
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!  



THEMA’S

Uit de Optrommelactie komt naar voren dat veel mensen fijn wonen in Steenwijkerwold en de dorpsidentiteit waarderen en belangrijk 
vinden. Veel mensen geven aan dat er behoefte is aan (betaalbare) woningbouw voor starters/jonge gezinnen en senioren. Mensen den-
ken ook mee over mogelijke locaties. Er wordt aangegeven dat de jeugd de mogelijkheid moet krijgen om in Steenwijkerwold te blijven. 
Het straatbeeld vraagt op sommige plekken wel wat aandacht, zoals onderhoud van tuinen en straten en stoepen. Om de leefbaarheid in 
het dorp te vergroten zouden inwoners graag meer contact met elkaar willen en zouden mensen zich niet eenzaam moeten voelen. 

Dit is ons opgevallen:
• Super tevreden over het dorp, voldoende voorzieningen, vriendelijk en tolerant
• Tiny houses in een natuurlijke omgeving (openbaar park)
• Dorp gezelliger maken
• Behoud en aantrekken jonge gezinnen
• Meer omkijken naar ouderen die alleen zijn
• Eenheid tussen Steenwijkerwold en Thij

  Wonen en leven

  Voorzieningen en ondernemen
Bewoners vinden de toekomst van de drie scholen in het dorp erg belangrijk. Veel mensen geven aan dat ze graag zouden willen dat de 
scholen samen gaan. Er zijn ook enkele inwoners die vinden dat het goed is dat er meerdere scholen zijn. Inwoners zijn over het alge-
meen tevreden over de voorzieningen in het dorp en vinden het belangrijk dat deze voorzieningen en winkels in het dorp blijven en zelfs 
uitbreiden. Wat ook terugkomt in de trommels, is de behoefte aan medische zorg in het dorp.

Dit is ons opgevallen:
• Stimuleringsfonds voor ondernemers runnen in dorp
• Plaats in het dorp waar je lokale producten kan kopen 
• Eigen gezondheidscentrum apotheek/fysio/arts/dokterspost
• Bloedprikken in Hoogthij mogelijk
• Jeugdhonk-centrum

  Cultuur, vrije tijd en sport
Steenwijkerwold is een levendig en actief dorp. Veel inwoners geven aan dat zij behoefte hebben aan meer activiteiten in het dorp. Er 
worden veel goede ideeën gegeven, zoals een gezamenlijke vuurwerkshow met oud en nieuw, koffieochtenden voor ouderen, jaarlijkse 
brunch op straat, timmerdorp voor de jeugd en zomeravondconcerten. Op het gebied van sport zijn er ideeën binnengekomen voor meer 
sportfaciliteiten en activiteiten zoals een visvijver bij De Beek, danslessen, skatebaan voor de oudere jeugd of het aanleggen van een 
‘bike heuvel’. Op het gebied van cultuur zouden inwoners graag meer de historie van het dorp terugzien. Voor toerisme zijn er ideeën om 
beter aan te sluiten op bestaande wandel- en fietspaden netwerken (bijvoorbeeld de Weerribben) en het maken van wandelpaden rondom 
het dorp. Steenwijkerwold telt ook een aantal speeltuinen. In de Optrommelactie komen ideeën naar voren voor onderhoud en uitbreiden 
van de speeltuinen en de aanleg van een nieuwe speeltuin in Thij.  

Dit is ons opgevallen:
• Jaarwisselingen gezamenlijke vuurwerkshow
• Timmerdorp voor jeugd
• Zomeravondconcerten organiseren bijv. koren, brassband, beginnende bandjes
• Skatebaan etc. voor wat oudere jeugd
• Klimtoren als op de nieuwe Gagels



  Verkeer en veiligheid
De meeste mensen in Steenwijkerwold willen actie als het gaat om verkeersveiligheid. Met name de kruising aan het Woldplein wordt 
als onveilig ervaren. Maar ook het kruispunt Marijenkampen wordt genoemd net als te hard rijden in het dorp. Inwoners geven aan dat op 
bepaalde plekken de bestrating van stoepen en straten aangepakt moet worden, omdat deze er slecht in liggen en slecht begaanbaar zijn 
voor bijvoorbeeld een rollator. Ook worden parkeer- en verkeerssituaties genoemd rondom de scholen, de Spar en bakkerij Muis. Ideeën 
worden aangedragen om wegversmallingen te maken door middel van bloembakken. 

Dit is ons opgevallen:
• Nostalgische straatlantaarns Gelderingen
• Fietsoverlast Hoogthij van Schild naar Oldemarktseweg
• Graag 2e ontsluitingsweg wijk Mariënwold
• Oplaadpunt elektrische auto’s Woldplein

  Natuur en milieu
Natuur en milieu leeft erg in Steenwijkerwold. Het groene karakter van het dorp willen inwoners graag behouden en uitbreiden: meer 
groen, meer biodiversiteit, herstellen van de houtwallen, meer wandel- en fietspaden rondom Steenwijkerwold. Voorbeelden om dit te 
realiseren worden veel genoemd; aanleg van een wilde bloemenbermen, buurtpark de Beek, een park met eendjes en andere dieren en 
een belevingstuin voor jong en oud waar workshops gegeven kunnen worden. Ook zijn er voorstellen om oude wandelpaden te herstellen 
en nieuwe aan te leggen rondom Steenwijkerwold zoals het doortrekken van Gelderingensteeg naar het kanaal. Genoeg ideeën dus. Veel 
mensen hebben dan ook aangegeven te willen helpen op dit vlak. 
Er is overlast van hondenpoep in Steenwijkerwold; er wordt gesproken over hondenuitlaatplaatsen, afvalbakken met zakjes en elkaar 
erop aanspreken. Op het gebied van duurzaamheid komen ook ideeën binnen zoals een deelauto project of een zonnepark.

Dit is ons opgevallen:
• Gezamenlijke dorpstuin voor workshops en activiteiten
• Belevingspad, natuurspeeltuin, kinderwandelpad
• Wandelpad aanleggen. Bij voorkeur door/langs weilanden
• Energie-neutrale school maken

“In Steenwijkerwold is het goed wonen 
en leven!”

“Ik hoop op meer inzet en initiatief van bewoners om met z’n 
allen te werken aan een gezellige toekomst voor het dorp!” 

“In vergelijking met andere dorpen doen we het hier heel goed. Op 
dit moment is hier alles aanwezig en is het de kunst om het zo te 
houden.”

“We moeten het met elkaar doen.”

“Wat een goed idee van de trommels! Dit kan een goede basis 
zijn voor het vervolg.”



.. er een werkgroep van 12 inwoners uit het dorp hard gewerkt heeft tijdens de voorbereiding en uitvoering van De Grote 
Optrommelactie? Waarvoor hartelijk dank!

.. het thema ‘natuur & milieu’ ook leeft onder de jongste inwoners van Steenwijkerwold? Een meisje van 6 jaar wil graag 
actief meehelpen bij dit thema. Super!

.. de tasjes echte collectors items zijn? Niet alle tasjes zijn teruggekomen bij het inleveren. 

.. vijf dorpsgenoten alle informatie uit de trommels verwerkt heeft in Excel? Nogmaals dank!

.. het gezegde ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ zéker op gaat in Steenwijkerwold? Iedereen zorgde goed voor zijn/
haar buren. Er werd bijna altijd wel iets lekkers in de trommel gedaan als hij doorgegeven werd aan de buren. 

.. er 35 prachtige tekeningen zijn gemaakt en ingeleverd met de tekenwedstrijd van De Grote Optrommelactie? 

.. de oudste deelnemer aan de tekenwedstrijd 36 jaar was? 

.. het niet alleen bij woorden bleef qua tips? Er werd een prachtige tekening meegestuurd van een nieuw ontwerp voor 
uitbreiding van de speeltuin Mariënwold. 

WIST U DAT..

“Ik hoop dat dorpsbewoners zich ervan bewust worden dat zijzelf 
het verschil kunnen maken, zonder dat het veel moeite kost.”

“We worden even wakker geschud door deze actie. 
Goed idee. Chapeau!”

“Gelezen van Brene Brown: ‘Verbinding is energie die bestaat tussen mensen 
als ze zich gezien voelen, gehoord en gewaardeerd; wanneer ze kunnen geven en 
ontvangen zonder oordeel.’ Succes met de actie!”

“Gelukkig heeft Steenwijkerwold al een actief dorpsleven vol met mooie initiatieven en activiteiten, 
maar dingen kunnen altijd nog beter of anders.”


