
 

Nieuwsbrief november 2021 

Plaatselijk Belang Ossenzijl 

 

Beste Ossenzijligers, 

Deze lijvige nieuwsbrief gaat vooral 

over de nieuwe Dorpsvisie. Aan de 

hand van vijf vragen gaan we in op 

de – volgens ons - belangrijkste 

punten. Verder schetsen we de 

stand van zaken rond de plannen 

voor een nieuw Buitencentrum van 

Staatsbosbeheer, dat de 

ambitieuze titel European Wetland 

Center draagt. En de AED geven we 

aandacht. Veel leesplezier. 

 

5 vragen over de dorpsvisie 

Waarom is de dorpsvisie gemaakt? 

Sinds december 2019 wordt er gesproken over 

een nieuwe dorpsvisie, als opvolger van het 

Dorpsplan Ossenzijl uit 2009. Los van het feit 

dat het na tien jaar hoog tijd was hiervoor, 

was er ook een directe aanleiding om aan de 

slag te gaan. Dat waren de gesprekken tussen 

de gemeente, Staatsbosbeheer en het 

recreatiecentrum de Kluft over de 

herontwikkeling van het Buitencentrum (tot 

het European Wetland Center of EWC), naast  

 

 

 

 

de bouw van een hotel, wellness (inmiddels 

uit de plannen geschrapt) en spots 

(parkeerplaatsen voor toeristen) op locaties 

buiten het dorp.  

Wat destijds knelde was dat het dorp niet bij 

deze plannenmakerij betrokken was. Dat was 

reden voor het Plaatselijk Belang om aan de 

bel te trekken bij de gemeente. Verhalen over 

toerisme, economie en werkgelegenheid zijn 

niet voldoende wanneer zij niet gefundeerd 

zijn in een totaalvisie voor ons dorp. Het feit 

dat we niet vanaf het begin bij de 

ontwikkelingen waren geraadpleegd, wees er 

al op dat aan deze belangrijke voorwaarde 

niet werd voldaan. Tijd voor actie. 

Het spel was op de wagen. En toen? 

Na twee turbulente bijeenkomsten in het 

dorpshuis, in december 2019 en in maart 

2020, waarbij velen Ossenzijligers aanwezig 

waren, zijn we aan de slag gegaan om de 

contouren van de toekomst van Ossenzijl vast 

te stellen. We hebben via een enquête werk 

gestoken in het verzamelen van de wensen 

van de dorpelingen – niet alleen op het punt 

van toerisme maar ook op alle andere 

terreinen zoals infrastructuur, woningbouw, 

de ondernemers, de wensen en behoeften van 

de jongeren, enzovoorts. Wij denken dat de 

eenzijdige focus op een bepaalde 

ontwikkeling, zoals op toerisme, voor het dorp 



pas goed kan zijn wanneer we óók kijken naar 

de belangen van Ossenzijl als geheel. Met dat 

beeld voor ogen kom je dan uit bij een nieuwe 

dorpsvisie. 

Hoe is die uiteindelijk tot stand gekomen? 

Dat is een heel verhaal. Na de enquête onder 

de dorpelingen naar wensen, ideeën en 

perspectieven voor Ossenzijl ging de 

werkgroep Dorpsvisie aan de slag. Daarin 

zaten naast bestuursleden van het Plaatselijk 

Belang ook dorpsgenoten. Zij hadden de 

opdracht om het proces van het maken van de 

nieuwe dorpsvisie te begeleiden. 

De zomer van 2020 werd gebruikt om de 

enquêteresultaten met het dorp te delen. 

Helaas konden we door de coronapandemie 

geen plenaire dorpsbijeenkomst organiseren. 

Als alternatief hielden we drie inloopdagen in 

het dorpshuis waar we de enquêteresultaten 

in hun samenhang presenteerden. De reacties 

werden zo goed mogelijk verwerkt in het 

definitieve enquêteverslag. 

Om ons te helpen bij het maken van de 

dorpsvisie bood de gemeente het dorp een 

zogeheten ‘schetsschuit’ aan. Een bijeenkomst 

met diverse partijen die betrokken zijn bij de 

ontwikkelingen in het dorp, zodat met veel 

betrokkenen tegelijkertijd over zaken en 

ontwikkelingen gesproken zou worden. In 

onze situatie waren dat er nogal wat: in elk 

geval de dorpelingen zelf, maar daarnaast 

gemeente en provincie, ondernemers in de 

toeristische sector, plus Staatsbosbeheer. Er 

ontstond al vrij snel een impasse omdat het 

dorp géén medewerking wilde verlenen aan 

belangwekkende toeristische ontwikkelingen 

(zoals een nieuw European Wetland Center - 

EWC) tenzij er een randweg komt of de 

toezegging dat de verbinding wordt 

aangelegd. Een week later stelden we het 

dorp op de hoogte van de uitkomst van deze 

eerste schetsschuitdag.  

We kregen vervolgens een aantal mandaten 

van het dorp. Die gingen over de randweg, het 

EWC en de toeristische spots, zaken waar we 

snel iets over moesten ‘vinden’. Andere grote 

thema’s zoals wonen en jeugd waren daar nog 

niet aan de orde maar krijgen alle ruimte in 

deze visie. Met deze mandaten in de hand 

gingen we aan de slag. We klopten aan bij de 

gemeente die tijdens de radiostilte niet had 

stilgezeten. Het college van B&W erkende dat 

er inderdaad behoefte is aan een randweg 

rondom Ossenzijl en dat de gemeente zich 

serieus zou gaan inzetten voor de komst 

ervan.  

De weg was vrij voor de volgende 

schetsschuitdag. Deze kon nog net fysiek 

plaatsvinden op 2 december 2020. Nu konden 

eindelijk ‘zaken’ gedaan worden. We spraken 

over de randweg, woningbouw, toerisme & 

recreatie, het EWC en de leefbaarheid van het 

dorp in het algemeen.  

Vanwege corona vond pas op 10 februari van 

dit jaar de laatste schetsschuitdag (online!) 

plaats. Hier ging men serieus in op de 

ontwikkelingen rondom toerisme, 

infrastructuur maar ook woningbouw en 

jeugd, en nog veel meer. De toekomst van het 

dorp begon contouren te krijgen. Goed om te 

weten is dat dit verslag niet per definitie één 

op één is overgenomen in onze nieuwe 

dorpsvisie. Uiteindelijk bepaalden de 

werkgroep Dorpsvisie én het dorp zelf de 

inhoud van de visie.  

Wat zijn de hoofdpunten in de visie? 

Uiteraard is de infrastructuur in en om het 

dorp een belangrijk thema in de dorpsvisie. 

Als het om visie gaat staat er dit: “Het 

doorgaande wegverkeer moet buiten de 

dorpskern gehouden worden. Scheiding van 

bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer is 

meer dan gewenst. De beste oplossing is een 

randweg die ruim om het dorp aangelegd 

wordt. Als deze verbinding de Ossenzijlersloot 



kruist, is er een duidelijke voorkeur voor een 

aquaduct in plaats van een ophaalbrug. Het 

doorgaande wegverkeer zal daar in het 

vaarseizoen voordeel bij hebben.” 

Verder is het thema Wonen een prominent 

hoofdstuk in de visie: “Een dorp is een 

dynamisch geheel waarin niet alleen moet 

worden gekeken naar de huidige 

woningbehoefte. Wij vinden dat er gezocht 

moet worden naar vooral oplossingen op de 

korte termijn. Voor starters bijvoorbeeld die 

binding hebben met Ossenzijl of directe 

omgeving en op zoek zijn naar een betaalbare 

huurwoning.” 

Vanzelfsprekend komt ook het thema 

Toerisme aan bod. Samengevat is hier het 

uitgangspunt: “Absolute topprioriteit ligt bij de 

realisatie van een randweg. Het Plaatselijk 

Belang vindt de noodzaak hiervan geen 

opvatting maar een gegeven. Het project 

Noordpoort/European Wetland Center (EWC) 

kan enkel slagen als er een randweg om het 

dorp gelegd wordt. De leefbaarheid van het 

dorp kan alleen dan worden gegarandeerd. In 

die zin is er sprake van een lotsverbondenheid 

tussen het dorp en het EWC.” 

> De complete Dorpsvisie is te downloaden op de 

website ossenzijl.nu.  

Hoe nu verder? 

Nu op 20 oktober tijdens een 

dorpsbijeenkomst de Dorpsvisie 2021-2030 is 

goedgekeurd, gaan we niet met de armen 

over elkaar zitten. De inhoud van de visie zal 

actief worden gedeeld met de gemeente en 

de politiek. De gemeente staat open voor het 

‘doorvertalen’ van belangrijke thema’s naar de 

Omgevingsvisie die in de maak is. In dat 

gemeentelijke beleidsstuk wordt de visie 

gedeeld op de toekomstige verdeling van de 

ruimtelijke ordening in de gemeente 

Steenwijkerland. 

Daarnaast gaan er twee werkgroepen in 

Ossenzijl aan de slag. Een zal zich bezighouden 

met alles wat met het tracé van de randweg 

en andere infrastructuur (inclusief de ‘spots’) 

te maken heeft. De andere (die al voor een 

deel bestaat) probeert handen en voeten te 

geven aan het thema Wonen. Daarbij is de 

focus op het mogelijk maken van de 

nieuwbouw van een aantal sociale 

huurwoningen. Beide werkgroepen zijn een 

mix van PB-bestuursleden en dorpelingen. 

______________________________________ 

Bij de wethouders op bezoek 
Begin december gaat het bestuur van het 

Plaatselijk Belang Ossenzijl (PBO) rond de tafel 

met de wethouders Bram Harmsma 

(Toerisme) en Marcel Scheringa (Kleine kernen 

en Wonen). De belangrijke thema’s in de 

nieuwe dorpsvisie staan centraal tijdens dit 

informatief overleg. Als het aan het PBO ligt 

komt de stand van zaken rond de 

financieringsopdracht voor de randweg om 

het dorp aan de orde. Ook wil het met de 

wethouders praten over de woningbehoefte 

in het dorp, met name als het gaat om de 

bouw van sociale huurwoningen. 

__________________________________ 

AED: training en kosten 

In ons dorp zijn op 

drie plaatsen AED-

apparaten 

opgehangen die 

gelukkig niet vaak 

gebruikt worden. 

Voor de bediening 

van deze 

Automatische Externe Defibrillators is een 

training vereist. Een aantal dorpsgenoten 

heeft op 9 oktober jl. die training gevolgd, zo 

kunnen we weer gerust de winter in. 

Toch is het belangrijk dat er nog meer 

inwoners zijn die met de AED mogen werken, 



immers tijd is de belangrijkste factor als er 

gehandeld moet worden bij een 

hartstilstand. Ina Muis is contactpersoon 

voor alles wat met de AED-apparaten en 

de trainingen te maken heeft. Kandidaten 

kunnen zich bij haar melden 

(muisina8@gmail.com). Via ons mag ook, dan 

geven we je naam door aan Ina. 

De AED-kosten voor het onderhoud, 

reparatie en de trainingen bedragen helaas 

meer dan de vrijwillige bijdragen van 

donateurs tot nu toe. Extra bijdragen zijn dus 

welkom. Voel je er wat voor om de AED in 

Ossenzijl financieel te steunen, meld je bij 

onze penningmeester Bas Broekhuizen, 

Venebosweg 10. Een mailtje naar hem sturen 

met je gegevens kan ook: 

bas.broekhuizen@outlook.com. 

__________________________________ 

Gebakkelei over 

inwonersvertegenwoordiging 

in Stichting Weerribben-Wieden 

Het is de afgelopen jaren niet eenvoudig 

gebleken om de inwonersvertegenwoordiging 

in de Stichting Weerribben-Wieden goed te 

regelen. Het vinden van kandidaten was 

moeilijk, net als het inhoud geven aan de 

vertegenwoordiging. 

Eerst even de doelstelling van de stichting 

zoals die op de website staat: “De Stichting zet 

zich als gebiedsbureau in voor Weerribben-

Wieden door het aanjagen, mobiliseren en 

initiëren van projecten. Dit doet zij samen met 

negen partners: Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, Koninklijke Horeca 

Nederland (KHN), KopTop, 

Ondernemersplatform Steenwijkerland (OPS), 

LTO Noord, inwonersvertegenwoordigers uit 

de Weerribben en uit de Wieden en de 

gemeente Steenwijkerland. Hiermee werkt zij 

aan de versterking van de leefbaarheid, 

natuur en economie, waaronder landbouw en 

toerisme en recreatie.” 

In het bestuur van de stichting is dus plaats 

ingeruimd voor twee 

inwonersvertegenwoordigers, een uit de 

Weerribben en een uit de Wieden. Omdat het 

werkgebied van de Stichting de hele 

gemeente omvat, wordt met ‘Weerribben’ het 

gebied bedoeld ten noorden van de weg 

Steenwijk-Blokzijl (N333) en met ‘Wieden’, het 

gebied ten zuiden daarvan.  

Eind 2020 was aan een aantal Plaatselijke 

Belangen (PB’en) toegezegd dat over de zetels 

voor de inwoners een principiële discussie zou 

komen. Gezamenlijk zouden we bepalen hoe 

‘onze’ belangen het best in de Stichting 

kunnen worden behartigd. Dit gesprek is er 

echter nooit gekomen.  

Verrassenderwijs kwam de Stichting dit 

voorjaar met een vacaturestelling en 

profielbeschrijving in de lokale media. Ook de 

PB’en werden hiervan op de hoogte gebracht. 

Dit was niet zoals afgesproken en her en der 

gingen wat wenkbrauwen omhoog. 

Tegelijkertijd hadden al zo’n acht kandidaten 

zich gemeld voor de functies en vond een 

selectie plaats van kandidaten, zonder dat 

PB’en daarbij waren betrokken. Hun namen 

zijn Albertine de Jonge (voor de Weerribben, 

uit Steenwijk-Noord) en Heike van Blom (voor 

de Wieden, uit Blokzijl). 

Zo ontstond een situatie met morrende PB’en 

en reeds geselecteerde kandidaten: een 

impasse dreigde. Een van de kritiekpunten, 

naar voren gebracht door de PB’en uit de 

Weerribben (Ossenzijl, Kalenberg en 

Wetering) was dat een vertegenwoordiger 

‘Weerribben’ uit het gebied zelf zou moeten 

komen en niet iemand van daarbuiten. Wat 

stak was dat de door deze PB’en aangedragen 

kandidaat, wel afkomstig uit de Weerribben, 

niet door de selectie kwam. 

Om aan deze situatie het hoofd te bieden, 

heeft de Stichting op 13 oktober jl. een 

bijeenkomst georganiseerd waarbij de PB’en 

voltallig zijn uitgenodigd. Na wat heen en 

weer gepraat werd een oplossing gevonden. 

Deze bestond eruit dat de geselecteerde 
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kandidaten een jaar lang de kans zouden 

krijgen om te laten zien dat zij in staat zijn om 

een werkende vertegenwoordiging op poten 

te zetten. Verder werden de kandidaten bij 

deze gelegenheid bekendgemaakt.  

Daarbij werden zaken genoemd als 

‘projectmatige aanpak’ (dus bevolking 

betrekken wanneer ontwikkelingen hun 

gebied betreffen); informatiebijeenkomsten, 

het oprichten van een klankbordgroep; het 

oprichten van een expertgroep. Na een jaar 

vindt evaluatie plaats: zijn betrokken partijen 

(PB’en maar ook de Stichting) tevreden over 

wat er in dat jaar is neergezet? Dat betekent 

ook dat de PB’en gezamenlijk zouden kunnen 

besluiten om zelf nieuwe kandidaten voor te 

dragen. Wanneer zij het eens worden over 

kandidaat dan is zo’n voordracht voor de 

Stichting bindend. In dit voorstel bleken alle 

partijen zich te kunnen vinden.  

Wordt vervolgd dus.  

> Meer info over de stichting op  

www.visitweerribbenwieden.com/ 

______________________________________ 

Hoe staat het met het European  

Wetland Center (EWC)? 

Zoals bekend vinden al geruime tijd 

gesprekken plaats tussen gemeente, 

Staatsbosbeheer, recreatiecentrum De Kluft en 

– later aangeschoven – het Plaatselijk Belang 

van Ossenzijl over de vernieuwing van het 

Buitencentrum van Staatsbosbeheer in 

Ossenzijl.  

In het kader van de Regio Deal (een regeling 

van de Rijksoverheid ter versterking van de 

regio’s) was er al meer dan een jaar geld 

beschikbaar voor dit project, Noordpoort 

gedoopt. In totaal zou het gaan om ruim 3,5 

miljoen euro afkomstig van Rijk, Provincie en 

Steenwijkerland. In het 

samenwerkingsverband zou dit geld besteed 

worden aan investeringen om het 

Buitencentrum om te toveren in een European 

Wetland Center (EWC) en aanverwante 

projecten. Momenteel is er echter sprake van 

een impasse omdat de samenwerking tussen 

Staatsbosbeheer en De Kluft (de sleutel voor 

het welslagen van het project) aan een zijden 

draadje hangt. Over bepaalde financieel-

zakelijke kanten lukt het partijen niet om het 

met elkaar eens te worden.  

Wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk: gaan 

ze er alsnog uitkomen? En zo niet, met welke 

partij zal Staatsbosbeheer dan in zee gaan om 

‘Noordpoort’ te verwezenlijken? Het is een 

spannende zaak want uiteindelijk blijven de 

miljoenen niet eindeloos beschikbaar. Het is 

van groot belang dat er voor 1 januari 2024 

substantieel vordering met het project is 

gemaakt anders zullen de beloofde miljoenen 

een andere bestemming gaan vinden.  

We houden de vinger aan de pols. 

______________________________________ 

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, bestuurslid, john@rotink.nl   

06-53382981 

Siebrand de Boer, bestuurslid, 

deboersiebrand@gmail.com   

06-25483036  
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Aanmeldingsformulier 

 

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

Voor maar € 15 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 

 

mailto:bas.broekhuizen@outlook.com

