
Nieuwsbrief maart 2020 

Plaatselijk Belang Ossenzijl 

 

Beste dorpsgenoten, 

Het coronavirus regeert de wereld, dus ook in Ossenzijl hebben we ermee te maken. In deze 

nieuwsbrief lees je in het kort wat de coronacrisis betekent voor de toekomstplannenmakerij rond 

ons dorp en omgeving. Verder schetst voorzitter Wim Liesker heel helder de ontwikkelingen en 

initiatieven sinds de laatste informatieavond begin maart in het Dorpshuis. Verder in deze 

nieuwsbrief kort aandacht voor het ‘helpende hand’-initiatief, het fietspad langs de 

Kalenbergergracht, de glasvezelperikelen en de stuitingsbrief over Lelystad Airport. 

Wil je reageren of heb je een onderwerp voor de volgende nieuwsbrief? Laat het een van de 

bestuursleden weten. Hun contactgegevens vind je aan het einde van deze nieuwsbrief. 

 

Veel leesplezier 

 

Wat betekent de coronacrisis voor de Dorpsvisie? 

De coronacrisis laat ook zijn sporen na in het proces om te komen tot een Dorpsvisie, gekoppeld aan de 

gemeentelijke plannen voor Ossenzijl. De gemeente Steenwijkerland heeft voorlopig alle vergaderingen en 

bijeenkomsten afgelast. Dat betekent dat het overleg voeren met het Plaatselijke Belang en andere partijen, en 

ook het uitwerken van plannen, voorlopig op een laag pitje zijn gezet. 

Het Plaatselijk Belang Ossenzijl zelf wil op dit moment nog niet op zijn handen zitten. De coronaperiode 

benutten wij om bijvoorbeeld de aangekondigde enquête over ideeën en wensen in het dorp verder voor te 

bereiden. We proberen het vraagonderzoek in de loop van april uit te sturen. De besprekingen van het bestuur 

over de enquête gaan via videobellen, e-mail en WhatsApp.  

Na de laatste informatieavond op 3 maart over de toekomst van Ossenzijl is een aantal werkgroepen uit de 

startblokken gegaan. De deelnemers hebben onderling afspraken gemaakt (of gaan dat nog doen) over hun 

wijze van communiceren in het licht van de opgelegde coronamaatregelen. De werkgroep Dorpsvisie hoopt in 

ieder geval binnenkort haar eerste bijeenkomst via videobellen te kunnen doen, op ‘gepaste afstand’ van 

elkaar dus.  

Bewonersavond 3 maart: ‘We hebben behoefte aan eigen regie’ 

Na de bewogen bewonersavond op 17 december vorig jaar was er een vervolg 

op 3 maart. Met 150 tot 200 aanwezigen was deze avond net zo goed bezocht 

als de vorige. Naar aanleiding van ‘17 december’ stelt het Plaatselijk Belang zich 

op het standpunt dat ontwikkelingen (toeristische maar ook andere) niet los 

mogen staan van een bredere visie op wat goed is voor het dorp.  

 



In tegenstelling tot vorig jaar ging op 3 maart de aandacht dan ook niet alleen uit naar het project Noordpoort. 

Drie belangrijke onderwerpen waren toegevoegd: 

• de geplande Natura2000-verbindingszone tussen de Rottige Meenthe en de Weerribben,  

• de realisatie van een nieuwe Dorpsvisie  

• de zogenaamde korte klap (kleine ingrepen of verbeteringen die het leven in het dorp aanzienlijk 

kunnen veraangenamen). 

Inzet was het informeren van de mensen over deze onderwerpen en vooral ook het ophalen van hun ideeën. 

Er werden vier groepen gevormd die langs de verschillende informatie- en discussieplekken in het dorpshuis 

rouleerden. Dit leverde een geanimeerd beeld op, soms wat rommelig (voor sommigen nuttig en gezellig maar 

voor anderen iets te veel van het goede). Maar geanimeerd was het zeker. 

Nul-variant 

Een veelgehoorde vraag was waarom aan ons geen nul-variant is voorgelegd. Met andere woorden: er lijkt al 

te zijn besloten tot toeristische ontwikkelingen zonder dat ons iets gevraagd is. Verder leeft bij velen de 

wens/eis dat er een rondweg komt voor Ossenzijl, voordat van verdere ontwikkelingen sprake kan zijn. 

Overduidelijk werd dat het dorp behoefte heeft aan eigen regie, en het Plaatselijk Belang gaat dit ook 

oppakken. Daarbij is van het grootste belang dat wij als dorp vanuit een reactieve in een proactieve rol 

terechtkomen. Tijd dus voor een nieuwe Dorpsvisie, ter vervanging van het dorpsplan uit 2009 dat uiteraard 

niet meer up-to-date is. Onze ambitie is te komen tot een Dorpsvisie die zich laat inlijven in de gemeentelijke 

Omgevingsvisie die in de toekomst leidraad wordt voor gemeentelijk beleid. Hiervoor is noodzakelijk dat deze 

niet alleen in samenspraak met het dorp maar ook in samenspraak met de gemeente tot stand komt. 

Snelkookpanbijeenkomst 

Voor de (vlotte) totstandkoming van een Dorpsvisie werd een 

aantal acties benoemd, die door het Plaatselijk Belang 

zullen worden opgepakt. Zo komt er een dorpsenquête die 

wij in de loop van april de deur uit willen doen, en is het 

plan gerezen voor een zogeheten ‘schetsschuit’: een 

meerdaagse snelkookpanbijeenkomst waar diverse 

belanghebbende partijen en specialisten op diverse terreinen 

zijn vertegenwoordigd. Denk aan inwoners van het  dorp (ook 

jongeren), ondernemers (boeren, horeca, e.a.), maar ook aan experts van het waterschap,                                

een gebiedsbeheerder, een planoloog, iemand van de woningbouwvereniging, enzovoorts.                                       

Zo’n schetssessie zouden we graag binnen afzienbare termijn willen realiseren. Probleem is                        

echter de coronacrisis en alle gezondheidsmaatregelen die hier mogelijk roet in het eten gooien.  

Nieuwe werkgroepen 

Hoe betrokken het dorp zich voelt werd ook duidelijk toen velen hun handen opstaken om deel te nemen aan 

diverse werkgroepen die nodig zijn. Zo zijn nieuwe werkgroepen gevormd en oude werkgroepen uitgebreid: 

denk aan Dorpsvisie, Verkeer, Wonen, Website, maar ook voor kort(er) lopende projecten zoals 75 jaar 

Bevrijding, Fietspad Oudeweg, Parkeerplaats Hilligerspoortweg. Daarnaast hebben zich, in het kader van de 

korte klap, mensen aangeboden die zich willen inzetten voor zaken als zwerfafval, groenvoorziening, kade 

Schoolstraat, en speelplaatsen voor de jeugd. 

 

 



Kortom, ons dorp is geweldig in beweging gekomen. Het Plaatselijk Belang zal zich graag inzetten om al deze 

zaken te helpen organiseren, coördineren en uitvoeren (zo lang de coronacrisis dat toelaat). Je hoort dan ook 

spoedig meer van ons.  

Wim Liesker 

 

Een helpende hand 

In verband met alle beperkingen rond het indammen van het coronavirus wil het Plaatselijk Belang mensen in 

het dorp die steun kunnen gebruiken een helpende hand bieden. We hebben over deze ‘service’ al een briefje 

rondgebracht. ‘Corona’ is nu nog niet zo heftig in Ossenzijl en omstreken, maar dat kan wellicht veranderen. Er 

komen wellicht momenten dat sommige mensen echt hun huis niet meer uit mogen. Daarom bieden wij nu en 

straks een helpende hand. Voor boodschappen doen, medicijnen halen of wat voor hulp dan ook. In al die 

gevallen kun je contact opnemen met het secretariaat van het Plaatselijk Belang,  

tel. 06-20542705.  

Er zijn dorpen in de omgeving die dit initiatief van ons navolgen, en mensen uit ons dorp hebben contact met 

het Plaatselijk Belang opgenomen om ook in actie te komen indien nodig. Dus twijfel niet, maar bel ons als je 

hulp kunt gebruiken. Om met de woorden van premier Mark Rutte te spreken: “Dit is een tijd waarin we elkaar 

moeten vinden.” 

Buurtwerkers 
Buurtwerkers van Sociaal Werk De Kop staan ook en juist nu klaar voor het beantwoorden van een vraag of 
voor zomaar een gezellig praatje wie daaraan behoefte heeft. De buurtwerkers zijn Robert Mulder, 06-
30316617 (r.mulder@sociaalwerkdekop.nl) en Jan Bomers, 06-3029309 (j.bomers@sociaalwerkdekop.nl).  
 

Geen bevrijdingsfeest  

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen gaat de viering van ‘75 jaar bevrijding’ in Ossenzijl 

niet door. De bedoeling was om er op zaterdag 2 mei een gezellige dag van te maken in het 

dorp. De voorbereidingen waren op initiatief van het PB inmiddels gestart. Wat ons rest is 

om 75 jaar bevrijding straks te vieren met het uithangen van de vlag. 

 

Update opknappen voet/fietspad langs Kalenbergergracht  

Hoewel er na de vorige nieuwsbrief geen overleg meer geweest is met de werkgroep zijn er toch stappen gezet 

in de plannen om het voet/fietspad aan de Oudeweg te verbeteren. De gemeente heeft het besluit genomen 

om de breedte van het pad op 1.50 m te houden. Het voorkeurstracé loopt over de hele lengte, dus ook over de 

gedeeltes van Staatsbosbeheer. Voor het Heuvenpad geldt een breedte van 2.50 m, omdat daar het pad niet 

door tuinen loopt van aanwonenden. 

 

Het verhardingsadvies is afgerond, de fundering van het huidige pad kan 

blijven liggen. Alleen het huidige asfalt wordt vervangen door beton.   

De slechte/gevaarlijke plekken die het pad nu heeft, worden de 

komende weken (voor 1 april) door firma Muis verwijderd en vervangen 

door nieuw asfalt. 
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Het overleg over de keuze van de verlichting en over de status van het fietspad (de huidige status handhaven 

of veranderen in een voetpad waar gefietst mag worden) staat nog in de planning. De toegezegde 

informatieavond voor betrokkenen gaat door de situatie rond de coronacrisis niet door. In plaats daarvan 

brengt de gemeente de bewoners aan het pad via een brief op de hoogte en hebben zij de mogelijkheid te 

reageren bij de gemeente. Het vervolgoverleg met de werkgroep gaat na 6 april via videobellen gebeuren om 

zo de voortgang erin te houden. 

 

                              Update over glasvezel  

Nu rondom Ossenzijl weer volop gewerkt wordt aan het 

aanleggen van het glasvezelnetwerk het volgende. Voor de 

mensen die hun aanvraag hebben opgezegd is de terugkoppeling 

uit het dorp Belt-Schutsloot interessant. Er zijn daar te weinig 

opzeggingen geweest om Rendo Buitenaf BV in beweging te 

krijgen, maar iedereen heeft inmiddels een brief gekregen dat de 

annulering geaccepteerd is ‘uit coulance’. 

Ondanks dat hebben verschillende mensen toch nog rekeningen ontvangen en zijn er problemen met de 

telefoonnummers geweest. Er zijn ondersteunende activiteiten opgezet vanuit de glasvezelactiegroep om dat 

ongedaan te maken. Het kan dus zijn dat ook bij ons in het buitengebied dit gaat gebeuren. In dat geval kan je 

contact opnemen met Marianne Vermeulen (marianne-vermeulen@hetnet.nl, 06-10615435). 

Er zijn verschillende personen geweest die alsnog het contract ongedaan willen maken in verband met de hoge 

kosten, zij kunnen ook Marianne bellen of mailen. We kijken dan hoe/wat te doen in overleg met de 

contactpersoon van Belt-Schutsloot. Er moet dus wel actie ondernomen worden voordat de aanleg klaar is. 

Succes daarmee. 

Stuitingsbrief over Lelystad Airport al verstuurd? 

Op 31 maart 2020 is het vijf jaar geleden dat het Lelystad Airport Luchthavenbesluit genomen werd. Die datum 

is het einde van de wettelijke termijn waarbinnen het mogelijk is om schade te claimen die iemand meent als 

gevolg van dit besluit op te (zullen) lopen. Wie zich ook na deze datum het recht wil voorbehouden een 

schadeclaim in te dienen (bijvoorbeeld daling van de waarde van uw huis of zakelijke schade die geleden 

wordt), stuurt een zogenoemde stuitingsbrief aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is 

belangrijk dat dit vóór 31 maart gebeurt. 

Een voorbeeld van een dergelijke stuitingsbrief is te vinden op de website van de gemeente Steenwijkerland 

(www.steenwijkerland.nl). Je kunt dezelfde brief ook vinden op de website van SATL, de Samenwerkende 

Actiegroepen Tegen Laagvliegen: https://satl-lelystad.nl/. In deze brief hoef je slechts uw eigen gegevens in te 

vullen. Vervolgens stuur je de brief per aangetekende post naar het ministerie. 
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Wie zitten er in het bestuur van het Plaatselijk Belang Ossenzijl? 

Wim Liesker, voorzitter, wim.liesker@weerribben.eu 

06-21286789                                                                                                                                                                  

Marianne Vermeulen, penningmeester, marianne-vermeulen@hetnet.nl 

06-10615435                                                                                                                                                                            

Ina Kuit, secretaris, boudinakuit@ziggo.nl 

06-20542705                                                                                                                                                                           

Baukje Libbenga, bestuurslid, baukjelibbenga@hotmail.com 

06-31289534                                                                                                                                                                                 

Bas Broekhuizen, bestuurslid, bas.broekhuizen@concepts.nl 

06-13020959                                                                                                                                                                          

Caspar van Loo, bestuurslid, caspar.vanloo@hetnet.nl 

06-21449879 

We hebben nog steeds één plek vrij in het bestuur. Join the club! 

 

 

 

 

 

 

 

Kleurplaat voor de Kids 
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