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Voorwoord 
 

Voor u ligt het resultaat van veel inspanning en niet in de laatste plaats van u zelf. Van de circa 500 inwoners 

van Ossenzijl hebben er maar liefst 295 de moeite genomen de dorpsenquête in te vullen en dat was, met 131 

vragen, een hele klus. Niet minder dan twee derde heeft die klus volledig afgemaakt en daarmee beschikken 

we over de mening van een groot aantal Ossenzijligers over een grote diversiteit aan onderwerpen. 

Niet alleen nam u de moeite om het antwoord van uw keuze op de vele vragen aan te klikken. Bovendien hebt 

u de mogelijkheden om opmerkingen en reacties in te vullen uitgebreid benut. En zodoende beschikken we nu 

over een schat aan gedetailleerde adviezen, suggesties, aanvullingen en kritiek van allerlei soort. We hebben 

ons uiterste best gedaan om dit materiaal in dit verslag te verwerken maar wie wil kan terug naar de bron, het 

ruwe enquêteresultaat: https://rb.gy/ugalbx. 

Voor wie snel een indruk wil krijgen, is er een bondige samenvatting. Degenen die meer details willen worden 

verwezen naar hoofdstukken die de relevante aandachtsgebieden van de enquête behandelen. En voor de-

genen die benieuwd zijn naar de harde cijfers, wordt verwezen naar de eerste appendix, De Enquête in Cijfers. 

Ossenzijl is een zeer divers dorp, al zal het niet het enige zijn met die eigenschap. Vele meningen, veel tegen-

stellingen, waaronder niet in de laatste plaats die tussen de oorspronkelijke Ossenzijliger bevolking en de men-

sen van buiten, de ‘import’. Niettemin levert de oogst van deze dorpsbevraging heel duidelijke handvaten op. 

Handvaten waar het PB wat mee kan in zijn streven om voor en namens de Ossenzijligers en hun belang te 

spreken en op te komen. 

Gedurende de zomer was er een uitgebreide terugkoppeling naar het dorp met betrekking tot de resultaten. 

Dit gebeurde door middel van inloopsessies omdat corona geen plenaire dorpsbijeenkomst toeliet. Daarbij 

ontstonden vaak pittige discussies, soms confronterend maar het resultaat was steeds weer een helderder 

zicht op hoe ‘het dorp’ over de thema’s denkt. Ten slotte de enige manier om het dorp te kunnen vertegen-

woordigen. Het verslag hiervan treft u in de tweede appendix Samenvatting Inloopdagen. 

En wat nu? Op 8 september 2020 vindt de ‘Schetsschuit’ plaats. Een dag lange plenaire werksessie waarbij een 

vertegenwoordiging van de Ossenzijligers in overleg gaat met partijen als LTO, Staatsbosbeheer, Accrete 

(onderwijs), Wetland Wonen (woningbouwcoöperatie), Recreatiecentrum De Kluft, Recreatiepark Waterstaete, 

Noordpoort, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland. Inzet 

van deze sessie is te onderzoeken welke oplossing mogelijk is voor het ruimtelijke ordeningsvraagstuk aan de 

oostzijde van het dorp waar toeristische ontwikkelingen, ecologische verbindingszone en de door ons vurig ge-

wenste randweg een plek dienen te krijgen. 

De resultaten van deze bijeenkomst hebben we een week later naar het dorp teruggekoppeld, op 15 

september gedurende een drietal sessies (spreiding ten behoeve van corona), om te vernemen hoe het dorp 

denkt over de uitkomst van de schetsschuit. Vervolgens vindt een evaluatie plaats met de gemeente en wordt 

besproken hoe we met het onderwerp verdergaan. Uiteindelijk volgt later dit jaar de concept-dorpsvisie. Maar 

daarover hoort u nog van ons. 

Wij danken al diegenen bij de totstandkoming van dit verslag een enorme inzet hebben geleverd. Ook de ge-

meente Steenwijkerland, die oor heeft gehad voor de wens van het dorp om gehoord te worden in de ontwik-

kelingen in en rond ons dorp. Met dit alles zijn wij nu in staat om het dorp uit één mond te laten spreken, en 

richting alle plannenmakerij die ons dorp aangaat, de rol te nemen van een volwaardig gesprekspartner. 

Wim Liesker 

Voorzitter Plaatselijk Belang Ossenzijl 

24 september 2020 

 

https://rb.gy/ugalbx
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Samenvatting 
 

Om inzicht te krijgen in de onderwerpen die voor Ossenzijl van belang zijn is de enquête opgedeeld in een aantal 

aandachtsgebieden. In deze samenvatting wordt per aandachtsgebied ingegaan op de grote lijnen die zijn terug 

te vinden in de uitkomst van de enquête. 

Algemene vragen 

Maar liefst 89% van de respondenten is 40 jaar of ouder. Hoewel de werkelijke verhoudingen iets anders 

liggen, blijkt hieruit dat vergrijzing een behoorlijke rol speelt en veel jongeren na school het dorp verlaten. 

Daarnaast is er een flink aandeel eigenaar van een tweede woning. Naar de beantwoording te oordelen zo’n 

10% van de totale bevolking. En wat vinden mensen belangrijk? Hier staan wonen en leefomgeving met stip op 

de eerste plaats, en in een tweede echelon volgen voorzieningen, werk, verkeer en duurzaamheid. 

Voorzieningen 

AED, brievenbussen, buurtsuper, school, horeca en dorpshuis: deze (reeds bestaande) voorzieningen scoren 

zeer hoog op de prioriteitenlijst van de bewoners. Gemist worden zaken als een grotere supermarkt, pinauto-

maat, laadpalen, fietsenmaker, biljartclub en OV in het weekend. Meer specifiek voor de jongeren wordt ge-

noemd zwemgelegenheid (strandje), skatebaan, sport in het algemeen en velen roepen om een jeugdhonk. 

Inmiddels is (naast in de kern ‘kabel’ van Ziggo) in het hele dorp een glasvezelnet gelegd of in aanleg. 

Het dorpshuis wordt zeer gewaardeerd. Nog meer zou dat het geval zijn wanneer er meer aanbod zou zijn, 

bijv.: computercursussen, bridgen & klaverjassen, creatief, eten & koken, lezingen, film, dans. Van de activitei-

ten in het dorpshuis wordt men graag op de hoogte gehouden, bij voorkeur via email en website. Bijna twee 

derde van de respondenten gaf aan behoefte te hebben aan kinderopvang voor alle leeftijden. 

Wonen 

In Ossenzijl is 62% koopwoning, de rest is huur. Ongeveer een zevende van alle bewoners is voornemens om 

binnen de komende 5 jaar te verhuizen. Een klein deel van hen blijft hier maar dit worden er meer wanneer 

hier betaalbare alternatieven voorhanden zouden zijn. Dit is een detailonderzoek waard omdat hier aanwij-

zingen zitten voor een concrete woonbehoefte. Desgevraagd geeft men aan dat dit vooral starters- en senio-

renwoningen betreft. Drie kwart van de invullers is ontevreden over het woningbeleid van de gemeente: men 

ziet te weinig aandacht voor de realisatie van betaalbare (huur)woningen voor met name jongeren.  

Net iets meer dan de helft van de mensen is tevreden over het aanzien (‘skyline’, entrees) van het dorp. Veel 

klachten over rommeligheid, gebrek aan eenheid, te weinig en slecht onderhouden groen, onbalans met het 

nieuw gebouwde vakantiedorp – hoewel anderen hierin weer een verbetering zien. Wanneer gebouwd wordt, 

ziet een grote meerderheid dat graag in de stijl van de streek. De afname van de bevolking wijt men aan: geen 

nieuwbouw, geen werk, en vergrijzing. 

Werk en werkgelegenheid 

Veel inwoners zouden in Ossenzijl graag meer winkels en bedrijven zien, vanwege het werk en de levendigheid 

in het dorp, en de aantrekkelijkheid van het dorp als plek om je te vestigen. Juist dat werk is volgens menigeen 

een probleem, stimulatie van de werkgelegenheid is nodig, vooral op het gebied van rietteelt, toerisme en 

agrarisch, botenbouw. Kleinschaligheid en duurzaamheid. Er is veel seizoensarbeid maar te weinig buiten het 

seizoen. Een enkeling noemt ook industrie. 

Toerisme en recreatie 

Vrijwel iedereen in het dorp is overtuigd van het economisch belang van de toerisme- en recreatiesector. 

Echter over uitbreiding hiervan is het dorp verdeeld. Menigeen wijst op de ontoereikende infrastructuur (“geen 

randweg – geen uitbreiding”) en men verwoordt de angst voor een “tweede Giethoorn”. Ook is er grote zorg 

over de druk op de natuur. Maar er is ook een aantal mensen die stellen dat toerisme nu eenmaal bij dit gebied 

hoort en wijzen erop dat je hier dan maar niet moet gaan wonen, wanneer je dat niet wil. 
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Het dagtoerisme krijgt iets meer steun dan verblijfstoerisme waar sprake is van dezelfde verdeeldheid. Een 

verdere groei van het kersverse vakantiedorp zien de dorpelingen niet zitten: was elf jaar geleden nog 75% 

voorstander van de komst ervan, anno 2020 is nog slechts 17% voor uitbreiding. Daarentegen is men bijzonder 

positief over de jachthavens en het buitencentrum van Staatsbosbeheer. Economische groeimogelijkheden 

worden (voor wat betreft toerisme) vooral gezien in uitbreiding van havenruimte en aanlegkades, en de komst 

van een hotel. 

Het dorp is unaniem ten aanzien van de recreatiemogelijkheden: men zou heel graag willen dat er een 

zwemplas/strandje komt, meer bankjes en beter onderhouden fietspaden. Wat betreft het wandelen, is er een 

grote behoefte aan meer ‘ommetjes’ in plaats van ‘heen- en weertjes’. Velen betreuren dat de toegang naar 

het jaagpad naar de Ossenzijlersloot niet meer toegankelijk is en 82% wil graag dat hier een brug komt. 

Leefomgeving 

Deze vragen gingen over groen zowel in dorp als in de natuur. Men is best tevreden over het groen in het dorp 

maar wat minder over het onderhoud. Hetzelfde geldt voor de natuur in de Weerribben. Bij dat laatste merken 

velen op dat het beheer van het Nationaal Park door kennelijk geld- en mankrachtgebrek te wensen overlaat 

en daardoor het park dreigt te verbossen. Dat steeds minder geld beschikbaar is voor de rietsnijder draagt 

daaraan bij. Ook wordt gewezen op een afnemende bloemenrijkdom langs de sloten en vaarten, en schade 

door overtoerisme. Opvallend is dat bij velen behoefte leeft aan meer informatie over het huidige Natura2000 

beheersplan. 

Wegverkeer en scheepvaart 

Hét thema is de grote drukte in de Hoofdstraat en ook in de Venebosweg, in het hoogseizoen. Dit leidt tot files, 

gevaar voor fietsers, wandelaars, schoolkinderen. Het grote verkeer (vrachtwagen, bussen, landbouwvoertui-

gen) zorgt vrijwel het hele jaar door voor problemen. Verder wordt te snel gereden en rijdt men door rood – 

met nauwelijks handhaving. De roep om de randweg – zeker met toenemend toerisme – wordt dan ook luid 

gehoord: maar liefst 86% vraagt hierom (liefst met aquaduct bij de Ossenzijlersloot). E.e.a. maakt dat Ossenzijl 

door de meesten niet als een verkeersveilig dorp wordt gezien. Echt autoluw hoeft Ossenzijl niet echt te 

worden: slechts een derde is daar voor. 

Maar er gaat ook iets goed. Zo is vrijwel iedereen tevreden over de bereikbaarheid van het dorp, de kwaliteit 

van de wegen, de straatverlichting en het strooibeleid. Echter op het onderhoud van de fietspaden valt wel 

e.e.a. aan te merken, en ook op de verlichting van de fietspaden naar Oldemarkt en Kuinre. Langs de Kalenber-

gergracht wordt geroepen om meer natuurvriendelijke verlichting. 

Het parkeren kent enkele duidelijke knelpunten, namelijk bij de Begraafplaats, bij de brug (t.b.v. de Horeca), 

het Bezoekerscentrum, langs de Hoogeweg en aan de Hilligerspoortweg (t.b.v. de Oudeweg bewoners). In het 

verlengde hiervan is ruim de helft voor aanleg van een spot of spots, mits op een niet storende locatie voor 

dorp en natuur. 

Dezelfde hinder als in de Hoofdstraat wordt in het seizoen ervaren door de scheepvaart, al zijn het meer dege-

nen die aan het water wonen, die dit opmerken. Gewezen wordt op te hard varen, onervaren stuurlui, en on-

oordeelkundig bedienen van de bruggen. Velen tonen hun verontwaardiging over de introductie van de circa 

70 sloepen met benzinemotoren door het nieuwe vakantiepark Waterstaete. Net als in de Hoofdstraat, ziet 

men ook op het water gevaarlijke situaties, alsmede schade voor beschoeiing, natuur, en aangemeerde boten. 

Anderen vinden de drukte op het water gezellig en goed voor de economie. Vaak zijn er gemengde gevoelens.  

Aanmeren was hier nooit een probleem, maar sinds dit voor de huizen niet meer mogelijk is en het loopje 

vanaf de Ossenzijlersloot een omweg is geworden, is (gratis) aanmeren in het dorp opeens niet meer zo 

vanzelfsprekend. Hier zou de horeca onder lijden. 

Openbaar vervoer 

Behalve de schooljeugd, maakt vrijwel niemand hiervan gebruik. Velen onthouden zich van een oordeel maar 

de grote lijn is dat ieder graag openbaar vervoer wil, en dan liefst ook in het weekend (wat nu niet het geval is). 

Terugkeer van de regiotaxiservice wordt als zeer gewenst beschouwd. Een enkeling suggereert een “rijd je 

mee” app in het dorp in gebruik te gaan nemen. 
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Duurzaamheid en milieu 

Duurzame ontwikkeling in de energiewinning worden in het algemeen omarmd. Daarbij gaat de voorkeur uit 

naar zonne-energie, of eventueel een mix van energievormen. Voor het oprichten van een gezamenlijke ener-

giecorporatie is wel steun maar geen overtuigende meerderheid. De eventuele komst van een windmolenpark 

aan de oostzijde van Kuinre zien de meesten niet zitten. Het rietbranden – niet iedereen is er blij mee maar 

velen aanvaarden dit als een onlosmakelijk onderdeel van dit gebied. Verder, wat betreft de Weerribben, vindt 

twee derde het onderhoud voldoende en ongeveer een even groot aantal ziet de verbindingszone tussen 

Rottige Meenthe en de Weerribben als een kans voor het dorp. 

Het bedrijf Vermilion, dat onder ons dorp wil zoeken naar aardwarmte en/of -gas, is hier niet welkom. Wat 

betreft de assimilatieverlichting van de kassen van Luttelgeest: ruim een derde ondervindt hiervan hinder 

waarbij gewezen wordt op nadelige effecten op gezondheid en natuur. Twee derde hebben geen last, en som-

migen geven aan dat dit geen zaak is waar het PB zich zou moeten bezighouden. 

Overige zaken: er is behoefte aan meer openbare vuilnis- en hondenpoepbakken, een kwart vindt de kwaliteit 

van de riolering onvoldoende, de helft ervaart hinder door zwerfvuil. Geluidsoverlast wordt ervaren door 40%, 

meest door verkeer en scheepvaart. 

Agrarische sector 

Een ruime meerderheid ziet deze sector als belangrijk voor de economie van Ossenzijl. Waar het  gaat om duur-

zame ontwikkelingen lopen de meningen zeer uiteen. Deze variëren van “niet mee bemoeien, dat maken de 

boeren zelf wel uit” tot de opvatting dat het dringend noodzakelijk is om te zoeken naar meer integratie van 

landbouw en natuur. De ophanden zijnde ecologische verbindingszone wordt als een kans gezien voor de 

landbouw, maar ook als een bedreiging (‘meer regels’). Hier liggen in elk geval kansen om door middel van 

informatieverstrekking meer inzicht in en begrip voor de situatie te krijgen waarin de boeren zich bevinden. 

Welzijn en sport 

Wat betreft sociale veiligheid komt een positief beeld naar voren: vrijwel iedereen voelt zich veilig en er is 

nauwelijks vandalisme. Dat geldt ook voor de leefbaarheid: prettige omgang, de mensen kennen elkaar, men 

voelt zich thuis, het contact tussen jong en oud is goed en buren zorgen voor elkaar. Zorgen zijn er wel, over de 

toenemende import (mensen van buiten het dorp), groei van het toerisme, en wegtrekkende jeugd, mede door 

de afwezigheid van betaalbare woningen. Men vreest in het verlengde daarvan verlies van de school en de 

supermarkt, en afnemende sociale samenhang. 

Qua sport en verenigingsleven mist men wel wat (bijvoorbeeld zwemstrand, dans, kaarten, biljart) maar deels 

vindt men dat elders (Oldemarkt), anderzijds – zo wordt opgemerkt – kan je in een klein dorp als Ossenzijl ook 

niet alles verwachten. 

Cultuur en historie 

Qua cultuur wordt behoefte gevoeld aan zaken als een filmhuis en creatieve activiteiten. Historisch blijkt de 

Ossenzijliger geïnteresseerd. Men is blij met de Historische Vereniging IJsselham en zou het terugbrengen van 

meer historische sfeer in het gebied waarderen, d.m.v. bijvoorbeeld streekeigen straatverlichting (en 

bebouwing, zie onder Wonen), historische veerroutes en wandelpaden, herstel van kerkpaden. Het idee van 

evenementen in de kolk wordt door menigeen toegejuicht. 

Samenwerking en communicatie 

De samenwerking tussen de verenigingen onderling, en ook het contact met de gemeente kan beter. Er is veel 

behoefte aan thema-avonden te organiseren in het Dorpshuis. En men wordt het liefst op de hoogte gehouden 

van activiteiten via email en website. 

Jongeren 

Hier komt een zeer positief beeld naar voren. Jongeren houden van hun dorp en velen zouden hier graag 

(bijvoorbeeld na hun opleiding) terugkeren als er betaalbare woningen zouden zijn. Er is een enorme interesse 

in een veelheid aan activiteiten waaronder darten, bridgen, volley- en voetbal, creatieve club, computer-

cursussen, wandelen enzovoort. Kortom, de jeugd heeft niet alleen de toekomst, er zit ook muziek in! 
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Algemene vragen 
 

Verdeling man-vrouw 

Van de respondenten gaven er 151 aan man te zijn (circa 52%) en 141 vrouw (circa 48%). Drie personen lieten 

deze vraag onbeantwoord. 

Inwoner of tweede woning 

Er waren 265 vaste bewoners versus 29 eigenaren van een tweede woning. Deze laatste groep bevindt zich 

enkele malen per jaar tot vrijwel elke dag in Ossenzijl. De algemene indruk is dat deze woningen behoorlijk 

regelmatig bewoond worden. 

Leeftijdscategorie 

Het bleek dat deze vraag is beantwoord door relatief veel inwoners in de categorieën 40-64 jaar en 65-plussers, 

en door slechts weinig jongere mensen, onder de 40, zoals te zien is in onderstaand staafdiagram: 

 

In werkelijkheid is de verhouding iets ‘gunstiger’, zoals uit onderstaande afbeelding blijkt (bron allecijfers.nl). 

Hierin is te zien dat van de van de 525 inwoners van Ossenzijl op 1 januari 2019 er 65 waren in de leeftijd 0 tot 

15 jaar (12,4%), 55 in de leeftijd 15 tot 25 jaar (10,5%) , en 85 in de leeftijd 25 tot 45 jaar (16,2%). Toch is er wel 

sprake van een behoorlijke vergrijzing, met 180 inwoners in de leeftijd 45 tot 65 jaar (34,3%) en 140 van 65 jaar 

en ouder (26,7%). 
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Wat vindt de Ossenzijliger belangrijk? 

In de enquête werd aan de invullers de mogelijkheid te geven via rangschikking aan te geven welke 

onderwerpen het belangrijkst gevonden worden. Van de 295 respondenten hebben er 176 de moeite genomen 

deze vraag in te vullen. Hieronder treft u de opgetelde percentages waar onderwerpen een eerste, tweede of 

derde plaats kregen toebedeeld. 

# Onderwerp Percentage 

1 Wonen 74,0% 

2 Leefomgeving 50,9% 

3 Voorzieningen 38,7% 

4 Werk en werkgelegenheid 31,2% 

5 Verkeersveiligheid 30,6% 

6 Duurzaamheid en milieu 25,6% 

7 Welzijn 13,6% 

8 Recreatie en toerisme 13,1% 

9 Landbouw 7,7% 

10 Samenwerking en communicatie 6,4% 

11 Cultuur 5,8% 

12 Historie 3,5% 

13 Openbaar vervoer 3,0% 

Hier ontstaat een duidelijk beeld van wat de mensen belangrijk vinden. Voor het Plaatselijk Belang een goede 

richtlijn waar de eerste aandacht heen dient te gaan. 
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Heeft u naar aanleiding van de enquête nog op- of aanmerkingen? 

Er waren diverse reacties naar aanleiding van deze vraag. Een greep uit de meest voorkomende wordt hier 

geboden. 

• De enquête was te lang. 

• Sommige vragen waren leidend. Zo waren er vaak gevraagd naar soorten van ‘hinder’ die men 

ondervond. 

• Er waren suggesties om langs de zuidzijde van de Hoofdstraat een sloot aan te leggen waardoor 

aansluiting is op het water van de Weerribben. 

• Er was een oproep om tolerantie naar het drukke toerisme in het hoogseizoen. “Ossenzijl is een 

toeristisch dorp met veel recreatie en in de zomers veel drukte.” Er is angst dat rustzoekende 

nieuwkomers een rem zetten op ontwikkelingen in en rond Ossenzijl. 

• Er wordt hinder ondervonden van de vaak talrijke en hard rijdende motorrijders op de Hoogeweg. 

• Vraag om ontmoetingsplek met krant / ontbijt / lunch. 

• Veel positieve reacties richting de enquête werkgroep en hun inspanningen. Mensen voelen zich 

daardoor gestimuleerd om mee te denken. 

• “Beter samenwerken als dorp zou erg veel opleveren.” 

• Een aantal vragen lieten geen ruimte voor “geen mening” of het leveren van eigen commentaar. 

Redactie: dit was inderdaad het geval, bij het leggen van de laatste hand aan de enquête is op dit punt 

onbedoeld iets misgegaan. Er waren echter veel vragen waar wel commentaar mogelijk was en de 

onderhavige vraag was ook precies bedoeld als bezemvraag in dit opzicht – en werd ook door veel 

mensen op die manier gebruikt. 

• Meer aandacht voor het onderwerp participatie-samenleving was goed geweest. 
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Voorzieningen 
 

Op de vraag welke voorzieningen de Ossenzijligers belangrijk vinden, worden de klassieke zaken die belangrijk 

waren en zijn in het vitaal houden van de gemeenschap heel duidelijk onderstreept: de buurtsuper, de 

brievenbussen en de school. De AED (defibrillator) speelt verrassenderwijs in dit rijtje de belangrijkste rol. 

In de reacties op wat zij missen aan voorzieningen valt op te maken dat het merendeel van de dorpelingen 

stilaan is gedigitaliseerd. We zien dat onze gemeenschap goed is aangesloten op internet via kabel en 

(toekomstig) glasvezel. De aanleg van de glasvezelkabel voor de bedrijven (aan Opdijk) is nog niet geheel 

voltooid. De oneven zijde van de Oudeweg valt voorlopig buiten het glasvezelnet. 

Mobiliteit 

Het autobezit is voor ieder gezin en anderen in het dorp onmisbaar voor woon-werkverkeer, boodschappen en 

sociale activiteiten. Gezien de groei van het aantal elektrische auto’s zullen laadpalen een essentiële rol gaan 

spelen in de bereikbaarheid van Ossenzijl, voor zowel inwoners, bezoekers als toeristen. Omdat het drukker 

wordt in het dorp en omgeving is de roep om meer parkeerplaatsen groot. Nu ervaren we een tekort 

(bijvoorbeeld voor de bewoners van de Oudeweg), omdat bezoekers en toeristen de huidige parkeerplaatsen 

van de bewoners bezetten. Dat geldt steeds sterker in het hoogseizoen. 

Wat opvalt in de enquêtereacties is dat goed openbaar vervoer nog steeds belangrijk wordt gevonden, 

waarschijnlijk omdat de schoolgaande jeugd de bus nodig heeft. Overdag speelt het huidige OV nauwelijks een 

rol, blijkt uit de reacties. Scholieren en inwoners fietsen veel en in relatie daarmee is de permanente vestiging 

van een fietsenmaker in het dorp een grote wens.  

Zwemmen en ontmoeten 

Zwemmen direct bij huis, vroeger vaak in de kolk en in de gracht, wordt vanwege de voorbijvarende boten 

gevaarlijker. Zeker voor de jongsten. Op nummer 1 van het lijstje van wat er ontbreekt aan voorzieningen staat 

daarom: een veilige zwemplek al dan niet met strandje. 

In de opmerkingen komt het ontbreken van eigen bootligplaatsen voor dorpsbewoners aan bod. Verder wordt 

gesignaleerd dat het Ossenzijl aan een centrale plek ontbeert om elkaar (gezellig) te ontmoeten. De cafés 

vervullen die plek incidenteel. Het dorpshuis wordt als ‘gesloten’ hiervoor ervaren, voor zowel de jeugd als de 

volwassenen. Een enkeling mist helemaal niets in het dorp “omdat Oldemarkt voor een groot deel voldoet”. 
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Woningbouw 
 

De verdeling tussen vrijstaande huizen en overige type woningen is ongeveer gelijk. Onder ‘overige’ worden 

genoemd: rijenwoningen, half vrijstaande en bedrijfswoningen. De gemiddelde verkoopwaarde van woningen 

in Ossenzijl is aanzienlijk lager dan in het westen en midden van ons land, vooral vergeleken met die in de grote 

steden. De trend in onze regio is dat de verkoopprijzen wel geleidelijk omhoog gaan. Juist door die stijging is 

het voor starters op de woningmarkt – ook in ons dorp – lastig een woning te kopen. Uit de enquête blijkt dat 

er een duidelijke vraag is naar betaalbare starterswoningen.  

Samenstelling gezinnen 

De meerderheid van de huishoudens bestaat uit tweepersoonshuishoudens, gevolgd door huishoudens met 

kinderen onder de 18 jaar en daarna met kinderen van boven de 18 jaar. 

Verhuizen of blijven 

Hier antwoordt een grote meerderheid niet te willen verhuizen. Van de rest die wel wil verhuizen zegt een klein 

aantal binnen Ossenzijl te blijven en een wat groter aantal zou buiten het dorp willen wonen. De voorkeur gaat 

uit naar koopwoningen en minder naar (betaalbare) huurwoningen. De verdeling tussen willen blijven of 

vertrekken is ongeveer gelijk. 

Woongenot 

Veel bewoners van de Hoofdstraat ervaren aantasting van hun woongenot als gevolg van trillingen van zwaar 

verkeer. Een aantal reacties uit de opmerkingen meldt schade van scheuren aan hun huizen. Een kleinere groep 

meldt overlast door toeristen. Ook wordt geklaagd over het verzakken van de stoep en de niet goed werkende 

riolering. 

Woningbeleid gemeente  

Over het gemeentelijk woningbeleid zijn meer mensen ontevreden dan tevreden. Vooral het gebrek aan 

starterswoningen wordt als reden gegeven. Interessant is de opmerking over woonarken als woning “die 

zouden passen in de omgeving”. Een veel genoemde klacht is dat vrijkomende huurwoningen worden verkocht 

door de corporatie/vastgoedeigenaar (Grouwels Vastgoed B.V. in Maastricht). 

Dorpsaanzicht 

Het dorpsaanzicht wordt door twee derde van de inzenders als voldoende ervaren. De opmerkingen gaan 

vooral over het matige onderhoud van het groen, te weinig afvalbakken en de rommelige aanblik en plekken. 

Iemand is sowieso niet te spreken over het aanzien van het dorp vanaf de weg en het water: “Een aanfluiting.” 

De entree van beide zijden van het dorp (Hoofdstraat) wordt door een kleine meerderheid als voldoende 

ervaren. Opmerkingen gaan ook hier over het verkeer, het ontbreken van bloembakken, matig 

groenonderhoud en de rommelige status van Waterstaete op dat moment. 

Daling inwonertal 

Voor het teruglopen van het aantal inwoners worden de volgende redenen opgegeven: 

• Ontbreken van nieuwbouw  

• Te weinig werkgelegenheid 

• Vergrijzing 

• Ontbreken van voorzieningen 

• Te veel verkeer en toerisme (vooral in de zomer).            

Bij veel van de opmerkingen gaat het om een combinatie van drie factoren: betaalbare huizen, 

werkgelegenheid en voorzieningen. De verbinding naar de vragen over werkgelegenheid is hier duidelijk. 
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De leefbaarheid van het dorp is heel sterk afhankelijk van aanbod van betaalbare woningen, aanbod of 

scheppen van werkgelegenheid en aanwezigheid van voorzieningen. Het vertrek van starters is zijdelings 

genoemd, dat kan als er te weinig gezinnen met jonge kinderen blijven in het dorp leiden tot het verdwijnen 

van de basisschool. Veel Ossenzijligers vinden die voorziening belangrijk voor de leefbaarheid van hun dorp. 
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Werkgelegenheid 
 

Als het dorp denkt aan uitbreiding van werkgelegenheid, gaat de voorkeur in meerderheid uit naar de komst 

van kleinschalige bedrijven. Het liefst ondernemingen die niet dominant maar duurzaam zijn en genoeg banen 

weten te scheppen. “Geen chipfabriek maar bijvoorbeeld wel een botenbouwbedrijf.” Aangezien het 

natuurgebied de Weerribben- Wieden een constante factor zal blijven in de nabije omgeving ziet men dat als 

een kans voor bedrijven die hun activiteiten op de een of andere manier willen verbinden met het 

natuurgebied. 

Rietteelt 

Gevraagd naar de mening van de Ossenzijligers over de rietteelt vindt de helft van de respondenten dat 

ambacht positief. In dit kader zou onderzocht moeten worden in hoeverre de rietteelt hier nog toekomst heeft. 

Wat de bedrijven betreft die op de een of de andere manier verbonden zijn met de natuur zou eveneens 

onderzocht kunnen worden in hoeverre de Universiteit van Wageningen of verwante instellingen 

geïnteresseerd kunnen worden hier een permanent onderzoekscentrum te vestigen om de rietteelt als 

studieobject te gebruiken. “Er is hier veel kennis met name onder de riettelers over natuur en milieu. Zij zouden 

zeker een grote rol kunnen gaan vervullen bij de onderzoeken, begeleiding en het geven van cursussen.” 

Natuuronderhoud 

Verder kwam uit de enquête nog een aantal suggesties naar voren voor het scheppen van werkgelegenheid en 

het verbeteren van het voorzieningenniveau. Zo werd de vestigingsmogelijkheid van een fietsenmakerij c.q. 

stalling geopperd, evenals de komst van een sportschool. Verder was er het idee om bij het natuuronderhoud 

mensen in te schakelen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

De begeleiding van hen zou eveneens werkgelegenheid kunnen opleveren. De omvorming en uitbreiding van 

de bestaande buurtsuper tot een supermarkt zoals in Kuinre is gebeurd, werd ook als mogelijkheid genoemd. 
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Toerisme en Recreatie 
 

De meerderheid van de respondenten vindt dat er voldoende toeristische voorzieningen zijn in Ossenzijl en 

omgeving. Wel wordt er gevraagd om meer fiets- en wandelpaden inclusief bankjes. “Wat we missen is een 

zwemplas, vooral voor kinderen”, klinkt het door in de opmerkingen.  

Toerisme wordt belangrijk gevonden voor de werkgelegenheid in de horeca, op de camping, bij de verhuur van 

boten en fietsen en zeker voor het voortbestaan van de buurtsuper. Een ruime meerderheid vindt de 

voorzieningen ook voldoende afgestemd op elkaar gedurende het jaar.  

Angst en tegenstand is er voor massatoerisme zoals in Giethoorn, hier noemt men verkeersoverlast en drukte 

in en om het gebied. Over de mogelijke komst van een wellnesscentrum zijn de meningen vrijwel gelijk 

verdeeld tussen de voor- en tegenstanders. Een kleine meerderheid is voor. Een hotelaccommodatie op het 

recreatieterrein De Kluft wordt gezien als positief door de toename van werkgelegenheid. 

Dagtoerisme 

Het vakantiepark Waterstaete wordt door meer stemmers als een aanwinst voor het dorp dan tegenstemmers 

ervaren. Een ruime meerderheid (70%) ziet uitbreiding van Waterstaete evenwel niet zitten. In dat geval zou 

het te groot worden ten opzichte van het dorp, en weinig toevoegen door de wisselende bezetting van de 

huisjes. Meer permanente bewoning wordt als positief gezien. Een randweg is veel belangrijker voor het dorp, 

vindt bijna 90% van de respondenten. 

Gevraagd naar wat men vindt van uitbreiding van het dagtoerisme is ruim de helft hiervoor, al moeten dan wel 

de bestaande verkeersproblemen eerst worden opgelost. Ook hier worden opmerkingen geplaatst dat Ossenzijl 

en de Weerribben géén Giethoorn mogen worden. In het geheel ziet men het Buitencentrum van 

Staatsbosbeheer als belangrijk voor Ossenzijl, blijkt uit de hoge ja-score van bijna 93%. 

Ook de jachthavens mogen op aanzien rekenen in het dorp. “Ze zijn belangrijk voor de buurtsuper en de horeca 

en ze voorkomen dat boten voor huizen aanleggen.” Voorkeur is er voor langer verblijf van boten en tegenstand 

tegen de grote boten die verhuurd worden in Friesland en hier maar een paar uur verblijven. 

Een plattegrond in het dorp is welkom, al zullen velen genoeg hebben aan Google Maps of vergelijkbare 

navigatieapps. 
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Leefomgeving 
 

Over de kwaliteit van de groenvoorziening is het dorp tevreden. Het onderhoud kan beter, daar is het verschil 

tussen ‘voldoende’ en ‘onvoldoende’ niet zo groot. Er blijkt vraag te zijn naar plukfruitbomen langs de wegen 

en ook naar volkstuintjes die er in het verleden waren op de plaats waar nu vakantiepark Waterstaete ligt. 

Natuur in de omgeving 

Een meerderheid van de Ossenzijligers vindt het beheer van de natuur in de omgeving voldoende maar bij de 

opmerkingen lees je toch vrij veel kritiek. Een aantal reacties gaat over matig tot slecht onderhoud, waardoor 

er veel meer moerasbos zal gaan groeien in de Weerribben. Kritiek is er ook op de verwaarlozing van oude 

windmolens, die vervangen zijn door oude tractoren die het water oppompen. 

De petgaten slibben dicht en de rietkwaliteit gaat achteruit. “De oorzaak is geldgebrek bij Staatsbosbeheer.” De 

langetermijnvisie voor het onderhoud wordt gemist; men ziet voornamelijk korte termijn projecten. Als laatste 

is er kritiek op het onderhoud van de bermen. 

Oppervlaktewater 

Gevraagd naar de kwaliteit van het oppervlaktewater in de omgeving antwoordt een meerderheid dat die vol-

doende is. Hierbij wordt opgemerkt dat het water te schoon wordt voor de rietcultuur en dat er geen doorstro-

ming is in de kleinere wateren. Ook constateren sommigen dat stikstofneerslag en sporen van fosfaat het water 

geen goed doen. Verder noemen sommigen de plaatselijke vervuiling van de Kalenbergergracht door olie. 

Natura 2000  

Er blijkt grote behoefte te zijn aan informatie over de ontwikkeling van het naburige Natura 2000-gebied. De 

informatie moet dan wel in voor leken begrijpelijk Nederlands worden gegeven en niet in ‘technocratentaal’, 

menen sommige geënquêteerden. Wel zijn er zorgen of Staatsbosbeheer het beheer goed zal kunnen 

uitvoeren. Een paar opmerkingen gaan over “de zinloze geldverspilling in het hele Natura 2000-gebied”. 

Hoofdstraat en randweg 

De Hoofdstraat is vooral voor en na de brug te druk vindt een ruime meerderheid. Storend vindt men het door 

rood licht rijden wanneer de brug open gaat of is, en het met draaiende motoren wachten in de straat. Dat 

geldt wat minder voor de ophaalbrug bij de Venebosweg. Veel verkeer rijdt te hard in de Hoofdstraat wordt 

gezegd, en er is overlast van zwaar vrachtverkeer en landbouwverkeer. De drukte geeft regelmatig 

opstoppingen in het smalle deel van de straat. Als oplossing ziet de meerderheid van de Ossenzijligers de 

aanleg van een randweg langs de noordzijde van het dorp.  
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Wegverkeer en Scheepvaart 
 

Ossenzijl is niet verkeersveilig door de smalle Hoofdstraat, het zware verkeer, de staat van het wegdek op een 

aantal plaatsen, en het gedrag van verkeersdeelnemers. De kinderen moeten via een onveilige oversteek naar 

school. Een randweg is dringend nodig, bij voorkeur met een aquaduct, om het zware verkeer uit de dorpskern 

te weren.  

Aan de bereikbaarheid van Ossenijl schort evenwel niets vindt een meerderheid. Anders is het met de kwaliteit 

van de wegen die niet overal even goed is. Minpunten zijn: te smal, verzakt hier en daar vooral in de 

Hoofdstraat maar ook bij de overgang van de Lageweg naar de Hoofdstraat ter hoogte van de Burgemeester 

van der Veenweg. De fietspaden worden niet goed gestrooid is de ervaring en bovendien matig tot slecht 

onderhouden. Dan spreekt men over de Oudeweg en het Breeweersepad vooral. Veel mensen zien de kruising 

bij de Schoolstraat en Venebosweg als gevaarlijk. De gladheidbestrijding krijgt een voldoende.  

Overlast door wegverkeer 

Veel opmerkingen gaan over het soort verkeer en het gedrag van automobilisten en fietsers dat overlast 

veroorzaakt. “Te veel zwaar vrachtverkeer en ook te veel zwaar landbouwverkeer.” Als het gedrag van 

verkeersdeelnemers ter sprake komt spreekt men over te hard rijden, door rood licht rijden tot aan de brug in 

het zomerseizoen, en ook motoren laten draaien als de brug open is. Ook worden onveilige situaties genoemd 

voor voetgangers en fietsers in de smalle gedeelten van de Hoofdstraat, waar geen voetpad is of het voetpad 

onderbroken wordt. “Het zware verkeer geeft veel overlast door trillingen in de huizen en verzakkingen van de 

gele passeerstroken.”  

Controles op het verkeersgedrag zijn er te weinig waardoor de overlast in de Hoofdstraat blijft bestaan. Voor 

het autoluw maken van het dorp is evenwel geen meerderheid te vinden (56%).  

Over de veelbesproken randweg is de eensgezindheid hoog: ruim 85% vindt die weg aan de noordkant van het 

dorp noodzakelijk, waarbij een meerderheid van de stemmers kiest voor een aquaduct in plaats van een brug 

ter hoogte van de Ossenzijlersloot. 

Parkeren 

Een kleine meerderheid vindt dat er onvoldoende parkeergelegenheid in het dorp is. Genoemd worden de 

problemen bij de Hilligerspoortweg en het tekort aan parkeerplaatsen bij de begraafplaats en het centrum. 

Voor spot(s) buiten het dorp is wel een meerderheid te vinden die ook wil dat het parkeren daar gratis wordt. 

De opmerkingen gaan over de geplande overstappunten die ten koste kunnen gaan van de natuur en meer 

toerisme zullen aantrekken. “En op het terrein van het Buitencentrum van Staatsbosbeheer moeten voldoende 

parkeerplaatsen blijven.” 

Over de straatverlichting is men redelijk tevreden, al vindt men die op de fietspaden matig. Daarbij wordt ook 

gemeld dat het vervangen van kapotte lampen op de fietspaden te lang duurt. Bij de pannakooi wordt 

verlichting gemist, terwijl de nieuwe verlichting op de Opdijk als goed wordt genoemd. “De verlichting in het 

buitengebied moet in overeenstemming zijn met de natuuromgeving.” 

Scheepvaartverkeer 

De meeste respondenten ondervinden geen hinder door het verkeer op het water. Dat geldt niet voor een 

aantal bewoners van met name de Oudeweg die aangeven regelmatig overlast te ervaren. Genoemd worden 

het in het seizoen erg vaak openen van de draaibrug(gen), slechte schippers die ook soms te hard varen. De 

sloepen van Waterstaete krijgen vaak expliciete vermelding. “Te hard varen geeft schade aan de beschoeiing.” 

Ook het dumpen van afval in het water wordt genoemd. 

Grote partyschepen worden niet gewenst, de huidige rondvaartboten worden niet als hinderlijk ervaren, en 

stankoverlast is er niet veel. De snelheidscontroles op het water zijn volgens een kleine meerderheid 

voldoende. 
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Afmeerplaatsen langs de kanalen lijken voldoende aanwezig. Hier wordt het ontbreken van een bruggetje bij 

de doorsteek naar Waterstaete genoemd als zeer onhandig voor de toerist. Ze moeten nu omlopen via het 

vakantiepark, wat een belemmering kan zijn voor het bezoek aan het dorp. Opgemerkt wordt dat de 

aanlegplaatsen bij Staatsbosbeheer slecht onderhouden worden. Aanwonenden ervaren overlast van 

afgemeerde boten voor hun huis, soms ook door landvasten die hinder veroorzaken. Over het duidelijk 

aangeven van de afmeerplaatsen zijn de meningen verdeeld. 

 

VASTLOPEND VERKEER IN HET CENTRUM VAN OSSENZIJL 
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Openbaar Vervoer 
 

Op de vragen over het openbaar vervoer in Ossenzijl hebben 200 mensen gereageerd. Deze reacties geven een 

verdeeld beeld over de tevredenheid over het ov. Ongeveer een derde vindt het busverkeer toereikend, 

ongeveer evenveel mensen vinden dat niet en de rest heeft hier geen mening over.  

Er komt wel duidelijk naar voren dat er zeer weinig gebruik gemaakt word van de busverbinding, ruim 77% 

stapt nooit of bijna nooit in de bus. De vraag die gesteld moet worden is of men geen gebruik maakt van de 

busverbinding omdat de dienstregeling niet aansluit op de reisbehoefte? En zo ja, of daarin verbetering is aan 

te brengen.  

Uit de commentaren blijkt helder dat er met name behoefte is aan een busverbinding die goed is afgestemd op 

de schooltijden in Steenwijk, Wolvega en Emmeloord. Ook is er voorkeur voor een uitgebreidere busverbinding 

in de avonden en weekenden. De verdwenen regiotaxi heeft niet aan populariteit ingeboet. Ruim de helft van 

de respondenten ziet de regiotaxi graag weer terugkeren als aanvulling op het openbaar vervoer. 
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Duurzaamheid en Milieu 
 

In het hoofdstuk Duurzaamheid en Milieu richtten de vragen zich op onder meer zwerfvuil, rietbranden, 

geluids- en lichtoverlast, de exploratie van aardgas en -warmte en vormen van duurzame energie. 

Een kleine minderheid ervaart overlast van zwerfvuil. Afvalbakken zijn er duidelijk te weinig, evenals 

hondenpoepbakken, zijn veelgehoorde opmerkingen. Ook wordt geconstateerd dat de restafvalcontainers op 

een te grote afstand staan voor ouderen. Over hondenpoep wordt geklaagd met name aan de Oudeweg. Ook 

dat de zakjes met afval (hondenpoep) in tuinen worden achtergelaten. Mochten er hondenpoepbakken komen 

dan is het advies “ze wel regelmatig bij te houden”. 

Rietbranden 

Als het om het jaarlijkse rietbranden gaat staan de meningen recht tegenover elkaar. Een grote verzameling 

meningen: van “het hoort bij het gebied” tot “niet zeuren westerlingen, dan had je hier maar niet moeten 

komen wonen” tot “slecht voor het milieu, fijnstof, overlast en schadelijk voor mensen met longproblemen”. 

Opmerkelijk is wel dat er ook gezegd wordt dat enkele rietsnijders de boel verpesten voor hen die zich wél aan 

de voorschriften houden: niet branden als de wind verkeerd staat, bij de brand blijven en niet bij mistig weer 

het rietafval verbranden. 

Riolering en afvalverwijdering 

De riolering wordt als goed beoordeeld, evenals de afvalverwijdering door de ROVA. Een aantal mensen ziet 

graag dat het PMD-afval vaker dan nu wordt opgehaald. Er wordt gevraagd om twee keer per maand. 

Een meerderheid van de Ossenzijligers geeft aan geen hinder te hebben van geluid, al kunnen het verkeer en 

motorrijders wel incidenteel voor overlast zorgen. De horeca geeft soms geluidsoverlast, vinden sommige 

geënquêteerden. Er is ook een aantal opmerkingen over boten met explosiemotoren. Daarnaast is er ook wel 

eens lawaai van opvarenden van bootjes. 

Hinder van het oranje licht uit de kassen van Luttelgeest is er voor een derde van de respondenten. De 

meerderheid zegt er geen last van te hebben. 

Gas of aardwarmte  

Op basis van de huidige informatie ziet de meerderheid het niet zitten dat er in Ossenzijl gezocht gaat worden 

naar aardgas en aardwarmte. Het Canadese Vermillion heeft daar wel oren naar. Een zeer ruime meerderheid 

zegt nee, 20 % geeft geen mening. De vrees bestaat dat er “Groningse toestanden” zullen ontstaan, dus schade 

aan huizen. Het winnen van aardwarmte wordt wel als een kans gezien maar dan niet door exploratie in de 

dorpskern. 

Duurzame energie 

Bij de belangstelling voor duurzame energie lopen de voorkeuren uiteen van zonne- en windenergie tot 

warmte/koudeopslag waarbij een combinatie de meeste voorkeur heeft. Bij overige vormen van duurzame 

energie worden waterstof en thorium genoemd en het verder ontwikkelen van energie uit biomassa. 

Het oprichten van een plaatselijke energiecoöperatie is voor een groep geënquêteerden een optie, een 

kleinere groep zegt hier nee tegen en een even grote groep als de voorstanders geeft geen mening. “Het dorp 

is te klein, en Oldemarkt heeft al een zonnepark” klinkt het in de opmerkingen. Maar ook: “De ijsbaan is een 

goede locatie voor zonnepanelen”. Een windmolenpark kan niet op veel steun rekenen, ruim de helft is tegen 

en bijna een derde geeft geen mening. Teveel lawaai en horizonvervuiling wordt gezegd, en niet passend in de 

omgeving van de Weerribben. 
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Agrarische Sector 
 

Op de vraag of de agrarische sector belangrijk is voor Ossenzijl geeft een duidelijke meerderheid aan dat de 

landbouw en veeteelt een invloedrijke en belangrijke rol spelen in onze gemeenschap. Iets minder dan de helft 

van de respondenten denkt niet dat de nabijheid van de natuurgebieden Rottige Meenthe en de Weerribben 

een bedreiging vormt. Bij een tegengestelde vraag of er door de directe aanwezigheid van die natuurgebieden 

ook kánsen worden geboden aan de boeren, is ongeveer een derde positief, een derde negatief en een derde 

heeft geen mening. 

Landschapsbeheer 

Uit de opmerkingen van de geënquêteerden kunnen we opmaken dat men vindt dat de agrarische sector een 

modus zal moeten vinden om naast de natuurgebieden te kunnen blijven voortbestaan, en dat de bank daarbij 

een rol kan spelen. Veel opmerkingen bepleiten (financiële) overheidssteun om tot een vernieuwing van de 

bedrijfsvorm te komen. Veel dorpelingen zien de boer ook duidelijk als landschapsbeheerder naast 

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. 

Over de wijze waarop de boer zijn landschap beheert is discussie. Voor de een liggen de akkers er netjes en 

goed bij, voor de ander is het landschap doods geworden met onvoldoende flora en fauna. Riettelers worden 

verschillende malen in relatie tot het beheer van de natuurgebieden genoemd. Men voorziet wel dat er in de 

toekomst vanuit de overheid druk zal worden uitgeoefend om het beheer meer in overeenstemming te 

brengen met de omliggende natuurgebieden. Opgemerkt wordt dat “Weerribbenzuivel een goed voorbeeld is 

van een bedrijf dat inspeelt op de toekomst”. 

Werkgelegenheid 

Respondenten zien de Europese en nationale wetgeving als een belemmering voor de boeren om spontaan tot 

een andere bedrijfsvoering over te gaan. Ze vinden dat schaalgrootte van de boerenbedrijven geen obstakel 

hoeft te zijn bij een eventuele overgang naar een andere vorm van landbouw en veeteelt. Er is vraag naar meer 

gevarieerde bedrijven die bijvoorbeeld ook de omgeving direct kunnen voorzien van vlees, groenten, enzo-

voorts. 

Herhaaldelijk wordt opgemerkt dat het boerenbedrijf voor werkgelegenheid zorgt zoals de landbouw-

mechanisatiebedrijven dat ook doen. De vraag wordt gesteld of er in dat kader “niet meer werk zou kunnen 

ontstaan bij het beheer van de natuurgebieden?” 
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Welzijn en Sport 
 

Welzijn – sociale veiligheid 

Een zeer groot deel van de Ossenzijligers voelt zich veilig in het dorp, maar liefst 98%. Iets minder 

ondervraagden (nog altijd ruim 90%) geven aan geen last te hebben van vandalisme, en men voelt zich in het 

algemeen vrij om aangifte te doen bij de politie. Een mooi en duidelijk beeld. 

Toch zou 41% van de mensen graag vaker politie willen zien in de omgeving en een kleiner aantal (18%) zou 

meer contact met de wijkagent op prijs stellen. Ongeveer twee derde vindt dat de hulpdiensten bij een 

noodgeval snel genoeg ter plaatse zijn, de rest vindt dat dit wel iets sneller mag. 

We zijn met bijna 80% tevreden over de openbare verlichting, maar een aantal van ons ziet nog wel ruimte 

voor verbetering. De fietspaden naar de naastliggende dorpen (Oldemarkt, Kalenberg en Kuinre) worden vaak 

genoemd, en ook de (ontbrekende) verlichting bij de pannakooi. 

 

Welzijn – sociale leefbaarheid 

Ook op dit punt geeft Ossenzijl een positief beeld. Driekwart van de mensen voelt zich thuis in zijn buurt, en 

geeft aan saamhorigheid te ervaren, op een prettige manier met elkaar om te gaan en zich betrokken te voelen 

bij en medeverantwoordelijk voor de medebuurtbewoners. 

Bijna de helft vindt dat de leefbaarheid in Ossenzijl de laatste jaren is afgenomen. Er wordt vaak verwezen naar 

de “import”, de meningen daarover zijn vaak zeer uitgesproken: “Er zijn steeds meer Westerlingen, die stevig 

gebekt zijn – veel lawaai maken – veel invloed willen uitoefenen – geen respect hebben voor het dorp …”. 

Verder trekt de eigen jeugd weg naar andere dorpen of steden. Ook het groeiende toerisme baart veel mensen 

zorgen. 

Voor de toekomst verwacht ongeveer een derde verbetering. De voornaamste redenen die worden genoemd 

zijn de uitbreiding van het toerisme, de toestroom van jonge gezinnen, en een groeiende saamhorigheid.  

Daarentegen is ruim 40% pessimistisch gestemd. Hier wordt ook weer de uitbreiding van het toerisme 

genoemd (maar nu in negatieve zin), het toenemend aantal mensen van buiten (de import) en daarmee (o.a.) 

duurder worden van de huizen, de vertrekkende jeugd vanwege het ontbreken van betaalbare 

(huur)woningen, de gevreesde toekomstige overlast van het Lelystad-vliegverkeer, het op termijn verdwijnen 

van de supermarktvoorziening en een afnemende sociale samenhang. 
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Sport en vrijetijdsbesteding 

Bijna twee derde geeft aan eigenlijk niets te missen qua voorzieningen op dit punt. Dit lijkt een groep te zijn die 

de vrije tijd besteedt aan tuin, huis en/of natuur of die er geen probleem mee heeft om voor een activiteit naar 

een buurdorp/stad te reizen.  

Voor het overige is men ook realistisch genoeg om zich af te vragen of er bestaansrecht is voor grote(re) 

activiteiten in zo’n kleine gemeenschap. Zaken die genoemd worden voor volwassenen zijn een sportschool 

dan wel fitnesscentrum, muziek-dansavonden, biljartavond, kaartclub, openbaar zwemstrand. Vooral dat 

laatste is een veelvuldig terugkerend thema. 

Ook voor de jeugd is er op dit gebied nog wel wat te wensen. Men noemt een skatebaan, zwemstrand, en een 

plek om lekker te chillen. In lijn met de opmerking: “Vraag het aan de kinderen” verwijzen we verder naar de 

“Vragen voor jongeren”. 
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Cultuur en Historie 
 

Qua cultuur wordt behoefte gevoeld aan zaken als een filmhuis en creatieve activiteiten. Historisch blijkt de 

Ossenzijliger geïnteresseerd. Men is blij met de Historische Vereniging IJsselham en zou het terugbrengen van 

meer historische sfeer in het gebied waarderen, d.m.v. bijvoorbeeld streekeigen straatverlichting (en 

bebouwing, zie onder Wonen), historische veerroutes en wandelpaden, herstel van kerkpaden. Het idee van 

evenementen in de kolk wordt door menigeen toegejuicht. 
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Samenwerking en Communicatie 
 

Samenwerking en communicatie zijn bekende begrippen met een belangrijke functie. Ook in een dorp als 

Ossenzijl waarderen de inwoners de onderlinge samenwerking en communicatie, al vindt de meerderheid het 

lastig om een mening te geven over hoe de samenwerking tussen verenigingen en organisaties in het dorp gaat. 

Als het om communicatie gaat willen de meeste mensen geïnformeerd blijven over zaken die het dorp 

betreffen. E-mail en website zijn in hun ogen prima middelen om dat te doen. Ook speciale informatieavonden 

georganiseerd door het Plaatselijk Belang zouden in de smaak vallen. 

Waarover willen zij geïnformeerd blijven? De opsomming laat een aantal ideeën zien, maar bijgepraat worden 

over actuele ontwikkelingen over de toekomst van Ossenzijl komt meerdere keren als suggestie naar voor. 

Maar ook Natura2000 en het plaatselijke verkeersbeleid worden genoemd. 

Eén persoon was zeer uitgesproken over wat wel en wat niet: “Ik haat vergaderingen, maar een informatie-

bijeenkomst, niet gestoord door betweterige interrupties, over de voortgang in de besprekingen met de ge-

meente zijn voor mij welkom.” 
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Jongeren 
 

Jongeren voelen zich wel degelijk betrokken bij het dorp. Veertien jongens en meisjes van 12 jaar en ouder (tot 

18 jaar) deden mee aan de enquête. Wat opviel was dat ook anderen de vragen voor de jongeren interessant 

bleken te vinden, zo lijkt het. Op vraag 125 kwamen namelijk 27 reacties binnen en op vraag 126 ruim 30 

reacties. Je kunt je afvragen of de uitkomsten een goede representatie zijn voor wat de jeugd wil.  

Uit de enquête blijkt dat er allerlei jeugdige ideeën zijn over sporten en activiteiten die nu ontbreken in 

Ossenzijl. Van darten, biljarten, fitness en jeu-de-boules tot hiphop, yoga en nog veel meer. Een rode draad in 

de suggesties is echter niet te ontdekken. Wellicht is het een idee om ouderen uit het dorp activiteiten aan 

jongeren te leren? Er is genoeg ervaring aanwezig om de jeugd klaverjassen, knutselen, fotograferen, 

enzovoorts op een leuke manier bij te brengen.  

Een interessant gegeven was dat veel jongeren het in Ossenzijl het prima naar hun zin lijken te hebben. 

Desgevraagd geeft bijna de helft van hen aan (eventueel na de opleiding) wel in Ossenzijl te willen (blijven) 

wonen. Ook hier ligt, zoals eerder in dit verslag geconstateerd, een interessant terrein van onderzoek voor 

eventuele woonbehoefte bij deze groep. 
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Appendix A - de Enquête in 
Cijfers 
 

Bijgaand vindt u de resultaten in cijfers van de 

dorpsenquête Ossenzijl 2020. De vragen en 

antwoorden zijn opgedeeld in rubrieken. Het  

originele enquêteresultaat vindt u hier: 

https://rb.gy/ugalbx. 

De invulpercentages zijn berekend op een totaal 

van de 295 Ossenzijligers die de enquête, geheel of 

gedeeltelijk, hebben ingevuld. 

Bij een aantal vragen was het mogelijk om eigen 

opmerkingen te plaatsen, of het betrof open 

vragen. Deze zijn zo goed mogelijk verwerkt in de 

betreffende hoofdstukken in dit verslag. U kunt 

deze opmerkingen natuurlijk altijd online en in 

detail zelf terugvinden. 

De rubrieken zijn als volgt afgekort: 

• ALG = Algemeen 

• VOZ = Voorzieningen 

• WON = Woningbouw 

• WRK = Werkgelegenheid 

• TOE = Toerisme & Recreatie 

• LEE = Leefomgeving 

• WEG = Wegverkeer & Scheepvaart 

• OVV = Openbaar Vervoer 

• DUU = Duurzaamheid & Milieu 

• AGR = Agrarische Sector 

• WEL = Welzijn & Sport 

• CUL = Cultuur & Historie 

• SAM = Samenwerking & Communicatie 

• JON = Jongeren 

Onder het volgnummer van de rubriek staat nog 

het nummer van de vraag in de enquête aangeduid 

(ENQ-1 t/m ENQ-131). 

ALGEMEEN 

ALG-1 
ENQ-1 

Bent u man/vrouw? 

Ingevuld 292 99% 

Overgeslagen 3 1% 

Antwoord 

Man 151 52% 

Vrouw 141 48% 

 

 

ALG-2 
ENQ-2 

Bent u inwoner of eigenaar van een 
tweede woning in Ossenzijl? 

Ingevuld 294 100% 

Overgeslagen 1 0% 

Antwoord 

Inwoner 265 90% 

Eigenaar tweede woning 29 10% 

 

ALG-3 
ENQ-3 

Wat is uw leeftijdscategorie? 

Ingevuld 293 99% 

Overgeslagen 2 1% 

Antwoord 

12 t/m 17 jaar 8 2% 

18 t/m 24 jaar 4 1% 

25 t/m 39 jaar 22 8% 

40 t/m 64 jaar 157 54% 

65 jaar en ouder 102 35% 

 

ALG-4 
ENQ-122 

Wat is uw hoogst voltooide 
opleiding? 

Ingevuld 293 99% 

Overgeslagen 2 1% 

Antwoord 

Basisschool 2 1% 

VBO/LBO 16 9% 

MAVO/ULO/MULO/VMBO 26 14% 

HAVO/VWO/HBS/MMS 31 17% 

HBO 54 29% 

Universiteit 36 19% 

Overig 22 11% 

 

ALG-5 
ENQ-123 

Hebt u nog opmerkingen en/of 
suggesties of zijn er onderwerpen 
die naar uw mening niet in deze 
enquête aan de orde zijn gesteld? 

Ingevuld 180 61% 

Overgeslagen 115 39% 

Antwoord 

Open vraag. 

 

  

https://rb.gy/ugalbx
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ALG-6 
ENQ-124 

Wilt u onderstaande onderwerpen 
rangschikken in volgorde van 
belangrijkheid? 

Ingevuld 176 60% 

Overgeslagen 119 40% 

Antwoord 

Wonen 130 74,0% 

Leefomgeving 90 50,9% 

Voorzieningen 68 38,7% 

Werk, werkgelegenheid 55 31,2% 

Verkeersveiligheid 54 30,6% 

Duurzaamheid, milieu 45 25,6% 

Welzijn 24 13,6% 

Recreatie, toerisme 23 13,1% 

Landbouw 14 7,7% 

Samenwerking, communicatie 11 6,4% 

Cultuur 10 5,8% 

Historie 6 3,5% 

Openbaar vervoer 5 3,0% 

 

VOORZIENINGEN 

VOZ-1 
ENQ-4 

Hoe belangrijk vindt u: 

Ingevuld 246 83% 

Overgeslagen 49 17% 

Antwoord 

AED  

(Zeer) belangrijk 229 94% 

Neutraal 13 6% 

(Zeer) onbelangrijk 1 0% 

Brievenbussen  

(Zeer) belangrijk 225 92% 

Neutraal 13 5% 

(Zeer) onbelangrijk 8 3% 

Buurtsuper met Postagentschap 

(Zeer) belangrijk 220 89% 

Neutraal 24 10% 

(Zeer) onbelangrijk 2 1% 

School  

(Zeer) belangrijk 213 87% 

Neutraal 26 11% 

(Zeer) onbelangrijk 5 2% 

Horeca 

(Zeer) belangrijk 203 85% 

Neutraal 35 14% 

(Zeer) onbelangrijk 2 1% 

Dorpshuis 

(Zeer) belangrijk 202 83% 

Neutraal 37 15% 

(Zeer) onbelangrijk 5 2% 

Speeltoestellen 

(Zeer) belangrijk 181 75% 

Neutraal 48 20% 

(Zeer) onbelangrijk 13 5% 

IJsbaan 

(Zeer) belangrijk 151 62% 

Neutraal 66 27% 

(Zeer) onbelangrijk 27 11% 

Pannakooi 

(Zeer) belangrijk 139 59% 

Neutraal 80 34% 

(Zeer) onbelangrijk 18 7% 

Kapper aan huis 

(Zeer) belangrijk 88 36% 

Neutraal 104 43% 

(Zeer) onbelangrijk 50 21% 

Kerkgemeenschap 

(Zeer) belangrijk 82 34% 

Neutraal 108 45% 

(Zeer) onbelangrijk 52 21% 

Yogastudio 

(Zeer) belangrijk 32 13% 

Neutraal 112 47% 

(Zeer) onbelangrijk 97 40% 

 

VOZ-2 
ENQ-5 

Welke voorzieningen mist u in 
Ossenzijl? 

Ingevuld 180 61% 

Overgeslagen 115 39% 

Antwoord 

Open vraag, zie ook de digitale enquête. 

 

VOZ-3 
ENQ-6 

Vindt u dat er voldoende voorzie-
ningen zijn voor kinderen tot 12 
jaar? 

Ingevuld 214 73% 

Overgeslagen 81 27% 

Antwoord 

Ja 152 71% 

Nee 62 29% 

Open vraag, zie ook de digitale enquête. 

 

VOZ-4 
ENQ-7 

Vindt u dat er voldoende voorzie-
ningen zijn voor jongeren van 12-17 
jaar? 

Ingevuld 209 69% 

Overgeslagen 86 31% 

Antwoord 

Ja 90 43% 

Nee 119 57% 

Open vraag, zie ook de digitale enquête. 
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VOZ-5 
ENQ-8 

Vindt u dat er voldoende voorzie-
ningen zijn voor andere jeugdigen 
(18-20 jaar)? 

Ingevuld 205 71% 

Overgeslagen 90 29% 

Antwoord 

Ja 107 52% 

Nee 98 48% 

Open vraag, zie ook de digitale enquête. 

 

VOZ-6 
ENQ-9 

Er bestaat discussie over de kosten 
voor afkoop van de glasvezelinfra-
structuur. In de kernen is dit gratis 
voor degenen die voor 30 septem-
ber 2019 een abonnement afsloten, 
maar in het buitengebied worden 
twee tarieven gehanteerd afhanke-
lijk van het moment van aanvraag:  
€ 995 of € 1.900. Wat vindt u 
hiervan? 

Ingevuld 243 82% 

Overgeslagen 52 18% 

Antwoord 

Dit moet overal gratis zijn 124 51% 

Hetzelfde tarief voor kernen en 
buitengebied 

65 27% 

Het maakt me niet uit 24 10% 

Kernen gratis, buitengebied een 
tarief 

23 9% 

Twee tarieven, een voor kernen 
en een voor buitengebied 

7 2% 

 37 opmerkingen, zie ook de digitale enquête. 

 

VOZ-7 
ENQ-10 

Wat vindt u van Dorpshuis de 
Slinger? 

Ingevuld 241 82% 

Overgeslagen 54 18% 

Antwoord 

Ik ben blij dat het er is en kom er 
regelmatig 

71 29% 

Het is goed dat het er is maar ik 
kom er bijna nooit 

168 70% 

Ik zie het nut er niet van in 2 1% 

 

 

 

 

VOZ-8 
ENQ-11 

Vindt u dat voor uw leeftijdscatego-
rie voldoende voorzieningen zijn in 
het dorpshuis? 

Ingevuld 240 81% 

Overgeslagen 55 19% 

Antwoord 
Op creatief gebied   

Ja 42 18% 

Nee 37 15% 

Geen mening 159 67% 

Op educatief gebied   

Ja 42 18% 

Nee 37 15% 

Geen mening 159 67% 

Op sportief gebied   

Ja 47 20% 

Nee 51 21% 

Geen mening 142 59% 

 

VOZ-9 
ENQ-12 

Aan welke activiteiten/cursussen in 
het dorpshuis heeft u behoefte die 
nu niet worden aangeboden? 

Ingevuld 169 57% 

Overgeslagen 129 43% 

Antwoord 

Open vraag, zie ook de digitale enquête. 

 

VOZ-10 
ENQ-13 

Wilt u geïnformeerd worden over 
de activiteiten in het Dorpshuis de 
Slinger (meerdere antwoorden mo-
gelijk)? 

Ingevuld 241 82% 

Overgeslagen 54 18% 

Antwoord 

Nee 25 10% 

Ja, via de krant 29 12% 

Ja, via de post 31 13% 

Ja, via e-mail 121 50% 

Ja, via social media 40 17% 

Ja, via een website 83 34% 

Ja, anders 13 5% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 
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VOZ-11 
ENQ-14 

Vindt u dat er behoefte is aan: 

Ingevuld 185 63% 

Overgeslagen 110 37% 

Antwoord 
Een kinderopvang 

Ja 108 58% 

Nee 77 42% 

Een peuterspeelzaal 

Ja 107 59% 

Nee 74 41% 

Een buitenschoolse opvang 

Ja 109 60% 

Nee 72 40% 

 

VOZ-12 
ENQ-15 

Waar vindt u deze voorzieningen 
het beste passen? 

Ingevuld 206 70% 

Overgeslagen 89 30% 

Antwoord 

In het dorpshuis 66 22% 

In de school 99 34% 

Elders 41 14% 

Veel mensen hadden hierover geen mening 
(bijvoorbeeld omdat ze geen kinderen hebben)  
en gaven dat aan onder het kopje “elders” 
omdat de vraag hier geen ruimte voor bood. 

 

WONEN 

WON-1 
ENQ-16 

Hoe is uw gezinssamenstelling 
(geeft het aantal aan)? 

Ingevuld 222 75% 

Overgeslagen 73 25% 

Antwoord 

Volwassenen 432 N.v.t. 

Kinderen tot en met 17 jaar 117 N.v.t. 

Kinderen van 18 jaar en ouder 53 N.v.t. 

De antwoorden in deze vraag  zijn lastig te 
interpreteren, de totalen zijn meer dan het 
aantal inwoners in het dorp. 

 

WON-2 
ENQ-17 

Bent u zelf of is een gezinslid van 
plan binnen 5 jaar te verhuizen? 

Ingevuld 219 74% 

Overgeslagen 76 26% 

Antwoord 

Nee 187 85% 

Ja, binnen Ossenzijl 5 2% 

Ja, buiten Ossenzijl 12 13% 

 

WON-3 
ENQ-18 

Indien binnen Ossenzijl, waar gaat 
uw voorkeur naar uit? 

Ingevuld 200 74% 

Overgeslagen 95 32% 

Antwoord 

Koopwoning 52 26% 

Huurwoning 6 3% 

Weet niet / niet van toepassing 142 71% 

 

WON-4 
ENQ-19 

Potentiële vertrekkers: zou de aan-
wezigheid van betaalbare huurwo-
ningen u ertoe kunnen bewegen 
hier te blijven? 

Ingevuld 215 73% 

Overgeslagen 80 27% 

Antwoord 

Ja 26 12% 

Nee 26 12% 

Niet van toepassing 163 76% 

 

WON-5 
ENQ-20 

Koopwoning of huurwoning? 

Ingevuld 223 76% 

Overgeslagen 72 24% 

Antwoord 

Heeft u een koopwoning 216 97% 

Heeft u een huurwoning 3 1% 

Bent u tevreden over uw woning 207 93% 

Deze vraag was ongelukkig opgesteld met als 
gevolg een onduidelijke uitkomst. Er waren 17 
opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

WON-6 
ENQ-21 

Bent u tevreden over het woning-
beleid van de gemeente Steenwij-
kerland voor Ossenzijl? 

Ingevuld 220 75% 

Overgeslagen 75 25% 

Antwoord 

Ja 27 12% 

Nee 73 33% 

Geen mening 120 55% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 
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WON-7 
ENQ-22 

Is er behoefte aan nieuwbouwwo-
ningen in Ossenzijl (meerdere ant-
woorden mogelijk)? 

Ingevuld 213 72% 

Overgeslagen 82 28% 

Antwoord 

Ja, aan seniorenwoningen 59 28% 

Ja, aan starterswoningen 128 60% 

Ja, aan rijtjeswoningen 14 7% 

Ja, aan twee onder een kap 22 10% 

Nee, geen behoefte 57 27% 

Anders 43 20% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

WON-8 
ENQ-23 

Wat vindt u van het dorpsaanzicht 
(denk vooral aan de skyline)? 

Ingevuld 210 71% 

Overgeslagen 85 29% 

Antwoord 

Voldoende 140 67% 

Onvoldoende 70 33% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

WON-9 
ENQ-24 

Hoe voldoet de entree van het dorp 
(aan beide kanten van de Hoofd-
straat)? 

Ingevuld 213 72% 

Overgeslagen 82 28% 

Antwoord 

Voldoende 124 58% 

Onvoldoende 89 42% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 
 

 

WON-10 
ENQ-25 

Bent u voorstander van ‘streekeigen 
bebouwing’ bij nieuw- en/of ver-
bouw van woningen en bedrijfs-
panden? 

Ingevuld 218 74% 

Overgeslagen 77 26% 

Antwoord 

Ja 146 67% 

Nee 22 10% 

Geen mening 50 23% 

 

 

 

 

WON-11 
ENQ-26 

Wat zou de oorzaak kunnen zijn van 
de daling van het aantal inwoners in 
het dorp? 

Ingevuld 205 69% 

Overgeslagen 90 31% 

Antwoord 

Ontbreken nieuwbouw 50 25% 

Te weinig werkgelegenheid 52 25% 

Vergrijzing 50 25% 

Ontbreken van voorzieningen 30 15% 

Te veel verkeer/toerisme in de 
zomer 

23 10% 

 63 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

WERK EN WERKGELEGENHEID 

WRK-1 
ENQ-27 

Hoe staat u tegenover uitbreiding 
van het aantal winkels en bedrijven 
in Ossenzijl? 

Ingevuld 198 67% 

Overgeslagen 97 33% 

Antwoord 

Positief 154 78% 

Negatief 49 25% 

Men kon hier zowel “positief” als “negatief” in-
vullen. Voor de reacties,  zie ook de digitale 
enquête. 

 

WRK-2 
ENQ-28 

Is er voldoende werkgelegenheid in 
Ossenzijl of in de directe omgeving? 

Ingevuld 203 69% 

Overgeslagen 92 31% 

Antwoord 

Ja 41 20% 

Nee, met name niet voor 
jongeren 

60 30% 

Nee, voor alle 
leeftijdscategorieën 

102 50% 

 

WRK-3 
ENQ-29 

Vindt u dat werk / werkgelegenheid 
in deze omgeving gestimuleerd 
moet worden? 

Ingevuld 214 73% 

Overgeslagen 81 27% 

Antwoord 

Ja 154 72% 

Nee 19 9% 

Geen mening 41 19% 
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WRK-4 
ENQ-30 

Waar zou volgens u de nadruk op 
moeten worden gelegd om werk / 
werkgelegenheid in deze regio te 
stimuleren? 

Ingevuld 214 73% 

Overgeslagen 81 27% 

Antwoord 

Rietteelt / duurzaam natuur-
beheer 

71 33% 

(Biologisch)-agrarische bedrijfs-
voering 

32 15% 

Toerisme 44 20% 

Watersport 10 5% 

Anders, namelijk 57 27% 

Hier was helaas slechts een antwoord mogelijk. 
Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

TOERISME EN RECREATIE 

TOE-1 
ENQ-31 

Zijn er naar uw mening voldoende 
recreatieve voorzieningen? Denk 
hierbij aan wandel- en fietspaden, 
een zwemplas, speelveldjes, bank-
jes, etc. 

Ingevuld 214 73% 

Overgeslagen 81 27% 

Antwoord 

Ja 138 64% 

Nee 76 36% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

TOE-2 
ENQ-32 

Ondervindt u hinder van het gebruik 
van de huidige openbare recreatieve 
voorzieningen? Denk aan bijv. 
aanleg-, picknick-, en parkeerplaat-
sen. 

Ingevuld 208 71% 

Overgeslagen 87 29% 

Antwoord 

Nee 134 64% 

Ja, van aanlegplaatsen 14 7% 

Ja, van picknickplaatsen 2 1% 

Ja, van parkeerplaatsen 30 30% 

Ja, van wandelpaden 2 2% 

Ja, van fietspaden 26 26% 

63 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

 

 

TOE-3 
ENQ-33 

Zijn toerisme en dagrecreatie van 
belang voor Ossenzijl? 

Ingevuld 206 70% 

Overgeslagen 89 30% 

Antwoord 

Ja 186 90% 

Nee 23 11% 

Men kon hier zowel “ja” als “nee” invullen voor 
een gewogen mening. Voor de reacties,  zie ook 
de digitale enquête. 

 

TOE-4 
ENQ-34 

Zijn de toeristische voorzieningen 
naar uw mening voldoende op el-
kaar afgestemd door het jaar heen? 

Ingevuld 197 67% 

Overgeslagen 98 33% 

Antwoord 

Ja 136 69% 

Nee 61 31% 

Open vraag, zie ook de digitale enquête. 

 

TOE-5 
ENQ-35 

Hoe staat u tegenover uitbreiding 
van toerisme in de directe 
omgeving van Ossenzijl? 

Ingevuld 207 70% 

Overgeslagen 88 30% 

Antwoord 

Positief 111 54% 

Negatief 99 48% 

Men kon hier zowel “positief” als “negatief” in-
vullen voor een gewogen mening. Er waren 99 
opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

TOE-6 
ENQ-36 

Hoe staat u tegenover recreatieve 
uitbreiding voor het langer verblij-
ven van toeristen? Denk aan de rea-
lisatie van een hotel / wellness-
centrum bij De Kluft of verdere groei 
van het vakantiepark Waterstaete. 

Ingevuld 207 70% 

Overgeslagen 88 30% 

Antwoord 

Positief 106 51% 

Negatief 101 49% 

106 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 
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TOE-7 
ENQ-37 

Is vakantiepark Waterstaete een 
aanwinst voor het dorp? 

Ingevuld 209 71% 

Overgeslagen 86 29% 

Antwoord 

Ja 92 44% 

Nee 76 36% 

Geen mening 41 20% 

78 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

TOE-8 
ENQ-38 

Moet Waterstaete in de toekomst 
verder groeien? 

Ingevuld 209 71% 

Overgeslagen 86 29% 

Antwoord 

Ja 38 18% 

Nee 149 71% 

Geen mening 22 11% 

 58 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

TOE-9 
ENQ-39 

Hoe staat u tegenover een recrea-
tieve uitbreiding voor dagtoerisme? 

Ingevuld 200 68% 

Overgeslagen 95 32% 

Antwoord 

Positief 112 56% 

Negatief 63 32% 

Geen mening 25 12% 

 69 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

TOE-10 
ENQ-40 

Vindt u de aanwezigheid en functie 
van het buitencentrum van Staats-
bosbeheer waardevol voor 
Ossenzijl? 

Ingevuld 209 71% 

Overgeslagen 86 29% 

Antwoord 

Ja 194 93% 

Nee 7 3% 

Geen mening 8 4% 

 

 

 

 

 

TOE-11 
ENQ-41 

Is de aanwezigheid van de jacht-
havens belangrijk? 

Ingevuld 193 65% 

Overgeslagen 102 35% 

Antwoord 

Ja 177 92% 

Nee 16 8% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 
 

 

TOE-12 
ENQ-42 

Als Ossenzijl zich economisch wil 
ontwikkelen, is het belangrijk dat 
uitbreiding mogelijk is van: 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

Ingevuld 141 48% 

Overgeslagen 154 52% 

Antwoord 

Havenruimte 78 55% 

Aanlegkades 77 55% 

Camping 57 40% 

Hotel 79 56% 

Recreatiemogelijkheden 38 27% 

73 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 
 

 

TOE-13 
ENQ-43 

Vindt u een plattegrond op een 
centrale plaats in Ossenzijl zinvol 
voor recreatie en toerisme? 

Ingevuld 201 68% 

Overgeslagen 94 32% 

Antwoord 

Ja 168 84% 

Nee 33 16% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

LEEFOMGEVING 

LEE-1 
ENQ-44 

Vindt u de kwaliteit van de groen-
voorzieningen (zoals bomen langs 
wegen, parkjes, e.d.) voldoende? 

Ingevuld 207 70% 

Overgeslagen 88 30% 

Antwoord 

Ja 150 72% 

Nee 57 38% 
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LEE-2 
ENQ-45 

Vindt u het onderhoud van de 
groenvoorzieningen voldoende? 

Ingevuld 208 71% 

Overgeslagen 87 29% 

Antwoord 

Ja 114 55% 

Nee 94 45% 

 

LEE-3 
ENQ-46 

Zijn plukfruitbomen langs de kant 
van de weg een aanwinst voor het 
dorp? 

Ingevuld 211 72% 

Overgeslagen 84 28% 

Antwoord 

Ja  93 44% 

Nee 66 31% 

Geen mening 52 25% 

 

LEE-4 
ENQ-47 

Moeten er weer volkstuintjes 
komen in Ossenzijl? 

Ingevuld 208 71% 

Overgeslagen 87 29% 

Antwoord 

Ja 90 43% 

Nee 37 18% 

Geen mening 81 39% 

 

LEE-5 
ENQ-48 

Bent u tevreden over het beheer 
van de bestaande natuur in en 
rondom Ossenzijl? 

Ingevuld 208 71% 

Overgeslagen 87 29% 

Antwoord 

Ja 113 54% 

Nee 68 33% 

Geen mening 27 13% 

63 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 
 

 

 

 

 

 

 

 

LEE-6 
ENQ-49 

Vindt u de kwaliteit van het opper-
vlaktewater in en rond Ossenzijl 
voldoende? 

Ingevuld 209 71% 

Overgeslagen 86 29% 

Antwoord 

Ja 122 59% 

Nee 10 5% 

Geen mening 55 26% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. In 
deze vraag was abusievelijk het onderdeel 
“Toelichting” tot een gewogen optie gemaakt, 
wat verklaart waarom percentages niet samen 
100 zijn. 

 

LEE-7 
ENQ-50 

Heeft u behoefte aan informatie 
over het huidige beheersplan 
Natura 2000 (dat voor een deel de 
bestemming van de omgeving 
bepaalt)? 

Ingevuld 208 71% 

Overgeslagen 87 29% 

Antwoord 

Ja 153 74% 

Nee 31 15% 

Geen mening 24 11% 

18 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEGVERKEER EN SCHEEPVAART 

WEG-1 
ENQ-51 

Vindt u het in de zomermaanden te 
druk in de Hoofdstraat en omge-
ving? 

Ingevuld 206 70% 

Overgeslagen 89 30% 

Antwoord 

Ja 129 63% 

Nee 63 30% 

Geen mening 14 7% 

82 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 
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WEG-2 
ENQ-52 

Hoe waardeert u de bereikbaarheid 
van Ossenzijl? 

Ingevuld 201 68% 

Overgeslagen 89 32% 

Antwoord 

Goed 96 48% 

Voldoende 88 44% 

Onvoldoende 17 8% 

 

WEG-3 
ENQ-53 

Hoe denkt u over de kwaliteit van de 
wegen in Ossenzijl? 

Ingevuld 199 67% 

Overgeslagen 96 33% 

Antwoord 

Goed 36 18% 

Voldoende 83 42% 

Onvoldoende 80 40% 

87 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEG-4 
ENQ-54 

Hoe waardeert u de bestrijding van 
gladheid van de wegen en paden? 

Ingevuld 196 66% 

Overgeslagen 99 34% 

Antwoord 

Goed 96 48% 

Voldoende 88 44% 

Onvoldoende 17 8% 

 

WEG-5 
ENQ-55 

Wordt er naar uw mening voldoen-
de toegezien op naleving van de ver-
keersregels in en om Ossenzijl? 

Ingevuld 199 67% 

Overgeslagen 96 33% 

Antwoord 

Ja 37 18% 

Nee 123 62% 

Geen mening 39 20% 

83 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEG-6 
ENQ-56 

Bent u voorstander van meer snel-
heidsbeperkende maatregelen? 

Ingevuld 202 68% 

Overgeslagen 93 32% 

Antwoord 

Ja 37 18% 

Nee 123 62% 

Geen mening 39 20% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEG-7 
ENQ-57 

Bent u voorstander om delen van 
Ossenzijl autoluw te laten worden? 

Ingevuld 203 69% 

Overgeslagen 92 31% 

Antwoord 

Ja 69 34% 

Nee 101 50% 

Geen mening 33 16% 

 

WEG-8 
ENQ-58 

Is er voldoende parkeergelegenheid 
in Ossenzijl? 

Ingevuld 203 69% 

Overgeslagen 92 31% 

Antwoord 

Ja 94 46% 

Nee 109 54% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEG-9 
ENQ-59 

Is het een oplossing om buiten het 
dorp parkeerplaatsen (zogeheten 
Spots) aan te leggen voor toeristen? 

Ingevuld 202 68% 

Overgeslagen 93 32% 

Antwoord 

Ja 110 54% 

Nee 60 30% 

Geen mening 32 16% 

57 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEG-10 
ENQ-60 

Moeten deze Spots betaald of gratis 
toegankelijk zijn? 

Ingevuld 199 67% 

Overgeslagen 96 33% 

Antwoord 

Gratis (tegen wild parkeren) 128 64% 

Betaald 26 13% 

Geen mening 45 23% 

 

WEG-11 
ENQ-61 

Heeft u hinder of overlast van het 
verkeer op de weg? 

Ingevuld 181 69% 

Overgeslagen 114 31% 

Antwoord 

Ja 114 63% 

Nee 41 22% 

Geen mening 27 15% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 
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WEG-12 
ENQ-62 

Vindt u dat de reguliere fiets- en 
wandelpaden goed onderhouden 
worden? 

Ingevuld 203 69% 

Overgeslagen 92 31% 

Antwoord 

Ja 49 24% 

Nee 103 51% 

Matig 51 25% 

 

WEG-13 
ENQ-63 

Wat vindt u van de verlichting van 
wegen en straten? 

Ingevuld 200 68% 

Overgeslagen 95 32% 

Antwoord 

Goed 53 27% 

Voldoende 101 50% 

Matig 36 18% 

Onvoldoende 10 5% 

49 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEG-14 
ENQ-64 

Wat vindt u van de verlichting van 
fiets- en wandelpaden? 

Ingevuld 200 68% 

Overgeslagen 95 32% 

Antwoord 

Goed 29 15% 

Voldoende 80 40% 

Matig 52 26% 

Onvoldoende 39 19% 

68 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEG-15 
ENQ-65 

Is Ossenzijl naar uw mening een 
verkeersveilig dorp? 

Ingevuld 203 69% 

Overgeslagen 92 31% 

Antwoord 

Ja 60 30% 

Nee 114 56% 

Geen mening 29 14% 

101 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

 

 

 

WEG-16 
ENQ-66 

Bent u voorstander van een rand-
weg voor het doorgaande auto- en 
vrachtverkeer? 

Ingevuld 203 69% 

Overgeslagen 92 31% 

Antwoord 

Ja 174 86% 

Nee 18 9% 

Geen mening 11 5% 

54 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEG-17 
ENQ-67 

Indien ja, bent u voor een brug over 
de Ossenzijlersloot of voor een 
aquaduct? 

Ingevuld 200 68% 

Overgeslagen 95 32% 

Antwoord 

Brug 25 13% 

Aquaduct 126 63% 

Geen mening 49 24% 

 

WEG-18 
ENQ-68 

Ondervindt u hinder van toeristisch 
verkeer op het water? 

Ingevuld 199 67% 

Overgeslagen 96 33% 

Antwoord 

Nee 126 63% 

Ja 73 37% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEG-19 
ENQ-69 

Bent u er voorstander van dat sche-
pen van bepaalde afmetingen, zoals 
grote partyschepen, geweerd wor-
den in ons vaargebied? 

Ingevuld 198 67% 

Overgeslagen 97 33% 

Antwoord 

Nee 135 68% 

Ja 63 32% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEG-20 
ENQ-70 

Bezorgt het scheepvaartverkeer u 
stankoverlast? 

Ingevuld 198 67% 

Overgeslagen 97 33% 

Antwoord 

Ja 36 55% 

Nee 162 45% 
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WEG-21 
ENQ-71 

Vindt u dat de huidige snelheids-
controles op het water voldoende 
zijn? 

Ingevuld 201 68% 

Overgeslagen 94 32% 

Antwoord 

Ja 59 29% 

Nee 91 45% 

Geen mening 51 26% 

 

WEG-22 
ENQ-72 

Vindt u dat de scheepvaart voldoen-
de afmeermogelijkheden heeft? 

Ingevuld 200 68% 

Overgeslagen 95 32% 

Antwoord 

Ja 93 47% 

Nee 52 26% 

Geen mening 55 27% 

37 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEG-23 
ENQ-73 

Vindt u dat de  afmeermogelijkhe-
den heeft voldoende zichtbaar aan-
gegeven zijn? 

Ingevuld 197 67% 

Overgeslagen 98 33% 

Antwoord 

Ja 58 29% 

Nee 51 26% 

Geen mening 88 45% 

23 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEG-24 
ENQ-64 

Vindt u dat de mogelijkheid om een 
generator te gebruiken verboden 
moet worden (voor de plezier-
vaart)? 

Ingevuld 199 67% 

Overgeslagen 96 33% 

Antwoord 

Ja 104 52% 

Nee 41 21% 

Geen mening 54 27% 

 

 

 

 

 

 

OPENBAAR VERVOER 

OVV-1 
ENQ-75 

Is het openbaar vervoer toerei-
kend? 

Ingevuld 200 68% 

Overgeslagen 95 32% 

Antwoord 

Ja 63 32% 

Nee 61 30% 

Geen mening 76 38% 

49 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

OVV-2 
ENQ-76 

Hoe vaak maakt u gebruik van de 
busverbinding? 

Ingevuld 201 68% 

Overgeslagen 94 32% 

Antwoord 

Bijna dagelijks 2 1% 

Geregeld, meer dan 4 maal per 
maand 

4 2% 

Alleen in de wintermaanden 6 3% 

Minder dan 10 maal per jaar 33 16% 

Nooit 156 78% 

 

OVV-3 
ENQ-77 

Bent u tevreden over de dienst-
regeling? 

Ingevuld 197 67% 

Overgeslagen 98 33% 

Antwoord 

Ja 19 10% 

Nee 33 17% 

Geen mening 145 73% 

21 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

OVV-4 
ENQ-78 

Sinds enige tijd is er geen regiotaxi-
service meer. Vindt u dat deze terug 
moet keren? 

Ingevuld 199 67% 

Overgeslagen 96 33% 

Antwoord 

Ja 107 54% 

Nee 8 4% 

Geen mening 84 42% 
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DUURZAAMHEID EN MILIEU 

DUU-1 
ENQ-79 

Ondervindt u last van zwerfvuil? 

Ingevuld 195 66% 

Overgeslagen 100 34% 

Antwoord 

Ja 92 47% 

Nee 103 53% 

 

DUU-2 
ENQ-80 

Vindt u dat er voldoende afval-
bakken zijn in Ossenzijl? 

Ingevuld 198 67% 

Overgeslagen 97 33% 

Antwoord 

Ja 45 23% 

Nee 117 59% 

Geen mening 36 18% 

 

DUU-3 
ENQ-81 

Zijn er genoeg hondenpoepbakken 

Ingevuld 197 67% 

Overgeslagen 98 33% 

Antwoord 

Ja 17 9% 

Nee 93 47% 

Geen mening 87 44% 

38 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

DUU-4 
ENQ-82 

Wat vindt u van het rietbranden? 

Ingevuld 191 65% 

Overgeslagen 104 35% 

Antwoord 

Open vraag, zie ook de digitale enquête 

 

DUU-5 
ENQ-83 

Hoe denkt u over de kwaliteit van 
de riolering? 

Ingevuld 192 65% 

Overgeslagen 103 35% 

Antwoord 

Goed 141 73% 

Matig 40 21% 

Slecht 11 6% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

DUU-6 
ENQ-84 

Wat vindt u van de gemeentelijke 
afvalverwijdering (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk)? 

Ingevuld 198 67% 

Overgeslagen 97 33% 

Antwoord 

Goed 153 77% 

Matig 36 18% 

Slecht 9 5% 

37 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

DUU-7 
ENQ-85 

Ervaart u geluidsoverlast? 

Ingevuld 196 66% 

Overgeslagen 99 34% 

Antwoord 

Nee 131 67% 

Ja, verkeerslawaai 40 20% 

Ja, bedrijfsgeluiden 3 2% 

Ja, burengerucht 5 3% 

Andere oorzaak 36 18% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

DUU-8 
ENQ-86 

Hebt u als het donker is last van de 
kassen van Luttelgeest? 

Ingevuld 199 67% 

Overgeslagen 96 33% 

Antwoord 

Ja 72 36% 

Nee 127 64% 

 

DUU-9 
ENQ-87 

Is het beheer van de natuur in het 
natuurgebied de Weerribben naar 
uw mening voldoende? 

Ingevuld 191 65% 

Overgeslagen 104 35% 

Antwoord 

Ja 125 65% 

Nee 66 35% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 
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DUU-10 
ENQ-88 

Ziet u de ontwikkeling van de ver-
bindingszone tussen Rottige Meen-
the en de Weerribben als een kans 
voor Ossenzijl? 

Ingevuld 196 66% 

Overgeslagen 99 34% 

Antwoord 

Ja 121 62% 

Nee 33 17% 

Geen mening 42 21% 

32 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

DUU-11 
ENQ-89 

Moet er worden gezocht naar gas 
en aardwarmte in de dorpskern zo-
als energiebedrijf Vermilion mis-
schien van plan is? 

Ingevuld 193 65% 

Overgeslagen 102 35% 

Antwoord 

Ja 14 7% 

Nee 141 73% 

Geen mening 38 20% 

47 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

DUU-12 
ENQ-90 

Als u duurzame energie ziet zitten, 
naar welke vorm gaat uw voorkeur 
uit? 

Ingevuld 199 67% 

Overgeslagen 96 33% 

Antwoord 

Zonne-energie 55 28% 

Windenergie 5 2% 

Warmte- en koudeopslag 3 2% 

Een combinatie van mogelijk-
heden 

91 46% 

Geen mening 27 13% 

Anders 18 9% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

DUU-13 
ENQ-91 

Is het een idee om een gezamenlij-
ke energiecorporatie op te richten? 

Ingevuld 198 67% 

Overgeslagen 97 33% 

Antwoord 

Ja 79 40% 

Nee 42 21% 

Geen mening 77 39% 

21 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

DUU-14 
ENQ-92 

Hoe denkt u over de eventuele 
komst van een windmolenpark in de 
omgeving van Ossenzijl (nabij 
Kuinre)? 

Ingevuld 198 67% 

Overgeslagen 97 33% 

Antwoord 

Positief 33 17% 

Negatief 104 52% 

Neutraal 61 31% 

38 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

AGRARISCHE SECTOR 

AGR-1 
ENQ-93 

Vindt u de agrarische sector belang-
rijk voor Ossenzijl? 

Ingevuld 196 66% 

Overgeslagen 99 34% 

Antwoord 

Ja 138 70% 

Nee 19 10% 

Geen mening 39 20% 

25 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

AGR-2 
ENQ-94 

Ziet u de nabijheid van de Natura-
2000-gebieden Rottige Meenthe en 
Weerribben als een bedreiging voor 
de agrarische sector? 

Ingevuld 196 66% 

Overgeslagen 99 34% 

Antwoord 

Ja 64 33% 

Nee 94 48% 

Geen mening 38 19% 

36 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

AGR-3 
ENQ-95 

Ziet u de nabijheid van de Natura-
2000-gebieden Rottige Meenthe en 
Weerribben als een kans voor de 
agrarische sector? 

Ingevuld 196 66% 

Overgeslagen 99 34% 

Antwoord 

Ja 67 34% 

Nee 59 30% 

Geen mening 70 36% 

32 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 
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AGR-4 
ENQ-96 

Ziet u mogelijkheden voor een inte-
gratie van landbouw en natuur? 

Ingevuld 137 46% 

Overgeslagen 158 54% 

Antwoord 

Open vraag, zie ook de digitale enquête. 
 

 

AGR-5 
ENQ-97 

De overheid kiest voor het zoge-
naamde ‘circulaire boeren’ (kring-
looplandbouw). Is dit ook in Ossen-
zijl mogelijk. Zo ja, welke rol vindt u 
dat is weggelegd voor de boeren 
zelf, welke voor de overheid, en 
welke voor ons als gemeenschap? 

Ingevuld 124 42% 

Overgeslagen 171 58% 

Antwoord 

Open vraag, zie ook de digitale enquête. 

 

WELZIJN EN SPORT 

WEL-1 
ENQ-98 

Voelt u zich veilig in uw buurt of 
omgeving? 

Ingevuld 196 66% 

Overgeslagen 99 34% 

Antwoord 

Ja 193 98% 

Nee 3 2% 

 

WEL-2 
ENQ-99 

Zou u vaker politie in de omgeving 
willen zien? 

Ingevuld 196 66% 

Overgeslagen 99 34% 

Antwoord 

Ja 80 41% 

Nee 116 59% 

 

WEL-3 
ENQ-100 

Heeft u behoefte aan meer contact 
met de wijkagent? 

Ingevuld 197 67% 

Overgeslagen 98 33% 

Antwoord 

Ja 35 18% 

Nee 162 82% 

 

WEL-4 
ENQ-101 

Heeft iets of iemand u er wel eens 
van weerhouden om aangifte te 
doen bij de politie? 

Ingevuld 195 66% 

Overgeslagen 100 34% 

Antwoord 

Ja 13 7% 

Nee 182 93% 

 

WEL-5 
ENQ-102 

Vindt u dat de hulpdiensten in geval 
van nood snel ter plaatse zijn? 

Ingevuld 186 63% 

Overgeslagen 109 37% 

Antwoord 

Ja 119 64% 

Nee 67 36% 

 

WEL-6 
ENQ-103 

Geeft de openbare verlichting in uw 
omgeving voldoende veiligheid? 

Ingevuld 198 67% 

Overgeslagen 97 33% 

Antwoord 

Ja 157 79% 

Nee 41 21% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEL-7 
ENQ-104 

Vindt er vandalisme plaats in uw 
omgeving? 

Ingevuld 195 66% 

Overgeslagen 100 34% 

Antwoord 

Ja 18 9% 

Nee 177 91% 

 

 

WEL-8 
ENQ-105 

De volgende vragen gaan over de 
sociale leefbaarheid in het dorp. 
Geeft u aan in hoeverre u het eens 
bent met de onderstaande stelling-
en. 

Ingevuld 197 67% 

Overgeslagen 98 33% 

Antwoord 
De mensen in deze buurt gaan op een prettige 
manier met elkaar om 

(Zeer) eens 164 83% 

Neutraal 29 15% 

(Zeer) oneens 4 2% 
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De mensen in deze buurt kennen elkaar 
nauwelijks 

(Zeer) eens 12 6% 

Neutraal 37 19% 

(Zeer) oneens 145 75% 

Ik woon in een gezellige buurt met veel 
saamhorigheid 

(Zeer) eens 136 69% 

Neutraal 51 26% 

(Zeer) oneens 9 5% 

Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt 
wonen 

(Zeer) eens 152 78% 

Neutraal 38 19% 

(Zeer) oneens 6 3% 

Jongeren en ouderen in de buurt gaan op een 
prettige manier met elkaar om 

(Zeer) eens 144 74% 

Neutraal 47 24% 

(Zeer) oneens 4 2% 

Mensen in mijn buurt voelen zich betrokken en 
verantwoordelijk voor medebuurtbewoners 

(Zeer) eens 149 77% 

Neutraal 39 20% 

(Zeer) oneens 5 3% 

 

WEL-9 
ENQ-106 

Is Ossenzijl de laatste jaren qua leef-
baarheid veranderd? 

Ingevuld 154 52% 

Overgeslagen 141 48% 

Antwoord 

Ja 74 48% 

Er is niet veel veranderd 55 36% 

Nee 28 18% 

Men kon hier meerdere antwoorden invullen 
voor een gewogen mening. Voor de reacties,  
zie ook de digitale enquête. 

 

WEL-9 
ENQ-107 

Zal de leefbaarheid in Ossenzijl de 
komende jaren vooruit of achteruit 
gaan? 

Ingevuld 156 53% 

Overgeslagen 139 47% 

Antwoord 

Ik denk vooruit 47 30% 

Deze zal gelijkblijven 46 29% 

Ik denk achteruit 67 43% 

Men kon hier meerdere antwoorden invullen 
voor een gewogen mening. Voor de reacties,  
zie ook de digitale enquête. 
 

 

WEL-10 
ENQ-108 

Bent u lid van een of meer vereni-
gingen? 

Ingevuld 191 65% 

Overgeslagen 104 35% 

Antwoord 

Nee 82 43% 

Ja, in Ossenzijl zelf 72 38% 

Ja, in de directe omgeving van 
Ossenzijl 

37 19% 

80 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

WEL-11 
ENQ-109 

Mist u voorzieningen in Ossenzijl op 
het gebied van sport en/of vrije-
tijdsbesteding (meerdere antwoor-
den toegestaan)? 

Ingevuld 153 52% 

Overgeslagen 142 48% 

Antwoord 

Ja, voor volwassenen 45 29% 

Ja, in Ossenzijl zelf 38 25% 

Ja, in de directe omgeving van 
Ossenzijl 

92 60% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

CULTUUR EN HISTORIE 

CUL-1 
ENQ-110 

Vindt u dat er voor uw leeftijds-
groep voldoende culturele voorzie-
ningen zijn (meerdere antwoorden 
mogelijk)? 

Ingevuld 154 52% 

Overgeslagen 141 48% 

Antwoord 

Ja 79 51% 

Nee  30 19% 

Een filmhuis 42 27% 

Muziek (zoals harmonie of koor) 20 13% 

Een kunstenaars- / expositie-
ruimte 

15 10% 

Creatieve activiteiten 
(fotograferen, boetseren, 
beeldhouwen, aquarelleren) 

33 21% 

Andere culturele voorzieningen 9 6% 

51 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 
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CUL-2 
ENQ-111 

Hoe staat u tegenover evenemen-
ten op het water in de Kolk (bijv. 
een concert) ? 

Ingevuld 192 65% 

Overgeslagen 103 35% 

Antwoord 

Positief 140 73% 

Negatief 20 10% 

Geen mening 32 17% 

 

CUL-3 
ENQ-112 

Zijn naar uw mening de bestaande 
voorzieningen  voldoende? (His-
torische Vereniging IJsselham, het 
bezoekers/activiteitencentrum van 
Staatsbosbeheer)? 

Ingevuld 185 63% 

Overgeslagen 110 37% 

Antwoord 

Ja 157 85% 

Nee 28 15% 

 

CUL-4 
ENQ-113 

Vindt u dat de historie van de Weer-
ribben en Ossenzijl nog is terug te 
vinden? 

Ingevuld 181 61% 

Overgeslagen 114 39% 

Antwoord 

Ja 97 54% 

Nee 44 24% 

Geen mening 40 22% 

46 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

CUL-5 
ENQ-114 

Wilt u de historische sfeer weer 
terugbrengen in Ossenzijl door bijv. 
plaatsing van streekeigen straat-
verlichting en bankjes? 

Ingevuld 185 63% 

Overgeslagen 110 37% 

Antwoord 

Ja 122 66% 

Nee 30 16% 

Geen mening 33 18% 

25 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

 

 

CUL-6 
ENQ-115 

Vindt u de aanleg van nieuwe 
wandelpaden (‘dorpsommetjes’) 
belangrijk? 

Ingevuld 192 65% 

Overgeslagen 103 35% 

Antwoord 

Ja 142 74% 

Nee 20 10% 

Geen mening 30 16% 

 

CUL-7 
ENQ-116 

Vindt u het herstel van historische 
veerroutes (voet/fietsveerpontjes) 
die kerk- en andere paden met 
elkaar verbinden belangrijk? 

Ingevuld 194 66% 

Overgeslagen 101 34% 

Antwoord 

Ja 139 72% 

Nee 30 15% 

Geen mening 25 13% 

 

CUL-8 
ENQ-117 

Er was een bruggetje gedacht bij 
de waterdoorgang naar Water-
staete. Moet dat bruggetje er ko-
men om het oorspronkelijke pad 
langs de oever voor wandelaars te 
herstellen? 

Ingevuld 194 66% 

Overgeslagen 101 34% 

Antwoord 

Ja 160 82% 

Nee 19 10% 

Geen mening 15 8% 

 

SAMENWERKING EN COMMUNICATIE 

SAM-1 
ENQ-118 

Is er volgens u voldoende samen-
werking tussen organisaties en ver-
enigingen in Ossenzijl? 

Ingevuld 192 65% 

Overgeslagen 103 35% 

Antwoord 

Ja 44 23% 

Nee 30 16% 

Geen mening 118 61% 
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SAM-2 
ENQ-119 

Is er voldoende samenwerking 
tussen organisaties / verenigingen 
uit Ossenzijl en de gemeente Steen-
wijkerland? 

Ingevuld 192 65% 

Overgeslagen 103 35% 

Antwoord 

Ja 28 15% 

Nee 35 18% 

Geen mening 129 67% 

 

SAM-3 
ENQ-120 

Heeft u behoefte aan informatie-
bijeenkomsten over bepaalde 
thema’s die worden georganiseerd 
door Plaatselijk Belang Ossenzijl? 

Ingevuld 177 60% 

Overgeslagen 118 40% 

Antwoord 

Ja 115 65% 

Nee 62 35% 

25 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 

 

SAM-4 
ENQ-121 

Van welke communicatiemiddelen 
zou (beter) gebruik kunnen worden 
gemaakt, om u op de hoogte te 
brengen van de ontwikkelingen in 
uw woonomgeving? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk) 

Ingevuld 191 65% 

Overgeslagen 104 35% 

Antwoord 

Een nieuwsbrief per post 44 23% 

Een nieuwsbrief per email 127 66% 

Een te ontwikkelen website 85 45% 

Mondelinge bijeenkomsten 34 18% 

Periodieke krantencolumn  31 16% 

Sociale media 46 24% 

Anders 5 3% 

Voor de reacties,  zie ook de digitale enquête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONGEREN 

JON-1 
ENQ-125 

Welke activiteit (bijv. darten, com-
puteren, doe-het-zelven) vind je 
leuk als deze in Ossenzijl georgani-
seerd zou worden? 

Ingevuld 27 9% 

Overgeslagen 268 91% 

Antwoord 

Open vraag, zie ook de digitale enquête. 

 

JON-2 
ENQ-126 

Welke sportactiviteit ontbreekt in 
Ossenzijl waaraan je zou willen 
meedoen? 

Ingevuld 32 11% 

Overgeslagen 263 89% 

Antwoord 

Open vraag, zie ook de digitale enquête. 

 

JON-3 
ENQ-127 

Welke cultuuractiviteiten ontbreken 
volgens jou in Ossenzijl? 

Ingevuld 24 8% 

Overgeslagen 271 92% 

Antwoord 

Open vraag, zie ook de digitale enquête. 

 

JON-4 
ENQ-128 

Wat is je leeftijd? 

Ingevuld 14 5% 

Overgeslagen 281 95% 

Antwoord 

12 jaar 2 14% 

13 jaar 2 14% 

14 jaar 2 14% 

15 jaar 0 0 

16 jaar 4 29% 

17 jaar 4 29% 

 

JON-5 
ENQ-129 

In welke plaats volg je onderwijs / 
een opleiding 

Ingevuld 14 5% 

Overgeslagen 281 95% 

Antwoord 

Emmeloord 3 21% 

Wolvega 6 43% 

Steenwijk 3 21% 

Zwolle 0 0% 

Meppel 0 0% 

Elders 4 30% 

Enkelen gingen / gaan ook naar Leeuwarden 
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JON-6 
ENQ-130 

Welk type onderwijs volg je? 

Ingevuld 14 5% 

Overgeslagen 281 95% 

Antwoord 

VBO/LBO 0 0% 

VMBO 2 14% 

MBO 1 7% 

HAVO 4 29% 

VWO 5 36% 

Beroepsonderwijs via ROC 0 0% 

HBO/Universiteit 1 7% 

Overig 1 7% 

Overig: PRO (Praktijkonderwijs) 

 

JON-7 
ENQ-131 

Als dat mogelijk zou zijn, wil je dan 
graag (bijv. na je opleiding) in 
Ossenzijl blijven wonen of weer 
naar Ossenzijl terugkeren? 

Ingevuld 15 5% 

Overgeslagen 280 95% 

Antwoord 

Ja 7 47% 

Nee 2 13% 

Weet (nog) niet 6 40% 

2 opmerkingen,  zie ook de digitale enquête. 
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Appendix B – Samenvatting Inloopdagen 
 

 

In de afgelopen weken tussen 22 juli en 24 augustus hebben er (aantal) inloopmiddagen en avonden plaats 

gevonden in het dorpshuis naar aanleiding van de enquête. 

Het bestuur van Plaatselijk Belang kreeg aanvankelijk veel kritiek op de formulering van een aantal vragen die 

sommigen te suggestief vonden en naar en beoogd doel zouden leiden. Bijvoorbeeld de  vragen over de 

agrarische sector. Die zouden teveel leiden naar uitsluitend biologische landbouw. 

Dat was natuurlijk geenszins de bedoeling maar strikt genomen kon het zo opgevat worden. 

De inloopmiddagen hebben veel van die misverstanden kunnen verhelderen. 

Ook werden er door de bezoekers veel  inzichten en ideeën aangedragen die aan het resultaat van de 

Dorpsvisie hebben bijgedragen. 

 

Samenvatting 

De deelnemers zien unaniem een randweg tracé aan de noordzijde van Ossenzijl. 

Maar bij hen blijft de vraag steeds opkomen hoe de plannen en ontwikkelingen van Gemeente, Provincie en 

Rijk op elkaar gaan inwerken. 

De Provincie zet nu in op een voorspoedige verbindingszone van Weerribben en de Rottige Meenthe en vanuit 

de Rijksoverheid komen steeds meer geluiden over de aanleg van de zogenaamde Lely spoorlijn. 

De rol van de Gemeente is hier niet duidelijk. 

Bijval voor de constatering dat de aanleg van de randweg , de ecologische zone en de ambitie van Waterstaete 

een drie-eenheid vormen. 

De Projectontwikkelaar van Waterstaete speelt duidelijk met de gedachte aan een uitbreiding van het huidige 

park. De meerderheid van de deelnemers zien dit absoluut als niet gewenst. 

Men vroeg zich ook af of de Gemeente de toestemming om het vakantiepark uit te breiden heeft gekoppeld 

aan het bouwen van starters woningen in Ossenzijl? 

Heeft het bestuur van PB ooit inzage gehad in de afspraak die de Gemeente met Waterstaete heeft gemaakt? 

Waarom geen WOB verzoek om inzage? 

Ondertussen staan er voortdurend files voor de brug en vraagt men zich af of de brugwachters niet beter 

geïnstrueerd kunnen worden om dat te verhinderen. 

De bereikbaarheid van het dorp komt zo steeds meer in gevaar. 

Er ligt een verzoek aan de gemeente om te onderzoeken of omleiden van het zware verkeer enige verlichting 

kan brengen in de Hoofdstraat. 
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De deelnemers staan nadrukkelijk op het standpunt dat deze maatregel niet de oplossing is en slechts tijdelijk 

moet gelden in afwachting van de aanleg van een randweg. 

Een van de bewoners aan de Hoofdstraat heeft inmiddels een ernstige casco schade geconstateerd aan haar 

huis en verwacht van het PB steun om de schade te verhalen op de Gemeente. 

De Randweg is voor alle betrokkenen de eerste voorwaarde voor het uitwerken van verdere plannen. 

Over waar de grens van bedrijven ligt in het ontwikkelen van hun activiteiten vinden de deelnemers dat daar 

geen grenzen aan hoeven te worden gesteld tenzij die ontwikkelingen aantoonbaar schade aan de 

gemeenschap, landschap of bodem toebrengen. 

Er zijn ook suggesties gedaan om de huidige ijsbaan te betonneren en zo parkeermogelijkheden te creëren. 

Anderen zien de parkeermogelijkheden (spot) liever uitgebreid bij het Mallegat te Oldemarkt. 

Er zullen op den duur laadpalen moeten komen echter zodanig dat dorpsbewoners daar bij voorkeur gebruik 

van moeten kunnen maken. 

Wanneer er ideeën , plannen  komen vanuit de jeugd dan faciliteert dorpshuis en PB maar zij zullen zelf hun 

ideeën in daadkracht moeten omzetten. 

Er is behoefte aan een botenhelling voor de bewoners. 

Het zogenaamde zwemstrandje leeft zeer onder de inwoners. 

Aan de wens om bij het overleg van de ‘Schetsschuit’ naast PB de bewoners te betrekken is voldaan met 8 

leden uit onze gemeenschap. 

Men wil dat het bestuur van PB zich terdege voorbereid op het overleg Schetsschuit. 

Het bestuur PB heeft zich met de afvaardiging in een aantal sessies op dit overleg voorbereid. 

Veel deelnemers drongen er met klem op aan dat de conclusies die tot de dorpsvisie zullen leiden unaniem 

door onze gemeenschap worden gesteund en onderschreven. 

Een verdeeld Ossenzijl maakt geen schijn van kans in de onderhandelingen met de overheden.

 

 

OP NAAR DE SCHETSSCHUIT ... 


