
Voorwoord

Het afgelopen halfjaar heeft de gemeente Opsterland het pro-

ject Vitaal Opsterland 2 bij de dorpen en maatschappelijke in-

stellingen/organisaties geïntroduceerd. Onder leiding van de ge-

meente zijn in de dorpen discussie- en informatiebijeenkomsten 

gehouden. Er is nu bewustzijn dat door vergrijzing en ontgroe-

ning de behoeften aan voorzieningen en accommodaties binnen 

de dorpen gaan veranderen. Men is zich er ook bewust van welke 

voorzieningen en accommodaties er nu in de dorpen zijn en dat 

deze op termijn niet allemaal meer op het huidige peil kunnen of 

moeten blijven. 

De raad heeft onlangs de nota ‘Criteria en uitgangspunten voor 

het in standhouden, vernieuwen en/of opheffen van een basis-

voorziening of accommodatie’ vastgesteld. Daarmee is er nu een 

kader om op basis van argumenten in de tweede ronde dorpsbij-

eenkomsten te kijken welke scenario’s er zijn. Omdat geen dorp 

gelijk is, is en blijft er ruimte voor een stukje maatwerk. 

De wijze waarop de dorpen en andere betrokken partijen mee-

denken en zich voor het project inzetten verdient een compli-

ment. Want er is door hen al veel werk verzet en ook de bijeen-

komsten worden tot nu toe erg goed bezocht. En de dorpen 

gaan net als de gemeente en maatschappelijke organisaties 

voor  kwaliteit! Toen de dorpen aangaven meer voorbereidings-

tijd  nodig te hebben om een goede bijdrage aan het project te 

 kunnen leveren, was dat voor de gemeente dan ook geen vraag 

maar een voorwaarde. 

Eerlijk is eerlijk. Wat het project Vitaal Opsterland 2 precies gaat 

opleveren wordt pas eind 2012 duidelijk. Wat wel zeker is, is dat 

Opsterland ook in de toekomst een solide infrastructuur aan 

voorzieningen en accommodaties houdt. Misschien zijn ze dan 

niet allemaal meer bij u om de hoek. Maar ze zijn er allemaal nog 

en ze zijn ook goed (persoonlijk of digitaal) bereikbaar. Sommige 

voorzieningen of accommodaties zullen zelfs een hoger kwali-

teitsniveau dan nu hebben. En dat hebben we dan toch maar 

mooi met z’n allen voor elkaar gekregen. 

Ik ben benieuwd naar uw reactie of suggestie om het project 

Vitaal Opsterland 2 tot een succes te maken. Ik nodig u daarom 

van harte uit om dit kenbaar te maken. Want alleen samen kun-

nen we ervoor zorgen dat wonen en leven in Opsterland ook in 

de toekomst plezierig is. 

Klaas de Boer

Wethouder dorpenbeleid
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Stand van zaken over het project Vitaal Opsterland 2

Project staat goed in de steigers

Het afgelopen halfjaar is er door alle betrokkenen hard gewerkt 

om het project goed in de steigers te zetten. Zo is er per dorp een 

uitgebreide inventarisatie van alle voorzieningen en accommo-

daties gemaakt. Ook zijn per dorp de demografische- en andere 

relevante ontwikkelingen beschreven. De resultaten zijn tijdens 

een discussie-/informatieavond aan de dorpen en maatschappe-

lijke organisaties/instellingen gepresenteerd. In dezelfde bijeen-

komst hebben de deelnemers gezamenlijk knelpunten en kansen 

die daarbij ontstaan in kaart gebracht. 

Gemeenteraad heeft nota ‘Criteria en uitgangspunten’ vast

gesteld

Op basis van alle gesprekken en input van de dorpen en maat-

schappelijke organisaties/instellingen heeft de gemeenteraad op 

6 maart jl. de nota ‘Criteria en uitgangspunten voor het in stand-

houden, vernieuwen en/of opheffen van een basisvoorziening of 

accommodatie’ vastgesteld. 

Project maakt komende maanden verdiepingsslag en wordt in 

december 2012 afgerond

In maart en april worden er in alle dorpen opnieuw bijeen komsten 

gehouden. Doel hiervan is om per dorp in kaart te brengen wat 

de mogelijkheden zijn om knelpunten te beperken en kansen te 

benutten. Met de geformuleerde criteria en uitgangspunten als 

richtlijn maakt de gemeente samen met ieder dorp een realis-

tische voorspelling hoe het dorp zich kan ontwikkelen en wat de 

gevolgen daarvan zijn voor de voorzieningen en accommo daties. 

De gemeente legt deze uitwerking vast in een zogenaamde 

scenario notitie. Deze notitie is in juni/juli klaar. Vanzelfsprekend 

worden de resultaten ook weer met de plaatselijke belangen 

en maatschappelijke organisaties besproken en zonodig verder 

uitgewerkt. In december 2012 stelt de gemeenteraad een eind-

document met de conclusies en aanbevelingen voor de gewenste 

ontwikkelingen van voorzieningen en accommodaties voor ieder 

dorp vast. 
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Wat staat er in de nota ‘Criteria en uitgangspunten’?

De nota ‘Criteria en uitgangspunten voor het in standhouden, vernieuwen en/of op heffen van een basisvoorziening of accommodatie’ 

geeft kaders en richtlijnen voor het in stand houden, vernieuwen en/of opheffen van voorzieningen en accommodaties. Ze zeggen niks 

over de kwaliteit en zijn bedoeld om een discussie met de dorpen en maatschappelijke organisaties op gang te brengen. Hieronder 

krijgt u een impressie van de inhoud van de criteria en uitgangspunten. De volledige nota, inclusief toelichting, kunt u downloaden via 

www.opsterland.nl (kijk ook onder kopje Communicatie van deze nieuwsbrief).

•	 Kwaliteit	en	concentratie	van	voorzieningen	en	accommodaties	gaat	boven	de		beschikbaarheid	in	ieder	dorp.

•	 Er	zijn	drie	typen	dorpen;	centrumdorp,	plusdorp	en	woondorp.

•	 Het	type	dorp	bepaalt	in	belangrijke	mate	de	voorzieningen	en	accommodaties	(maatwerk	mogelijk).

•	 Gemeente	overlegt	met	schoolbesturen	over	mogelijkheden	fusie	of	samenwerking.

•	 Niet	elk	dorp	heeft	de	beschikking	over	een	eigen	basisschool.

•	 De	gemeente	stimuleert	brede	scholen.

•	 Een	peuterspeelzaal	moet	minimaal	twaalf	peuters	hebben.

•	 Niet	ieder	dorp	heeft	een	sportaccommodatie.

•	 Diverse	sportverenigingen	maken	zo	veel	mogelijk	gecombineerd	gebruik	van	een	sportveld	en	de	daarbijbehorende	voorzieningen.

•	 Elk	dorp	beschikt	over	een	openbare	accommodatie	(dorpshuis)	voor	culturele	activiteiten.

•	 De	plus-	en	woondorpen	hebben	een	evenemententerrein	voor	dorpsfeesten,	dorpsactiviteiten,	sport	en	spel.

•	 Er	zijn	ouderenactiviteitencentra	in	de	drie	centrumdorpen.

•	 Er	zijn	jongerencentra	in	de	twee	grootste	centrumdorpen;	Gorredijk	en	Ureterp.

•	 Niet	ieder	dorp	heeft	een	jeugdsoos.

•	 Iedere	inwoner	kan	dichtbij	huis	informatie	en	advies	over	zorg	krijgen.

•	 Het	woningbouwprogramma	Opsterland	is	leidend	voor	het	aantal	woningen	dat	per	dorp	gebouwd	mag	worden.

Welke voorzieningen en accommodaties zijn in beeld en welke niet?

In het project Vitaal Opsterland 2 gaat het alleen om voorzieningen en accommodaties binnen de vijf basisfuncties: onderwijs, sport, 

zorg, ontmoeten en wonen (hierop kan gemeente invloed uitoefenen). Hierbij valt te denken aan:

Onderwijs:	 basisscholen	(inclusief	gymzalen),	peuterzalen.

Sport:	 sportterreinen,	kleedruimtes,	kantines	e.d.,	sport-gymzalen,	zwembaden.

Ontmoeten: dorpshuizen, (multifunctioneel) evenemententerreinen, activiteiten-

centra (ouderen en jeugdsozen).

Zorg: informatie, advies en doorverwijzing, ondersteuning informele zorg 

 (informele thuishulp, mantel zorg).

Wonen: openbare ruimte (groen, straten, stoepen), woningen en speelplekken.

Welke voorzieningen en accommodaties vallen niet onder dit project?

•	 Voorzieningen	in	de	private	of	commerciële	sfeer	(winkels,	kinderopvang,	pinauto-

maten, recreatieve/toeristische voorzieningen). 

•	 Zelfstandige	ondernemers	(huisartsen,	tandartsen,	verloskundigen,	apothekers).

•	 Voorzieningen	 en	 accommodaties	 rond	 kunst	 en	 cultuur	 (musea,	 muziekscholen,	

 bibliotheken).

•	 Jongerenontmoetingsplaatsen,	caravans,	keten,	ijsbanen.
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Communicatie

Dorpen gaven het bij de start van het project Vitaal Opsterland 1 

in 2009 al aan: goed communiceren! En dat blijven we natuurlijk 

ook in dit project Vitaal Opsterland 2 doen. Om het hele pro-

ject goed te kunnen volgen worden inwoners van Opsterland re-

gelmatig via huis-aan-huisblad De Woudklank geïnformeerd en 

worden er nieuwsbrieven uitgegeven.

Alle beschikbare projectinformatie zoals een projectbeschrijving, 

een toekomstvisie, de Vitaliteitbarometer, presentaties van bij-

eenkomsten, nieuwsbrieven, huidige voorzieningen en accom-

modaties, de nota ‘Criteria en uitgangspunten’ e.d. vindt u op 

www.opsterland.nl (klik op de homepage op ‘Actueel’ en klik ver-

volgens op ‘Projecten’ en op ‘Vitaal Opsterland 2’). Door de infor-

matie digitaal aan te bieden kunnen dorpen deze ook gebruiken 

voor de dorpskranten en -websites.  

 

Vragen over dit project?

De gemeente Opsterland voert het project Vitaal Opsterland 

2 geheel in eigen beheer uit. Voor vragen of reacties over dit 

 project kunt u contact opnemen met:

Jacob Ottens

projectleider Vitaal Opsterland 2

teamleider Samen Werken

T  (0512) 386 388

E  jacob.ottens@opsterland.nl

Joke van der Veen

deelprojectleider Vitaal Opsterland 2

adviseur afdeling Ontwikkeling 

gemeente Opsterland

T  (0512) 386 434

E  joke.vander.veen@opsterland.nl


