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Beste Ossenzijligers, 

Deze nieuwsbrief gaat vooral over de ideeën voor de toekomst van Ossenzijl. 

We doen verslag van de besprekingen tijdens de zogenoemde 

schetsschuitdagen. Daar kwamen het Plaatselijk Belang, enkele dorpelingen, 

gemeente, provincie, Staatsbosbeheer en recreatieondernemers samen om 

de ‘vooruitgang’ te schetsen. Op weg naar de nieuwe Dorpsvisie.  

Bij deze nieuwsbrief doen we een kleurrijk bosje tulpen, als attentie richting 

de Pasen. 

 

Op weg naar de Dorpsvisie 
De coronacrisis maakt de weg ernaar toe er niet gemakkelijker op, maar we zijn nog steeds 

bezig met de toekomst van Ossenzijl. Toeristische ontwikkelingen, woningbouw en de 

randweg zijn belangrijke thema’s die de volle aandacht genieten van het Plaatselijk Belang, 

gemeente en provincie, recreatieondernemers en maatschappelijke organisaties. Vorige 

maand vond in dit proces de tweede ‘schetsschuitdag’ plaats, via Zoom, om de richting van 

de ontwikkelingen helder te krijgen. Op basis van de discussies is inmiddels een zogeheten 

voorkeursmodel op tafel gekomen. Daarin zijn ideeën voor het randwegtracé, het European 

Wetland Center en locaties voor nieuwe woningen opgenomen.  

Maar we beginnen bij het begin. 

De tweede ‘schetsschuitdag’ vorige maand had even op zich laten wachten. De coronamaatregelen 

maakten het niet mogelijk om in januari alle deelnemers opnieuw in het dorpshuis te verzamelen. 

We zochten daarom naar een digitale vorm via Zoom en Miro die recht zou doen aan de kern van de 

‘schetsschuit’: samen verschillende mogelijkheden verkennen en daarover van gedachten wisselen. 

Uiteindelijk verenigden op 10 februari de deelnemers zich achter hun beeldscherm. Het bureau 

Hofstra|Heersche Landschapsarchitecten faciliteerde de live bijeenkomst. 

Thema’s die in de vorige schetsschuit (begin december) waren besproken gingen over de vormgeving 

en ligging van de gewilde randweg om het dorp, de plek voor het European Wetland Centre (EWC) en 



mogelijke locaties voor (beperkte) woningbouw.  

Er zijn uiteraard meer aandachtspunten en wensen die leven in Ossenzijl. Die zullen later in de 

nieuwe Dorpsvisie benoemd en uitgewerkt worden.  

 

Voors en tegens 

Hofstra|Heersche had de resultaten van de eerste ‘schetsschuit’ verwerkt in drie modellen. Op basis 

hiervan konden de deelnemers in de tweede schetsschuitbijeenkomst aan de slag (de modellen zijn 

overigens integraal te bekijken op de website ossenzijl.nu). Na een gezamenlijke bespreking van de 

modellen en een eerste reactie van de deelnemers werd in de middag gewerkt in twee groepen. Het 

doel was om voors en tegens naast elkaar te zetten en waar nodig aanvullingen te doen. Hierdoor 

ontstond uiteindelijk een aardig beeld van de wensen en behoeften van de verschillende partijen aan 

de schetsschuit. 

De reacties, meningen en voorkeuren zijn 

daarna samengepakt in wat nu een 

voorkeursmodel heet. Dit model is niet in 

de ‘schetsschuit’ besproken, maar moeten 

we beschouwen als een resultaat van de 

bijeenkomst. Voor de duidelijkheid: het 

voorkeursmodel ligt niet vast. Het geeft 

alleen een richting aan van hoe de 

ontwikkeling er kan uitzien volgens de 

verschillende partijen. Het Plaatselijk 

Belang heeft niet zijn handtekening hieronder gezet. Hoe het dorp over de ontwikkelingen denkt zal 

duidelijk(er) worden na terugkoppeling van de conceptdorpsvisie die binnenkort het licht zal zien. 

Hoe ziet het voorkeursmodel er uit? 

Randweg 

In het voorkeursmodel is gekozen voor een randweg met een lokaal karakter, waar niet harder dan 

50 of 60 km/u gereden mag worden. Het tracé heeft in dit model een vloeiend verloop, en ligt ter 

hoogte van de Lageweg evenwijdig aan de Burgemeester Van der Veenweg. Er is een aquaduct 

voorzien onder de Ossenzijlersloot. De vormgeving van het tracé en een herinrichting van de 

Hoofdstraat moeten de randweg tot de meest aantrekkelijke route maken voor het doorgaande 

verkeer. In aansluiting op het bestaande bedrijventerrein is er ruimte voor enige nieuwe bedrijven.  

European Wetland Centre, hotel, wellness 

Hoewel het allerlaatste woord hierover nog gesproken moet worden, is de voorkeurslocatie van het 

‘moerascentrum’ (European Wetland Centre) die van het huidige bezoekerscentrum van 

Staatsbosbeheer. De ontwikkeling gaat samen met een herinrichting van het gehele gebied en de 

realisatie van een ‘spot’ (een ruime, ‘aangeklede’ parkeerplaats). Waar het bezoekerscentrum nu nog 

wordt omgeven door een camping, ligt het ‘moerascentrum’ straks midden in de natuur van de 

Weerribben. Mensen die naar het gebied komen om te fietsen of die een bootje willen huren kunnen 

ook kiezen voor een andere ‘spot’ in de nabijheid van de begraafplaats aan de Lageweg. Vanwege 

deze ligging zou het om een bescheiden parkeerplaats gaan, zonder extra functionaliteit, die tevens 

kan dienen als parkeergelegenheid voor de begraafplaats zelf. 

(De ondernemer van De Kluft, Oeds van de Berg, heeft sowieso het voornemen op eigen terrein een 

hotel te bouwen. De omvang hiervan wordt minder ambitieus dan in de oorspronkelijke plannen: 

geen 60 maar ongeveer 20 hotelkamers nu. De plannen voor een wellnessfaciliteit heeft hij laten 

schieten.) 



Woningbouw 

Naast de herinrichting van de Hoofdstraat kan ook een beperkte inbreiding met 

nieuwbouwwoningen (huur/koop) een enorme verbetering zijn voor de kern van Ossenzijl. Het 

landbouwmechanisatiebedrijf van Rotink zou eventueel een nieuwe locatie in de nabijheid van de 

randweg kunnen krijgen, staat in het voorkeursmodel. 

In aansluiting op de beperkte inbreiding is aan de zuidzijde van het dorp ruimte gezocht voor wonen 

in combinatie met natuurontwikkeling. Door de herinrichting van het terrein rondom het 

‘moerascentrum’ ontstaat er aan de oostzijde van de Kalenbergergracht plek voor enkele kleine 

starterswoningen, bijvoorbeeld geïnspireerd op de vroegere rietsnijderswoningen. 

Hoe nu verder? 

Het voorkeursmodel dat géén plan is maar een richting aangeeft, roept ongetwijfeld vragen op in ons 

dorp. Moet het randwegtracé wel zo lopen? Waarom geen EWC bij Waterstaete? Waarom eventueel 

woningen op de plek van de ijsbaan? Alle aanleiding om een informatieavond te organiseren in het 

dorpshuis, ware het niet dat de coronamaatregelen geen massale bijeenkomst toestaan.  

We hebben daarom een alternatief bedacht om toch zo veel mogelijk reacties te verzamelen. We 

onderzoeken nu de mogelijkheid van coronaproof deelsessies per thema. Wanneer dat niet blijkt te 

lukken zullen we wellicht toch moeten werken met Zoom. Daarover houden we je op de hoogte. 

We nodigen in ieder geval kleine groepjes van betrokkenen uit. Als thema’s zien wij het tracé van de 

randweg, de plaats van het moerascentrum en locaties voor beperkte nieuwbouw. 

Tot slot 

Het bespreken van de ideeën in het schetsschuit-voorkeursmodel, en de reacties daarop, helpen het 

Plaatselijk Belang straks ook bij het afronden van de nieuwe Dorpsvisie. Daarin komen uiteindelijk de 

ideeën en wensen over de toekomst van Ossenzijl. We streven ernaar dat de Dorpsvisie 2021-2031 

uiteindelijk een heel groot draagvlak krijgt in ons dorp. Hoe we de reacties op het concept van de 

Dorpsvisie gaan peilen, is nog niet helemaal duidelijk. Daarover later meer. 

Op de website ossenzijl.nu (in de rubriek van het Plaatselijk Belang) staat een link naar het 
videoverslag van de laatste ‘schetsschuitdag’. Voor de liefhebbers. 

Wie deden mee aan de ‘schetsschuitdagen’? 
Het Plaatselijk Belang Ossenzijl 

Enkele dorpsbewoners 

De provincie 

De gemeente Steenwijkerland 

De gemeente Weststellingwerf 

Staatsbosbeheer 

Stichting Weerribben-Wieden 

Wetland Wonen 

Vakantiepark Waterstaete 

Recreatie- en campingterrein De Kluft 

 

Overleg met wethouders 

Deze maand sprak het Plaatselijk Belang (via Zoom) met de wethouders Bram Harmsma (o.a. 

Toerisme en Recreatie) en Marcel Scheringa (contactwethouder voor Ossenzijl) over de stand van 



zaken in het proces rond de toekomstige ontwikkelingen. De randweg, het moerascentrum en 

woningbouw kwamen als specifieke onderwerpen voorbij.  

In dat overleg heeft het PB opnieuw benadrukt dat de afstemming tussen de verschillende partijen 

(gemeente, provincie, ondernemers, Staatsbosbeheer, PB) van groot belang is. De wethouders 

bevestigden dat. Bram Harmsma voegde eraan toe dat hij het belangrijk vindt om als bestuurder aan 

te schuiven in de stuurgroep die de ontwikkeling van het moerascentrum aanjaagt. 

*** 

Vaccinaties tegen corona en vervoersproblemen? 
Het inenten tegen corona begint ook in onze regio op gang te komen. Toch zullen nog velen die 

geprikt worden naar een plaats in de ruime omgeving moeten reizen om hun vaccinatie te krijgen. 

Plaatselijk Belang Ossenzijl wil als inwoners daar behoefte aan hebben helpen bij het vervoer. Je mag 

ons vragen of we vervoer voor je kunnen organiseren, als dat nodig is. Daarom zoeken we een paar 

chauffeurs die hiervoor hun tijd en auto beschikbaar willen stellen als er vraag om vervoer is. 

Chauffeurs en degenen die vervoer nodig hebben kunnen zich melden bij PB-bestuurslid Bas 

Broekhuizen. Wij gaan dan ons best doen vraag en aanbod bij elkaar te brengen. 

Bas is te bereiken op 06-13020959 of via bas.broekhuizen@outlook.com. 

*** 

Bijdragen aan kosten AED 

Het dorp heeft op drie plaatsen AED’s (defibrillators of hartstarters) hangen 

die levens kunnen redden. Maar de AED heeft niet het eeuwige leven, 

integendeel deze apparaten gaan ongeveer tien jaar mee. In februari 

hebben we één ervan moeten vervangen. De andere twee zijn over een paar 

jaar aan vervanging toe. Daarnaast hebben de apparaten ook onderhoud 

nodig en moeten regelmatig de accu’s en electroden vernieuwd worden. Dat 

kost veel geld, gelukkig ontvangen we daarvoor elk jaar bijdragen van leden.  

Helaas dekken de bijdragen lang niet alle kosten. Daarom vragen we je, als je 

dat nog niet doet, een bijdrage te willen geven, of als je dat al wel doet om je bijdrage wat te 

verhogen. Een mailtje aan penningmeester Bas Broekhuizen is voldoende: 

bas.broekhuizen@outlook.com. Hij int de bijdrage dan bij de jaarlijkse contributiebetaling. 

*** 

Nog geen lid? 
Nog niet iedereen in Ossenzijl is lid van het Plaatselijke Belang. Uiteraard zijn nieuwe leden 

meer dan welkom bij de vereniging die als dorpsraad opkomt voor de belangen van 

Ossenzijl. Gezien de grote ontwikkelingen die in en om ons dorp staan te gebeuren (zie 

elders in deze nieuwsbrief) willen we zo krachtig mogelijk zijn, en met een groot draagvlak 

onder de Ossenzijligers. Voor slechts een tientje per jaar ben je lid. 

Aan het eind van deze nieuwsbrief vind je een aanmeldingsformulier en een 

incassomachtiging voor de contributie. Betaling per incasso scheelt de penningmeester 

veel werk. 
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Heb je belangstelling voor een sociale huurwoning in Ossenzijl? 

Ben je op zoek naar een sociale huurwoning in Ossenzijl of heb je later misschien interesse in een 

huurwoning in ons dorp, meld je dan aan bij de Werkgroep Wonen van het Plaatselijk Belang. Wij 

gaan graag met je in gesprek, zodat we je concrete woonvraag bij woningcorporatie Wetland Wonen 

op tafel kunnen leggen.  

Wetland Wonen heeft namelijk gezegd: “Als er vraag is naar sociale huurwoningen in Ossenzijl, dan 

wil Wetland Wonen haar nek wel uitsteken om deze te bouwen”. Daarbij maakt de woningcorporatie 

ook een inschatting voor de lange termijn, want ze kan zich niet permitteren om voor leegstand te 

bouwen. Wetland Wonen realiseert voornamelijk eengezinswoningen die geschikt zijn voor starters 

tot senioren. 

In Ossenzijl is Wetland Wonen nog niet actief en zij weet dus ook niet goed hoe groot de vraag is. 

Daarom willen wij namens alle geïnteresseerden die in aanmerking komen voor een sociale 

huurwoning (gezinsinkomens tot € 40.024 per jaar) in gesprek met Wetland Wonen. Zonder concrete 

woonvraag geen nieuwe huurwoningen! 

Meld je daarom snel bij ons aan. Dit geldt ook voor mensen die in de buurt werken en hier willen 

wonen, of voor mensen die weggetrokken zijn en graag terug willen naar Ossenzijl. Leeftijd of 

gezinssamenstelling maakt niet uit. Hoe groter de vraag, hoe meer kans we maken op nieuwe 

huurwoningen. 

Werkgroep Wonen 

Plaatselijk Belang Ossenzijl 

 

Aanmelden per e-mail of door retournering van dit formulier bij één van onderstaande personen. 

Doe dat voor 15 april a.s. 

Monique Rotink: monique@rotink.nl 

Burg. Van der Veenweg 24a 

Jacob Plat: monjacnoo@kpnmail.nl 

Kuitenpad 12 

Maarten Punt: puntmg@gmail.com 

Venebosweg 2 

__________________________________________________________________________________ 

Ik heb belangstelling voor een huurwoning in Ossenzijl per ⃝ direct of z.s.m. 

        ⃝ binnen 1 jaar 

        ⃝ over … jaar 

Naam:  

Adres: 

Woonplaats: 

Tel.  

E-mail: 

mailto:monjacnoo@kpnmail.nl
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Wie zitten er in het bestuur van het Plaatselijk Belang Ossenzijl? 

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

06-21286789                                                                                                                                                                  

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

06-10615435                                                                                                                                                                            

Ina Kuit, secretaris, boudinakuit@outlook.com 

06-20542705                                                                                                                                                                           

Bas Broekhuizen, penningmeester, bas.broekhuizen@outlook.com 

06-13020959                                                                                                                                                                          

Caspar van Loo, bestuurslid, caspar.vanloo@outlook.com 

06-21449879 

John Rotink, kandidaat-bestuurslid, john@rotink.nl  

06-53382981 

Siebrand de Boer, kandidaat-bestuurslid, deboersiebrand@gmail.com  

06-25483036  

 

*** 

 

En dan nog dit. 

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer was de 

VVD ook in Ossenzijl de grootste. De liberalen 

kregen 66 van de 330 uitgebrachte stemmen in het 

dorpshuis. Op de tweede plaats kwam de PVV met 

52 stemmen. D66 en het CDA volgden met 

respectievelijk 43 en 32 stemmen. Forum voor 

Democratie (22), de ChristenUnie (21) en de PvdA 

(20) eindigden op de vijfde, zesde en zevende plek. 

GroenLinks en SP kregen het vertrouwen van 

respectievelijk 14 en 13 kiesgerechtigde Ossenzijligers. Nieuwkomers JA21, BBB en Volt scoorden 

nog 12, 10 en 4 stemmen. 

(Bron: Steenwijker Courant) 
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Aanmeldingsformulier 

 

Ja, ik word ook lid van het Plaatselijk Belang Ossenzijl. Voor maar 

een tientje per jaar! 

 

Naam  
Adres  

Telefoon  
E-mail  

Datum  
Ondertekening  

 

Het ondertekende formulier graag in de bus doen bij de 

penningmeester aan de Venebosweg 10. Aanmelden kan ook per e-

mail via bas.broekhuizen@outlook.com 

 

www.ossenzijl.nu 
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