Nieuwsbrief november 2020
Plaatselijk Belang Ossenzijl
Beste dorpsgenoten,
Het Plaatselijk Belang heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. Het overleg
met de gemeente heeft een diepere dimensie gekregen sinds het bekend
worden van de miljoenensubsidie voor het nieuwe European Wetland Centre
aan de Hoogeweg. In de nieuwe verhoudingen gaan we binnenkort verder
praten over de toekomst van Ossenzijl. Eén ding is nu duidelijk: de verlangde
randweg om het dorp is een stapje dichterbij gekomen. In deze nieuwsbrief
een uitgebreid overzicht van de stand van zaken.
Wil je reageren of heb je een onderwerp voor de volgende nieuwsbrief? Laat
het een van de bestuursleden weten. Hun contactgegevens vind je aan het
einde van deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Tweede ‘schetsschuit’: open discussie over toekomst van Ossenzijl

‘We hebben een stem gekregen’
De gemeente blijft inzetten op de komst van een European Wetland Center plus bijbehorende
toeristische activiteiten in Ossenzijl. Voor het dorp is een randweg een harde voorwaarde
voor het mogelijk maken van deze ontwikkelingen. Dat zijn inmiddels stevige piketpalen.
Daar tussenin geldt een volledig open discussie over hoe, wat en wanneer. Op 2 en 16
december krijgt die discussie verder vorm in de tweede ronde van de ‘schetsschuit’. Een paar
vragen en antwoorden vooraf.
Hoe zat het ook al weer?
Sinds wij in april 2019 in de krant lazen dat ons dorp verrijkt zou worden met een
transferium voor toeristen, is er veel veranderd. Bij twee dorpsbijeenkomsten, een op 17
december 2019 en een op 3 maart dit jaar werd duidelijk dat de dorpelingen het gevoel
hadden in een reeds voorbedachte ontwikkeling te worden ingevoegd. Daarbij zouden zij

hooguit nog een
aantal punten en
komma’s mogen
plaatsen. De mensen
in Ossenzijl waren er
ongelukkig mee dat
zij niet betrokken
waren gemaakt bij
majeure
ontwikkelingen die
hun eigen dorp
betroffen.
Om de Ossenzijligers
een stem te geven en
te bereiken dat er ook naar deze stem zou worden geluisterd, werd in het afgelopen
voorjaar door het Plaatselijk Belang een enquête gehouden in Ossenzijl. Het resultaat
daarvan is niet lang geleden in boekvorm huis aan huis bezorgd. (Op 8 december bieden we
het boekje aan aan de gemeenteraad – zie elders in deze nieuwsbrief.)
Uit de enquête werd één ding duidelijk: welke ontwikkelingen voor ons dorp ook bedacht
worden, het kan niet zonder het eerst verbeteren van onze infrastructuur. Al snel klonk het
in diverse toonaarden door: “Zonder randweg geen uitbreiding”.
Wat hebben we gehad aan de enquêteresultaten?
De bedoeling van het Plaatselijk Belang is om op basis van de enquête een dorpsvisie te
maken die kan worden verwerkt in de gemeentelijke Omgevingsvisie. Bij de gemeente is
intussen het inzicht verder gegroeid dat het belangrijk is bij de verdere ontwikkelingen
rondom Ossenzijl zich bewust te zijn van draagvlak, zeker nu zo duidelijk was geworden hoe
de dorpelingen denken over diverse onderwerpen. Zo ontstond het idee van de zogeheten
‘schetsschuit’: een bijeenkomst van anderhalve dag waarbij een groot aantal
belanghebbende partijen (gemeente, provincie, recreatieondernemers, dorpelingen,
Staatsbosbeheer) van gedachten zouden wisselen over de toekomst van het dorp. De eerste
schetsschuitdag vond plaats op 8 september jongstleden.
Wat kwam daaruit?
De uitkomst ervan liet eigenlijk vooral één ding zien: zolang Ossenzijl géén randweg heeft zal
het verkeer in het dorp hopeloos vastlopen. De verkeerssituatie is, met name in het
hoogseizoen, al rampzalig. Het probleem is er, en zal niet zomaar verdwijnen. In die zin
eindigde deze dag in een impasse, want de gemeente kon niet anders dan aangeven dat er
voor een randweg om Ossenzijl géén geld is.
Daarna was het geruime tijd stil en in het dorp kregen we het gevoel ‘vergeten’ te zijn –
totdat plots in de krant en op de website van de gemeente het bericht verscheen van de
toekenning van de miljoenen van de Regiodeal Zwolle voor de ontwikkeling van een
ambitieus European Wetland Center bij Ossenzijl, waarbij de term ‘iconisch’ viel. Het gevolg

was een golf van verontwaardiging in het dorp dat nu helemaal het gevoel kreeg opnieuw
niet serieus te worden genomen.
De rapen waren dus gaar. Dat vroeg om actie?
Jazeker. Spoedig na dit bericht en de resulterende consternatie vond een bespreking plaats
tussen mensen van de gemeente (onder wie de wethouders Bram Harmsma en Marcel
Scheringa) en het Plaatselijk Belang. Nadat een en ander was opgehelderd en de gemeente
erkende dat de communicatie richting het dorp gebrekkig was geweest, bleek er een heel
andere wind te waaien.
Wethouder Scheringa gaf aan dat de gemeente bereid is om de mogelijkheid van een
randweg om het dorp zeer grondig en serieus te gaan onderzoeken. Daarbij zou ook op zoek
gegaan worden naar externe financiering, van provincie, het Rijk of zelfs Europa. In
vervolggesprekken werd aangegeven dat het de bedoeling is om uiterlijk bij de
begrotingsbesprekingen in november 2021 zicht te hebben op de (on)mogelijkheden van
financiering, en daarmee op de haalbaarheid van het randwegproject. Geen gelopen race
uiteraard maar een heel mooi perspectief!
Dat klinkt hoopvol. Wat kunnen we hiermee?
De boodschap van de gemeente is: vanaf nu zal het dorp volwaardig in de ontwikkelingen
betrokken worden – als meedenkende en niet als meeluisterende partij. Of het nu gaat om
de realisatie van de randweg, de ontwikkeling van het Wetland Center, de parkeerspots, het
hotel/wellness, eventueel Waterstaete-2, de ecologische verbindingszone, maar ook sociale
woningbouw: over al deze zaken zullen wij vanaf nu voor de volle 100% kunnen meepraten.
Zijn er nog addertjes onder het gras?
Laten we het kanttekeningen noemen. De ambitie voor de realisatie van een Wetland Center
(een vernieuwd bezoekerscentrum) blijft voor honderd procent overeind en daar is ook de
‘regiodeal’-miljoenensubsidie voor bedoeld. De gemeente zal op dit project blijven inzetten.
Evenals voor ons dorpelingen de wens van een randweg een harde voorwaarde is voor
ontwikkelingen. Maar op alle andere vlakken, alsmede op de wijze waarop een en ander
gestalte zal krijgen, geldt een volledig open discussie.
Hoe verwoordt wethouder Marcel Scheringa de huidige situatie?
“Het college wil een onderzoeksvraag uitzetten waaruit duidelijk wordt of financiering van
een randweg mogelijk is. De aanvliegroute hierbij is breder dan alleen infrastructuur en
leefbaarheid. Er wordt ook vooral vanuit (water)recreatie gedacht in relatie tot Friesland. We
willen de raad vragen eigenaar te worden van de onderzoeksvraag die we samen met het
dorp stellen. Daarnaast neemt de provincie in haar toelichting op het Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) Noordmanen op dat er aan de noordzijde van Ossenzijl een randweg kan
komen, en dat daarvoor een ruimtelijke reservering gedaan wordt.”

Is het Plaatselijk Belang blij met de actuele ontwikkelingen?
Heel blij. De gemeente geeft werkelijk inhoud aan de toekomstige ontwikkelingen door een
tweede schetsschuit te organiseren waarbij wij volledig zijn betrokken. De datums zijn
vastgesteld: op woensdag 2 en 16 december a.s. Bij deze sessies zijn aanwezig: gemeente,
provincie, Staatsbosbeheer, Wetland Wonen, recreatieondernemers (De Kluft, Waterstaete),
Stichting Weerribben-Wieden en waarschijnlijk ook vertegenwoordigers van de gemeente
Weststellingwerf voor een gebiedsintegrale aanpak.
Let op: voor het dorp zijn er acht plekken gereserveerd die in eerste instantie zullen worden
ingevuld door de bestuursleden van het Plaatselijk Belang. Zij kunnen er waarschijnlijk niet
allen bij zijn, waardoor er stoelen zullen overblijven. Wij nodigen belangstellende
dorpelingen van harte uit om zich aan te melden.
Tot slot?
We kunnen stellen dat het ons is gelukt! We hebben als dorp een stem gekregen in de
toekomst van Ossenzijl. Er wordt eindelijk naar ons geluisterd, dus laten we daar gebruik van
maken. Wordt vervolgd!
***

Zeg het met een spandoek…
Heb je ze al gezien? De spandoeken die aan de Lageweg en de Hoofdstraat hangen? “De
randweg moet er komen, anders voelen we ons genomen” is de leus die het Plaatselijk
Belang heeft bedacht om de eis van
het dorp voor de begeerde randweg
kracht bij te zetten. Het zal nog wel
even duren voordat de gemeente
het besluit tot realisatie neemt,
maar in de tussentijd laten wij er
geen gras over groeien.

Werkzaamheden fietspad
Oudeweg gestart
De werkzaamheden ter verbetering
van het fietspad tussen Ossenzijl en
Kalenberg zijn gestart. Aannemer
Schagen verwijdert eerst het oude
asfalt en stort daarna beton als
nieuwe toplaag. Er wordt steeds gewerkt in stroken van 200 meter. De verwachting is dat
het gedeelte langs de Oudeweg voor de komende Kerst klaar zal zijn. In het nieuwe jaar gaat
de aannemer verder vanaf Kalenberg richting het Kooibomenpad.

Voor de bewoners van de Oudeweg ligt langs het fietspad, ter plaatse waar gewerkt wordt,
een strook van rijplaten zodat hun woningen goed bereikbaar blijven. In verband met de
werkzaamheden is een doorgangsverbod ingesteld voor fietsers bij het eerste bruggetje in
de Oudeweg en bij Kalenberg.
Wil je de voortgang volgen van de verbetering van het fietspad, dan kan dat ook digitaal via
de app van Schagen Infra, die gratis is te downloaden in de Apple of Play Store (zoek naar
Schagen Infra). In de app moet je klikken op ‘Fietspad Ossenzijl-Kalenberg’.

Nieuwe website Ossenzijl is alive and kicking

Daar is ie dan. De nieuwe website van Ossenzijl die op initiatief van het Plaatselijk Belang is
gemaakt. De site moet het online visitekaartje van ons dorp zijn. Maar is ook reuze
interessant voor de Ossenzijliger zelf. Je vindt er overzichten van verenigingen, ondernemers
en toeristische zaken. Het nieuws (voor zover dat er is) en het weer staan erop. De historie
van het dorp wordt beschreven. En het Plaatselijk Belang maakt actief gebruik van de
website waarvan de gemeente sponsor is.
Benieuwd? Kijk op www.ossenzijl.nu

Aanbieden verslag dorpsenquête
Bij gelegenheid van de ‘politieke markt’ op 8 december a.s. in het gemeentehuis zal het
Plaatselijk Belang het verslag van de dorpsenquête, waarvan je onlangs een exemplaar in de
bus hebt gekregen, officieel aan het college van B&W en de gemeenteraad aanbieden. Alle
Ossenzijligers zijn daarbij van harte welkom!
Wij weten nog niet of dit fysiek kan of online zal plaatsvinden, hierover vind je meer
informatie op de website van de gemeente (zoek op "politieke markt"). We hopen in ieder
geval dat het dorp hoe dan ook ruim vertegenwoordigd zal zijn, of dat nu in levende lijve is
of digitaal.

Wie zitten er in het bestuur van het Plaatselijk Belang Ossenzijl?
Wim Liesker, voorzitter, wim.liesker@weerribben.eu
06-21286789
Marianne Vermeulen, vicevoorzitter, marianne-vermeulen@hetnet.nl
06-10615435
Ina Kuit, secretaris, boudinakuit@outlook.com
06-20542705
Bas Broekhuizen, penningmeester, bas.broekhuizen@concepts.nl
06-13020959
Caspar van Loo, bestuurslid, caspar.vanloo@hetnet.nl
06-21449879
John Rotink, kandidaat-bestuurslid, john@rotink.nl
06-53382981
Siebrand de Boer, kandidaat-bestuurslid, deboersiebrand@gmail.com
06-25483036

