 
waarschijnlijk ook goedkoper geweest en de bezwaren tegen de verplaatsing van de bushaltes 
waren dan ook niet nodig geweest. Dit ter inleiding waarom het belangrijkste punt van de inwo-
ners van Zuidveen, de Zuidveenseweg, als soort nabrander, als laatste punt alsnog toegevoegd 
moet worden aan het Dorpsplan.

De Zuidveenseweg is al jaren een belangrijke invalsweg voor Steenwijk-stad en wordt steeds 
zwaarder belast door het toenemende verkeer. Van alle voertuigen gaat 90 % (van de 11.000 
voertuigen) de stad in.

De afwaardering van de ex-provinciale weg van max. 70 km/p.u. naar 50 km/p.u. zet weinig zo-
den aan de dijk. Er wordt, vooral ’s avonds, veel te hard gereden. De schoolkinderen die de weg 
moeten oversteken lopen een te groot risico. De zebra’s die aangelegd zijn, vallen te weinig op. 
Ook voor ouderen die deze oversteekplaatsen gebruiken is het goed uitkijken. De inrichting van 
deze weg nodigt uit om hard te rijden.

Om dit te realiseren willen we dat deze gevaarlijke weg zodanig visueel wordt versmald dat er 
minder hard gereden kan worden. Het trottoir moet zeker opnieuw aangelegd worden. Door de 
grote naden tussen de soms opstaande tegels moeten we vooral met rollende hulpmiddelen vaak 
uitwijken naar het fietspad. De andere mogelijkheden (b.v. parallelweg, hagen, middengelei-
ders, parkeerstroken, bushaltes in de kern,)  willen we graag overleggen met de afdeling Open-
bare Werken van de Gemeente Steenwijkerland om tot een mooie, veilige oplossing te komen. 

We hopen dat het college de eerder toegezegde plannen als nog nakomt en zo spoedig mogelijk 
weer op de “to do” lijst zet.
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5. Uitvoeringsplan

Een dorpsplan gaat niet alleen om het maken van een plan; het gaat vooral om 
het doen! In dit hoofdstuk worden de acht bovengenoemde wensen omgezet in 
acties. 
Het beschrijven van de acties gebeurt volgens een vast patroon:
 Wat is het beoogd resultaat?
 Welke stappen moeten er gezet worden?
 Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
 Wat kost het?
 Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
 Hoe ziet de planning van de stappen er uit?

1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Zuidveenseweg/
 Stroïnkweg

Wat is het beoogd resultaat?
Een heringerichte en goed onderhouden veilige Stroïnkweg voor fietsers en wan-
delaars.

Welke stappen moeten er gezet worden?
a) Het houden van een verkeersschouw met de betrokken ambtenaren (de con-

tactfunctionaris en een verkeersadviseur) en de buurtvereniging, waarbij 
wordt gekeken naar de knelpunten bij de Stroïnkweg.

b) Het benoemen van de knelpunten van en eventuele oplossingen voor de Stro-
inkweg.

c) Het oplossen van de knelpunten door eventuele herinrichting en/of beter on-
derhoud van de Stroïnkweg.

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
Gemeente Steenwijkerland in samenwerking met de buurtvereniging. De gemeen-
te levert de benodigde deskundigheid en draagt zorg voor de benodigde financie-
ring van de planvorming.
De buurtvereniging vormt de stem van het dorp. Zij levert de inbreng vanuit de 
bewoners en
zorgt voor communicatie met de achterban.

Wat kost het?
De kosten zijn natuurlijk afhankelijk van de uitkomsten van de verkeersschouw. 
Na deze schouw zullen eventuele voorgenomen ingrepen eerst een plek krijgen 
op een technische tekening. Daarna zal er een begroting gemaakt worden. 

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
 Bestaande gemeentelijke begroting voor de post verkeer.
 Kernen- en wijkengeld.

Hoe ziet de planning van de stappen eruit?
Begin 2012 zal de verkeersschouw plaatsvinden. Het streven is om kort daarna, 
zo mogelijk in hetzelfde jaar, met de eventuele aanpak van de Stroïnkweg te 
beginnen.
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2. Het verbeteren van het sportveld en het plaatsen van speelvoorzieningen

Wat is het beoogd resultaat?
Een goed onderhouden sportveld dat in alle weersomstandigheden goed bruikbaar is voor sport 
en spel en waar zich een of enkele speeltoestellen voor kinderen bevinden. 

Welke stappen moeten er gezet worden?
a) Het houden van een jeugdschouw met de jeugd van Zuidveen en wethouder Van der Terp 

(Welzijn, Jeugd, Gezin en Sport).
b) Het ontwikkelen van een plan voor spelen in Zuidveen. Het idee is om een soort “spelen door 

de wijk” te ontwikkelen, waar op verschillende locaties in het dorp speelmogelijkheden voor 
kinderen worden ontwikkeld. Uiteraard worden de wensen voor het sportveld hierbij ook in-
gevuld.

c) Het uitvoeren van de plannen.

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
Gemeente Steenwijkerland in samenwerking met de buurtvereniging. De gemeente levert de 
benodigde deskundigheid en draagt zorg voor de benodigde financiering van de planvorming.
De buurtvereniging vormt de stem van het dorp. Zij levert de inbreng vanuit de bewoners en
zorgt voor communicatie met de achterban.

Wat kost het?
De kosten zijn sterk afhankelijk van de te maken plannen. 

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
 Oranjefonds
 Rabofonds
 Bijdrage woningcorporatie Woonconcept
 Sponsorloop
 Onderhoudsbudget openbare werken gemeente Steenwijkerland

Hoe ziet de planning van de stappen eruit?
De jeugdschouw zal in de tweede helft van 2011 gehouden worden. Daarna zullen de ideeën 
voor speelplekken en de plannen voor het sportveld verder uitgewerkt worden. Het streven is 
om eind 2012 de uitvoering gereed te hebben.
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3. Geen woningbouw op de Schans

Omdat het wel of niet bebouwen van de Schans vooral een politiek vraagstuk is en sterk afhan-
kelijk is van de woningmarkt, is het niet mogelijk om deze wens concreet uit te werken in ver-
schillende stappen. In dit dorpsplan wordt daarom volstaan met het uiten van de wens van het 
dorp om de Schans niet te bebouwen.

4. Het handhaven van de school in Zuidveen

Wat is het beoogd resultaat?
Het liefst zou het dorp de dorpsschool voor het dorp behouden, maar zeer waarschijnlijk is dit 
door de komst van de brede school een ijdele hoop. Daarom zetten wij in ieder geval in op een 
veilige oversteek voor leerlingen over de Zuidveenseweg, als de nieuwe brede school in gebruik 
wordt genomen.

Welke stappen moeten er gezet worden?
a) Het duidelijk inbrengen van het belang van een veilige oversteek bij de gesprekken met de 

gemeente over de herinrichting van de Zuidveenseweg.
b) Het aanleggen van een veilige oversteek als onderdeel van de herinrichting van de Zuid-

veenseweg.

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
De gemeente is bij de herinrichting van de Zuidveenseweg tevens verantwoordelijk voor de 
aanleg van een veilige oversteek. De buurtvereniging neemt de taak op zich om het belang van 
goede oversteek te uiten in de overleggen met de gemeente over de herinrichting.

Wat kost het?
Over de kosten zijn nog geen reële inschattingen te maken.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
 Budget dat is begroot voor de herinrichting van de Zuidveenseweg.

Hoe ziet de planning van de stappen eruit?
In de tweede helft van 2011 zal de gemeente het gesprek met het dorp aangaan over de herin-
richting van de Zuidveenseweg. De verwachting is dat in 2012 begonnen wordt met de herstruc-
turering.
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5. Het herinrichten van de Langesloot in combinatie met de aanleg van recreatieroutes

Wat is het beoogd resultaat?
Een schaats- en kanoroute van Steenwijk naar Giethoorn, voorzien van een fiets-/wandelpad.

Welke stappen moeten er gezet worden?
a) Het maken van een eerste schets door het dorp op door de gemeente aangeleverd kaartmate-

riaal (op groot formaat).
b) Het voeren van het gesprek met de gemeente en verantwoordelijk wethouder Greven (Recre-

atie en Toerisme) over de wensen aan de hand van de gemaakte schets.
c) Het doen van een beleidsanalyse en het uitzoeken van eigendomssituaties.
d) Het gesprek aangaan met omwonenden (o.a. bewoners Steenwijk-West) en betrokken organi-

saties (o.a. waterschap).
e) Het zoeken van financiering.
f) Het nemen van besluit over het wel of niet doorgaan.
g) Het uitvoeren van de plannen.

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
De buurtvereniging neemt het voortouw in het opstellen van een eerste schets. De gemeente 
levert de benodigde deskundigheid, doet mee aan de gesprekken met andere betrokken organi-
saties en helpt mee bij het zoek naar financiering.

Wat kost het?
Over de kosten zijn nog geen reële inschattingen te maken.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
 LEADER+
 Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
 Budget voor professionele ondersteuning

Hoe ziet de planning van de stappen eruit?
Het dorp maakt in de tweede helft van 2011 een eerste schets van de mogelijke herinrichting 
van de Langesloot in combinatie met de aanleg van recreatieroutes. Daarna zullen in 2012 de 
gesprekken met de verschillende belanghebbenden moeten plaatsvinden. Eind 2012 zal besloten 
worden of het idee uitvoerbaar is of niet.
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6.	 Het	organiseren	van	activiteiten	voor	ouderen	(o.a.	fiets-	en	wandelclub)

Wat is het beoogd resultaat?
Een breed jaarlijks aanbod aan activiteiten voor ouderen, aansluitend op de wensen.

Welke stappen moeten er gezet worden?
a) Behoeftepeiling onder de 65-plussers.
b) Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn qua budget en draagvlak.
c) Organiseren activiteiten.

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
De buurtvereniging neemt het voortouw in de behoeftepeiling en het onderzoeken van mogelijk-
heden.

Wat kost het?
De kosten zullen relatief beperkt blijven.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
 Budget van de buurtvereniging.
 Eigen bijdrage deelnemers.
 
Hoe ziet de planning van de stappen eruit?
In de tweede helft van 2011 gaat de buurtvereniging starten met een behoeftepeiling onder de 
ouderen. Het doel is om vanaf 2012 te werken met een activiteitenkalender voor de ouderen.
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7. Het faciliteren van kleinschalige bedrijvigheid in woonhuizen

Wat is het beoogd resultaat?
Een levendig blijvend dorp door de aanwezigheid van kleinschalige bedrijvigheid.

Welke stappen moeten er gezet worden?
Het dorp zou graag willen dat de gemeente bewoners stimuleert om kleinschalige bedrijvigheid 
op te zetten. Het nieuwe bestemmingsplan voor Zuidveen (Bestemmingsplan Noordelijke Ker-
nen, dat nog niet in werking is getreden) geeft de gemeente de mogelijkheid om af te wijken 
van de gebruiksregels waar het gaat om aan huis verbonden bedrijven, detailhandel als onderge-
schikte activiteit en bed and breakfast.

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
Gemeente Steenwijkerland is de uitvoerder van het ruimtelijk beleid.

Wat kost het?
Niet van toepassing.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
Niet van toepassing.

Hoe ziet de planning van de stappen eruit?
Niet van toepassing.

8. Het creëren van een budget voor jongerenactiviteiten

Wat is het beoogd resultaat?
Een budget om hiervan leuke activiteiten voor jongeren te organiseren.

Welke stappen moeten er gezet worden?
a) Het instellen van een jongerencommissie.
b) Inventariseren van de wensen van de jongeren.
c) Het gesprek voeren met Timpaan Welzijn.
d) Het organiseren van activiteiten voor jongeren.

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
De buurtvereniging in samenwerking met Timpaan welzijn.

Wat kost het?
De kosten zullen relatief beperkt blijven.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
Het koppengeld van het gemeentelijke kernengeld.

Hoe ziet de planning van de stappen eruit?
Het gesprek met de jongeren en met Timpaan Welzijn zal in het najaar van 2011 moeten star-
ten. Het zou goed zijn om in 2012 de eerste activiteiten voor jongeren te organiseren.
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9.  Herinrichting Zuidveenseweg.

Wat is het beoogd resultaat?
Het terugdringen van het aantal voertuigen dat dagelijks ons dorp passeert. Er voor zorgen dat 
de verkeersveiligheid wordt verhoogt en de verkeersoverlast voor de dorpsbewoners wordt ver-
laagd. Er oook enigszins voor zorgen dat het aangezicht van het dorp verbeterd wordt.

Welke stappen moeten er gezet worden?
We willen de gemeente met klem verzoeken de herinrichting van de Zuidveenseweg die op dit 
moment is afgeblazen nog eens kritisch te gaan bekijken. De herinchting staat bij een groot 
aantal dorpsbewoners al heel lang zeer hoog op het prioriteitenlijstje. We hebben er al over 
mee mogen denken en hebben al met z’n allen aan de tekentafel gezeten om het een en an-
der al vast een invulling te geven. Iedereen was hier heel enthousiast over en hoopvol over een 
realisatie van die plannen binnen afzienbare tijd. Dat je dan vervolgens uit de pers moet verne-
men dat het hele project weer niet doorgaat is bij iedereen hard aangekomen. Zuidveen is weer 
op het tweede spoor gezet. Dat er bezuinigd moet worden is voor iedereen duidelijk, maar zijn 
daar geen andere mogelijkheden toe?

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Wat kost het?
De kosten zijn bij de gemeente bekend.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
Dat is aan de gemeente om uit te zoeken.

Hoe ziet de planning van de stappen eruit?
We willen met de overhandiging van dit dorpsplan aan de betreffende wethouders en de rest 
van de bestuurders van de gemeente nogmaals aandacht vragen voor de problematiek van de 
Zuidveenseweg. Wij hopen dat de gemeente de herinrichting van de Zuidveenseweg nogmaals in 
overweging wil nemen en hopen dat zij hier in de nabije toekomst op terug zullen komen.
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