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INLEIDING
Beste dorpsbewoners,

Voor u ligt de nieuwe dorpsvisie van Oldeholtpade voor de periode 
van 2021 tot en met 2026. Omdat de gemeente Weststellingwerf 
steeds meer de verantwoordelijkheid bij de bewoners van de 
dorpen neerlegt om te komen met ideeën en oplossingen en daar 
samen met de gemeente afspraken over te maken, heeft Plaatselijk 
Belang Oldeholtpade gemeend met een vernieuwde visie te 
moeten komen voor de komende 5 jaren. De oude dorpsvisie welke 
opgesteld was in 2008, liep tot het jaar 2020 en was nodig aan een 
update toe. 

Voor het in kaart brengen van wat er zoal leeft in het dorp, werd eind 
2020 aan alle dorpsgenoten een groot aantal vragen voorgelegd 
in de vorm van een dorpsenquête. In de enquête kwamen een 
breed scala aan onderwerpen aan bod o.a. over het kwaliteit 
van het wonen, de buurtbetrokkenheid, de verkeersveiligheid, 
duurzaamheid, recreatie etc. In totaal kwamen er 181 ingevulde 
enquêtes bij de werkgroep die de enquête had opgesteld binnen, 
ongeveer 50% daarvan werden digitaal aangeleverd, de andere 
helft was met de pen ingevuld en door de werkgroep in de digitale 
enquête ingevoerd. In hoofdstuk 2 zijn de uitslagen van de enquête 
opgesomd. 

Na een aantal digitale vergaderingen (fysiek vergaderen was niet 
mogelijk) werd door de werkgroep besloten om op grond van de 
uitkomsten van de enquête 6 speerpunten te benoemen en die 6 
thema’s uit te werken in een visie voor de komende 5 jaar. 

Deze 6 belangrijkste thema’s waren:
• Wonen
• Energietransitie en duurzaamheid
• Verkeersveiligheid
• Natuur/Biodiversiteit
• Overlast
• Cultuur/Recreatie

Het spreek voor zich dat meerdere onderwerpen belangrijk zijn 
in het leven van de bewoners van Oldeholtpade, echter deze 6 
onderwerpen kwamen duidelijk het meest naar voren. 
In de dorpsvisie zoals die nu voor u ligt, blikken wij terug op de 
oude dorpsvisie, staan we stil bij de bevindingen uit de enquête en 
vervolgens komen we met een nieuwe visie voor de komende jaren 
met een bijbehorende planning

Deze dorpsvisie is voor Plaatselijk Belang de richtingaanwijzer 
voor de toekomst. welke richting we opgaan is mede afhankelijk 
van maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende inzichten 
die kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden of tot knelpunten. 
Ook in die situaties zal het doel van Plaatselijk Belang altijd het 
dorpsbelang zijn. Om dit te bereiken kan het bestuur eventueel 
terugkoppelen naar de inwoners, zelf een voorzet geven of als 
intermediair tussen overheid en dorp optreden. 
Op basis van de uitwerkingen van de 6 thema’s door de werkgroepen 
is het voornemen van het bestuur van Plaatselijk Belang om samen 
met de gemeente Weststellingwerf een maatschappelijk convenant 
aan te gaan. Dit convenant zal er aan bij moeten dragen dat de 
leefbaarheid van Oldeholtpade een extra stimulans krijgt. 

Voor vragen en/of opmerkingen over deze dorpsvisie kunnen alle 
bestuursleden van het Plaatselijk Belang Oldeholtpade worden 
benaderd. Het bestuur van Plaatselijk Belang is bereikbaar via de 
adressen vermeld op de website www.oldeholtpade.info. 

De leden van de werkgroep Dorpsvisie waren:
Annemiek Hoekstra
Wouter Bergsma
Chris van Put
Hans Visser
Wim Halsema

Het dorp Oldeholtpade
Oldeholtpade kenmerkt zich door de oorspronkelijke lintbebouwing 
en de vele fraaie oude bomen in het centrale gedeelte van het 
dorp. Oldeholtpade ligt aan de zuidgrens van Friesland op drie 
kilometer afstand van Wolvega. Het dorp Oldeholtpade beschikt 
anno 2021 over een openbare basisschool, een restaurant met 
een bijeenkomstruimte, een kerk, een evenemententerrein annex 
camping, speelveldjes voor de jeugd en openbaar vervoer. Verder 
beschikt het dorp over een eigen dorpskrant en een eigen website. 
De kruidenierswinkel is al jaren uit het straatbeeld verdwenen. 
Verheugend is dat er nog wel diverse andere bedrijven in het dorp 
actief zijn. Voor diverse voorzieningen is Oldeholtpade vooral 
aangewezen op Wolvega, op ongeveer 3 kilometer afstand gelegen 
van ons dorp. Het gaat dan met name om voorzieningen op het 
gebied van gezondheidszorg, voortgezet onderwijs, supermarkten, 
treinstation, banken en postkantoor. Het aantal inwoners is bijna 
1100. 

Aan Plaatselijk Belang gelieerde commissies: 
• Archiefcommissie
• Groencommissie
• AED commissie
• Dorpskrant/ Website/ Facebook commissie
• Buurtpreventie/Buurtapp commissie

Ten tijde van het opstellen van deze dorpsvisie is de samenstelling 
van het bestuur van het Plaatselijk Belang als volgt:
Voorzitter: Wim Halsema
Secretaris: Wanda Buist
Penningmeester: Henk Lugtenberg
Camping beheer: Femmie Raggers
Algemeen bestuurslid: Annemiek Hoekstra
Algemeen bestuurslid: Sipke Lantinga
Algemeen bestuurslid: Wouter Bergsma
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UITSLAGEN VAN DE 
DORPSENQUÊTE

De eerste vragen van de enquête hadden 

betrekking op algemene gegevens zoals o.a. 

man /vrouw, leeftijd, postcodegebied, huur of 

koopwoning en samenstelling van het gezin. 

Het is belangrijk om daarmee te weten welke 

doelgroepen de enquête hebben ingevuld. 

Op hoofdlijnen worden de thema`s nader 

toegelicht.

A) WONEN
De vragen 8 t/m 18 gingen over het wonen in Oldeholtpade en dit 
thema heeft o.a. geleid tot een onderwerp die geprioriteerd is in de 
dorpsvisie. Het wonen speelt een rol in Oldeholtpade en niet alleen 
in het kader van beperkte woningbouw echter ook de mate van 
levensloop bestendigen van woningen.

B) DUURZAAMHEID
Duurzaamheid en het verduurzamen speelt niet alleen in 
Oldeholtpade maar mondiaal en landelijk wordt aangegeven om in 
2050 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. De vragen 19 t/m 
31 hadden betrekking op dit thema en we hebben geconstateerd dat 
dit thema leeft onder de bewoners van Oldeholtpade. Vandaar dat 
dit thema ook is geprioriteerd om nader uit te werken. Eveneens is 
de bereidwilligheid getoond om mee te helpen naar verduurzaming 
en het mogelijk oprichten van een energiecoöperatie. Belangrijke 
opvatting is vanuit de enquête dat er een balans moet zijn tussen 
investering en het terugverdieneffect.

C) BIODIVERSITEIT
De vragen 32 t/m 34 gingen over biodiversiteit en het groen 
binnen Oldeholtpade. Hierin zijn de respondenten duidelijk dat 
er meer groen en biodiversiteit moet komen. Wel geeft men aan 
dat de toonbaarheid van de groenvoorziening belangrijk is. Geen 
verwaarlozing van de groenvoorziening en meer bloemrijke 
gebieden. Vandaar dat dit onderwerp is geprioriteerd in de 
dorpsvisie en een belangrijke bijdrage levert aan de leefomgeving.
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D) OPENBARE VOORZIENINGEN
De respondenten zijn tevreden over de openbare voorzieningen 
binnen Oldeholtpade alsmede de bereikbaarheid naar andere 
voorzieningen binnen redelijke afstand. Hierover gingen de 
vragen 35 t/m 40 waarbij men aangaf dat het van belang is dat de 
voorzieningen worden behouden die er nu zijn en eveneens goed 
worden beheerd. 

E) OVERLAST
Maatschappelijk en sociale betrokkenheid wordt positief ervaren 
door de respondenten. De vragen 41 t/m 49 gingen hierover alsmede 
de mate van overlast die men wel of niet ervaart. Ten aanzien van 
de overlast werden vooral opmerkingen gemaakt over zwerfvuil, de 
overlast van honden- en kattenpoep, het stoken van houtkachels 
en de mate van overlast door hangjongeren. Vanwege de diverse 
opmerkingen over de mate van overlast, is dit onderwerp eveneens 
geprioriteerd binnen de dorpsvisie.

F) SPORT EN RECREATIEVOORZIENINGEN
In de vragen 50 t/m 56 werd uw mening gevraagd over de sport en 
recreatievoorzieningen. Over het algemeen waren de respondenten 
tevreden echter er werden ook vele tips gegeven. De volgende 
suggesties werden meegegeven; wandel en fietstochten voor 
jong en oud, een parcours met natuurlijke materialen, ruiterroutes 
en mountainbike route. Aangezien men over het algemeen goed 
tevreden was, heeft dit niet geleid tot een prioriteit om gestalte te 
geven aan de suggesties.
 
G) VERKEER
De vragen 57 t/m 67 gingen over de bereikbaarheid van 
Oldeholtpade en de beschikbaarheid op het gebied van verkeer 
en vervoer. Onderwerpen als parkeren, verkeersonveilige situaties, 
laadmogelijkheden voor elektrische auto`s, kwaliteit van wegen / 
trottoirs en openbare verlichting kwamen aan de orde. Ook binnen 
dit thema hebben de respondenten goed gebruik gemaakt van 
het opmerkingenveld. Veel kritische punten kwamen aan de orde 
zoals parkeren op de trottoirs, onveilig gevoel door vrachtwagens, 
openbare verlichting naar Oldeholtpade en het hard rijden. Zo maar 
een aantal opmerkingen over verkeer en dit thema heeft ook de 
prioriteit gekregen om nader uit te werken.

H) BEDRIJVIGHEID
Moeten er economische activiteiten worden ontplooid binnen 
Oldeholtpade? Daarover gingen de vragen 68 t/m 70. De 
respondenten waren over het algemeen duidelijk in de enquête 
dat Oldeholtpade zich niet leent voor meer bedrijvigheid en als dit 
gebeurt zal het eerder op kleine schaal moeten zijn.

I) CRIMINALITEIT
Een aantal respondenten geven aan de dat buurtpreventie app 
(Whatsapp) bijdraagt aan het vergroten van het veiligheidsgevoel. 
Eveneens geeft men aan dat men alerter is geworden na een aantal 
inbraken in ons dorp. Over het algemeen voelt men zich wel veilig 
binnen Oldeholtpade alhoewel het toezicht vanuit handhaving 
(politie) geoptimaliseerd kan worden. De vragen 71 t/m 74 gingen 
over dit onderwerp.

J) ZORG
In de vragen 75 en 76 ging het om de zorg zoals 
rolstoeltoegankelijkheid, het actief handelen vanuit de WMO en 
het zelfstandig blijven wonen. De beschikbaarheid van middelen en 
de bereikbaarheid van de gemeente wordt op prijs gesteld waarbij 
het wenselijk zou zijn om actiever over deze onderwerpen te 

communiceren. Het parkeren op trottoirs is aan de orde geweest bij 
het onderwerp verkeer. Dit onderwerp leidt niet tot de genoemde 
prioriteiten echter is en blijft een aandachtspunt voor een ieder. 

K) CULTUUR
Cultuur kan de leefbaarheid binnen Oldeholtpade verbeteren en 
dat is ook de reden waarom de vragen 77 t/m 82 over dit onderwerp 
zijn gesteld. Elementen die hierin zijn genoemd zijn o.a. een 
dorpsplein voor culturele activiteiten, vergroten van het cultuur 
/ evenementen aanbod en de toepassing van een dorpshuis. Uit 
de reacties blijkt dat de respondenten graag een groter cultuur 
/ evenementen aanbod wensen. Daarom is dit onderwerp ook 
geprioriteerd om nader uit te werken.

L) INFORMATIEVOORZIENING
In de vragen 83 en 84 ging het over de informatievoorziening van 
ons dorp zoals facebook, twitter, dorpskrant en website. Uit de 
enquête blijkt dat niet iedereen de diverse mediums gebruikt om 
zich te laten informeren. Toch levert dit niet een dusdanig resultaat 
op dat dit geprioriteerd moet worden mede vanuit het feit dat niet 
iedereen dit soort social media kanalen gebruikt.

M) VRIJWILLIGERSWERK
De samenleving kan voor een groot deel bestaan omdat we 
vrijwilligers hebben. Vandaar dat de vragen 85 en 86 over dit 
onderwerp werden gesteld. Het is mooi te lezen vanuit de reacties dat 
men positief is over het aantal vrijwilligers binnen Oldeholtpade en 
dat men best betrokken wil worden bij uitvoeringswerkzaamheden.

N) TOTAALCIJFER VOOR OLDEHOLTPADE
Voor de algehele leefbaarheid en voorzieningen in Oldeholtpade 
wordt een kleine 8 gegeven (exact 7,94). Dit is natuurlijk een prachtig 
cijfer en zegt veel over hoe de leefbaarheid en voorzieningen 
worden ervaren of hoe een respondent dit verwoordt: “het is een 
mooi dorp met leuke en aardige mensen”.  

Hierna wordt ingegaan op de geselecteerde thema`s zoals 
aangegeven in de inleiding.
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3.1. TERUGBLIK DORPSVISIE 2008 - 2020
In de vorige dorpsvisie heeft Plaatselijk Belang aangegeven het 
huidige gematigde uitbreidingsbeleid te willen continueren. Dit 
hield concreet in, een uitbreiding van maximaal 25 woningen tot 
2020.

Het type uitbreiding moet bij de huidige nieuwbouw passen, 
dus vrije kavels afgewisseld met geschakelde huurwoningen, 
bij voorkeur voor eigen inwoners. Dit heeft geresulteerd in 5 
rijwoningen en 4 twee-onder-één kapwoningen aan de Voorkamp.

3.2. BEVINDINGEN DORPSENQUÊTE
Het is kennelijk prettig wonen in Oldeholtpade want uit de 
uitkomst hoeveel jaar u woont in Oldeholtpade kwam een score 
van gemiddeld 25 jaar. Dit werd eveneens onderstreept met een 
gemiddelde van 8.3 hoe het wonen in Oldeholtpade werd ervaren. 
Zelfs de overgrote meerderheid gaf aan ook niet van plan te zijn om 
te verhuizen. Op de vraag of er meer woningen gebouwd moeten 
worden gaf 63.3% aan dat dit gewenst is echter niet te veel. Kennelijk 
moet de aard en schaal van Oldeholtpade blijven bestaan. Uit de 
enquête blijkt wel wanneer er gebouwd gaat worden dit voor de 
doelgroepen starters, modale inkomens en levensloopbestendige 
woningen de voorkeur geniet. Op de vraag wat u vindt van de 
kwaliteit van uw woning werd gemiddeld een 8 gescoord terwijl op 
de vraag wat u vindt van de kwaliteit van de woningen in uw buurt 
een gemiddelde van 7.8 kwam. Over de woonomgeving in de buurt 
is men positief met een gemiddelde van 7.4

3.3. DORPSVISIE 2021 - 2026
We willen meer betaalbare woningen voor jong en oud in 
Oldeholtpade. Geleidelijke groei geniet de voorkeur zodat er 
ingespeeld kan worden op de vraag waar bouwen in Oldeholtpade. 
Er is kennelijk nog steeds behoefte aan woningen voor starters op 
de woningmarkt en woningen voor ouderen (wel of niet met een 
zorgvraag). Het is wel belangrijk om scherp in beeld te krijgen waar 
er wel of niet gebouwd kan worden binnen of buiten Oldeholtpade. 
Onderscheid tussen dorp en buitengebied is van belang, want 
in het buitengebied is al meer mogelijk qua verbreding van het 
woonaanbod (Rood voor Rood, Vrijkomende agrarische bebouwing, 
splitsing van karakteristieke panden etc.).  

3.4. ACTIVITEITEN EN PLANNING
De eerste stap is een woonwerkgroep samen te stellen om de 
woonbehoefte helder te krijgen. Dit geeft inzicht in het draagvlak 
voor mogelijke plannen die aansluiten bij de wensen van de 
verschillende doelgroepen. Naast het in kaart brengen van de 
woonbehoefte dient eveneens gekeken te worden waar en op 
welke wijze bebouwing kan plaatsvinden. De woonwerkgroep zou 
kunnen bestaan uit een inwoners van Oldeholtpade, waaronder 
Plaatselijk Belang die in contact kan treden met de gemeente, 
woningbouwcorporaties, studenten planologie, bouwexperts en 
grondeigenaren. Daarnaast zou contact met andere dorpen kunnen 
worden gelegd om af te stemmen hoe zij een en ander hebben 
gerealiseerd (voorbeeld Nijeholtpade).

WONEN
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In de eerste helft van 2021 wordt de dorpsvisie gepresenteerd 
zodat een ieder kennis kan nemen van de inhoud en doelstellingen 
van deze visie. Voor de woonwerkgroep zou een tijdslijn kunnen 
zijn:
• 2e helft 2021: samenstellen woonwerkgroep en 
opdrachtformulering;
• 2e helft 2022: opleveren bevindingen van de woonwerkgroep aan 
bestuur Plaatselijk Belang;
• 1e helft 2023: nadere concretisering van de woonbehoefte (locaties, 
doelgroepen, type woningen met een actie- en tijdsplanning.
Op basis van een nadere analyse, behoefte- en actieplan, de 
vervolgacties opstellen.

De woonwerkgroep kan voor haar werkzaamheden een beroep 
doen op (financiële) ondersteuning waardoor de mogelijkheid 
bestaat om een adviesbureau in te schakelen. Voor de (financiële) 
ondersteuning richt de woonwerkgroep een verzoek daartoe aan 
het bestuur van Plaatselijk Belang.
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4.1. TERUGBLIK DORPSVISIE 2008 - 2020
Energietransitie en duurzaamheid is nieuw in deze dorpsvisie. In de 
vorige visie is het als onderwerp niet aan de orde gekomen. Toch 
lijkt het al behoorlijk te leven onder de bewoners van Oldeholtpade. 
Uit de enquête blijkt dat er al een hoop mensen een breed scala 
aan maatregelen heeft getroffen en/of van plan is maatregelen 
te treffen. Daarnaast is er sprake van het Klimaatakkoord waarin 
is vastgelegd dat we (Nederland) van het aardgas af willen. Ook 
staat erin dat in 2030 al 70% van de elektriciteit uit duurzame 
bronnen moet komen. Gemeente Weststellingwerf wil zelfs in 2050 
al geheel energieneutraal zijn. Om de huizen in de toekomst op een 
andere manier te verwarmen is de gemeente nu begonnen met 

het opstellen van een Transitie Visie warmte. Deze moet eind 2021 
gereed zijn en daarin staat dan beschreven in welke volgorde en 
hoe de wijken aangepast zullen worden voor de nieuwe manier van 
verwarmen.

4.2. BEVINDINGEN ENQUÊTE  
Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van de huizen een 
energielabel hebben van C of beter. Dit betekent dat ze met relatief 
weinig energie verwarmd kunnen worden. Een kwart weet niet 
wat het energielabel van zijn/haar huis is. Er zijn al maatregelen 
getroffen. Mensen die er al actief met verduurzamen van hun 

ENERGIETRANSITIE 
EN DUURZAAMHEID
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huis bezig zijn geweest, kozen vnl. voor isoleren en isolatieglas. 
Daarna volgen tochtwering, vloerverwarming en elektrisch 
koken. Om de energietransitie nog meer te versnellen zien veel 
mensen mogelijkheden voor het gebruik van zonne-energie en 
het toepassen van isolatie. Een aantal wil de nieuwe technieken 
afwachten.

60% heeft geen plannen om de komende 2 jaar maatregelen 
voor verduurzaming uit te voeren. Dat kan natuurlijk als er 
al een hoop maatregelen uitgevoerd zijn. Er zijn echter ook 
mensen die aangeven te wachten op hulp van de overheid voor 
het uitvoeren van maatregelen. Daar waar mensen advies nodig 
hebben betreft dit allereerst advies t.a.v. subsidies. Daarna volgt 
de behoefte aan informatie over zonnepanelen, warmtelekken en 
isolatie. 22% van de respondenten geeft aan mee te willen helpen 
met de verduurzaming van het dorp en een evt. op te richten 
energiecoöperatie, 32% overweegt dit.

4.3. DORPSVISIE 2021 - 2026
Uit de enquête blijkt dat er in het dorp behoefte is de 
energietransitie en duurzaamheid op te pakken. Het lijkt zinvol 
om hier een werkgroep voor op te richten. Deze werkgroep kan 
dan inventariseren waar de prioriteiten liggen en dit vervolgens 
gezamenlijk oppakken.

Daarnaast kan deze werkgroep aansluiten bij de gemeentelijke 
ontwikkelingen om zodoende betrokken te worden bij o.a. het 
ontwikkelen van plannen hoe ons dorp in de toekomst verwarmd 
zal worden. Als gemeente willen we in 2050 aardgasvrij zijn.

Voor de benodigde kennis zou de werkgroep aan kunnen kloppen 
bij een bestaande energiecoöperatie. Als daar behoefte aan is zou 
er binnen Oldeholtpade een eigen energiecoöperatie opgericht 
kunnen worden die een eigen zonnedak ontwikkeld of wellicht een 
dorpsmolen plaatst en exploiteert. Doel zal zijn dat Oldeholtpade 
2030 zelfvoorzienend en energieneutraal is.

4.4. ACTIVITEITEN EN PLANNING  
Q3 2021: oprichten werkgroep en inventariseren wensen en 
geïnteresseerden in het dorp.

Q4 2021 – Q4 2025: aanhaken bij gemeentelijke ontwikkelingen op 
gebied van Energietransitie en Duurzaamheid.

Q4 2021 – Q1 2022: onderzoek met warmtebeeldcamera naar 
warmtelekken van woningen.

2022; diverse gezamenlijke acties ter verduurzaming bestaande 
woningen (doel: 80% minimaal label C).

2022: onderzoek naar wensen voor dorps zonnedak en/ of 
windmolen.

2023: gezamenlijke inkoop warmtepompen.
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5.1. TERUGBLIK DORPSVISIE 2008 - 2020
5.1.1. HOOFDWEG 
De Hoofdweg in het dorp is de hoofdader van Oldeholtpade. De 
maximumsnelheid in de bebouwde kom is 30 km per uur en deze 
wordt regelmatig overschreden. De weg is recht en gemaakt van 
asfalt met aan weerszijden verhoogde trottoirs. Bij ingang van het 
dorp aan de Wolvega zijde is een versmalling aangebracht en twee 
drempels om het verkeer af te remmen. Ook ten hoogte van de OBS 
de Striepe is een verkeersdrempel aangelegd. De Hoofdweg is voor 
auto’s en fietsers, de voetgangers kunnen binnen de bebouwde 
kom bijna overal op het trottoir lopen. 

5.1.2. NIEUWBOUW 
Het straatbeeld in de nieuwbouw is gevarieerd.
Er bestaat een zogenaamde oude nieuwbouw die is begonnen 
met de U-vorm bestaande uit de Wilfred Berrystraat en de 
Van Lycklamastraat. Vervolgens zijn de Franckenastraat en 
de Hesselinghstraat erbij gekomen. Daarna is de nieuwbouw 
uitgebreid met de Westerhofstraat, de G.F. Vosstraat en de 
Hofsteestraat. In de laatste fase zijn de Scheenekamp, de Westerse 
Kamp, De Buitenkamp, Grote Kamp en de Voorkamp erbij gekomen. 

Bijna alle wegen zijn voorzien van klinkers en het verkeer bestaat 
voornamelijk uit eigen bewoners. Het officiële fiets- en menpad 
naar de tunnel “De Koele” gaat via de Franckenastraat en de 
Hesselinghstraat naar de Hoofdweg. 

5.1.3. STELLINGENWEG 
De Stellingenweg is een volledig geasfalteerde 80-kilometerweg 
met een parallelweg er naast. De Stellingenweg is bereikbaar 
vanuit het dorp via de tunnel voor de fietsers en via de Pasmalaan 
voor automobilisten. De aansluiting van de Pasmalaan op de 
Stellingenweg is lange tijd een probleempunt geweest maar met 
de aanleg van de tunnel is ook op dit punt een veiligere situatie  Op 
de kruising van de Stellingenweg met de Pasmanlaan is in 2020 
een ovonde geplaatst om een veiligere situatie te creëren.

5.1.4. BOS EN BUITENGEBIED 
Met het Bos en buitengebied bedoelen we de Hoofdweg buiten 
de bebouwde kom, de Pasmalaan en de Hamersweg en het 
Scheenebospad. De aansluitingen van deze wegen worden 
vaak als onoverzichtelijk ervaren. Dit zijn de aansluiting van de 

VERKEER
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Hamersweg op de Hoofdweg en de Driesprong bij de Pasmalaan en 
de Hoofdweg. Verder ontbreken op de Hamersweg een fietspad en 
voldoende verlichting en is er een onoverzichtelijke oversteek bij 
het Scheenebospad. Op de Hoofdweg naar Nijeholtpade ontbreekt 
ook een gescheiden fietspad. 

5.2. BEVINDINGEN ENQUÊTE 
Uit de enquête is gebleken dat het verkeer een belangrijk onderwerp 
is voor de inwoners van Oldeholtpade. In het algemeen is er grote 
tevredenheid over de bereikbaarheid van het dorp middels de auto 
of fiets. Ondanks “De Koele” en de geplaatste opstap voor de bus 
scoort het openbaar vervoer een kleine onvoldoende. Daarnaast 
zijn er over het algemeen klachten over de slechte verlichting op 
de toegangswegen naar het dorp.
Het verkeer in het dorp wordt over het algemeen met een kleine 
voldoende beoordeeld. De meeste klachten komen voornamelijk 
van de Hamers- en de Hoofdweg. De overlast van te snelrijdende 
auto’s is hier de hoofdoorzaak. Ook is er veel hinder op de 
toegankelijkheid van de trottoirs op de Hoofdweg. Deze ontstaat 
voornamelijk door geparkeerde auto’s of door bomen die op het 
trottoir staan.

5.3. DORPSVISIE 2021 - 2026
Uit de enquête kunnen een viertal acties worden gedestilleerd:
• Snelheidsremmende maatregel bij de ingang van het dorp op 
  de Hamersweg
• Snelheidsremmende maatregel op de Hoofdweg
• Toegankelijkheid trottoirs op de Hoofdweg vergroten
• Algemene verlichting voor het buitengebied en de toegangswegen

Het plaatselijk belang gaat voor de snelheidsremmende 
maatregelen en de toegankelijkheid op de trottoirs een werkgroep 
opstellen om hier concrete acties op uit te zetten. De kwaliteit 
van de algemene verlichting wordt rechtstreeks met de gemeente 
afgestemd.

5.4. ACTIVITEITEN EN PLANNING
• 2021 Q4 Concreet maken van de eisen en wensen 
• 2022 Q1 Afstemmen met de gemeente en/ of provincie 
• 2022 Q2 Definitief plan
• 2023 Q1 Start realisatie
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6.1. TERUGBLIK
Van het begrip “biodiversiteit” werd in de vorige dorpsvisie van 
2008 nog geen melding gemaakt, wel was er sprake van aanplant 
van extra bomen bij de nieuwbouw, de tunnel, langs de Hoofdweg 
en langs de Stellingenweg.  In de evaluatie van 2011 wordt vermeld 
dat er contacten geweest zijn met de provincie, landschapsbeheer 
en Staatsbosbeheer over het groen in en rondom ons dorp. In 
2014 is in samenwerking met de gemeente het project “Dominees 
Hoeke”  gestart, dit project was het eerste biodiversiteitsproject 
in de gemeente en heeft als voorbeeld gediend voor andere 
soortgelijke projecten. In 2016 werd Oldeholtpade uitgeroepen tot 
één van de drie mooiste dorpen van Friesland, dat gebeurde n.a.v. 
een themabijeenkomst over onze leefomgeving.

6.2. HUIDIGE SITUATIE
Naar aanleiding van een oproep in de dorpskrant voor verfraaiing 
van het dorp werd in mei 2021 een start gemaakt met het plaatsen 
van bloembakken aan lantaarnpalen aan de Hoofdweg, deze 
bloeiende planten zullen in de zomer veel insecten aantrekken en 
zodoende een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit, de 
vlinders en de bijen. 

Op een gedeelte van het evenemententerrein zal in 2021 door 
vrijwilligers een “vlindertuin” gerealiseerd worden. Deze vlindertuin 
zal vnl. uit vele verschillende bloeiende planten bestaan en een 
belangrijke impuls moeten geven aan het vlinderbestand. 

Gemeente Weststellingwerf start in september 2021 samen met 
Plaatselijk Belang Oldeholtpade en de Vogelwacht in Oldeholtpade 
het project “Dorp, Landschap en Biodiversiteit” om het dorp 
groener in te richten en de biodiversiteit te vergroten. Hiermee 
vergroot de gemeente de waardering voor het landschap en de 
leefbaarheid in ons dorp.

NATUUR EN
BIODIVERSITEIT
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6.3. BEVINDINGEN ENQUÊTE
Uit de enquête komt naar voren dat een groener en biodiverser 
leefomgeving aanspreekt bij onze dorpsgenoten, men is over 
het algemeen tevreden over de situatie in en rond Oldeholtpade. 
Slechts 18% geeft een 5 of lager, maar het kan wel wat beter vinden 
een aantal. Te denken valt aan meer groenstroken met wilde 
bloemen, bloemrijkere bermen en meer aanplant van bomen. In 
de enquête komt ook naar voren dat de begroeiing op “Dominees 
Hoeke” in de zomer te hoog wordt en tot gevaarlijke situaties kan 
leiden voor automobilisten. 
De “groenploeg” van Plaatselijk belang die de onderhoud van de 
driehoek doet, zou daar meer aandacht aan kunnen besteden. 
Tevens zal door Plaatselijk Belang nog meer voorlichting aan 
dorpsbewoners gegeven moeten worden, waarom er besloten is 
tot de huidige inrichting van Dominees Hoeke, omdat toekomstige 
biodiversiteitsprojecten mogelijk tot dezelfde reacties zouden 
kunnen leiden als de reacties die nu in de enquête over Dominees 
Hoeke worden genoemd, n.l. “onoverzichtelijk” en “te veel en te 
hoge begroeiing”. 

6.4. DORPSVISIE 2021 - 2026
Op grond van de uitkomsten van de enquête is “een biodiverser 
omgeving” tot één van de zes speerpunten benoemd door de 
enquêtecommissie. Aanbevolen wordt om een werkgroep op te 
richten die in beeld brengt welke biodiverse maatregelen genomen 
kunnen worden en waar die gerealiseerd kunnen worden in en rond 
het dorp. Daarbij verdient tevens de aanbeveling voor de werkgroep 

om gezamenlijk met de Vogelwacht en met de gemeente op te 
trekken. De werkgroep zou zich moeten richten op “meer groen 
en minder stenen”, door verstening komt de biodiversiteit meer en 
meer onder druk te staan. Vogels, vlinders, bijen, egels en andere 
dieren vertrekken uit de achtertuin. De extra stenen leiden ook tot 
wateroverlast en hittestress.

Verder zouden groene stroken met gras vervangen moeten worden 
door stroken met meer bloeiende planten en zouden weiden meer 
bloemrijk gemaakt moeten worden. 

Het verwezenlijken van een vlindertuin op het evenemententerrein 
is een eerste initiatief om gras te vervangen door een bloemenweide, 
het verdient de aanbeveling om meerdere grasstroken in en om 
Oldeholtpade om te zetten in bloemenweides, zodat ze meer 
insecten, bijen en vlinders aan kunnen trekken. 

6.5. ACTIVITEITEN EN PLANNING
Q3 2021: opzetten werkgroep “biodiversiteit”; inventariseren 
welke groenstroken in aanmerking komen voor bloemenweiden; 
aansluiten bij het gemeentelijk project “Dorp, Landschap en 
Biodiversiteit”
Q4 2021 - Q1 2022: plannen maken voor bloemenweiden; 
voorlichting dorpsgenoten over biodiversiteit rond het eigen huis. 
Q2 2022: aanleg bloemenweides in en rond Oldeholtpade
Vanaf 2023: verdere aanleg en beheer bloemenweiden. 
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OVERLAST

7.1. TERUGBLIK DORPSVISIE 2008 - 2020
Overlast werd eveneens benoemd in de dorpsvisie van 2008-
2020. Zijdelings werd in de toenmalige dorpsvisie gesproken over 
zwerfvuil. In deze dorpsvisie was de aandacht meer gericht op de 
overlast van jeugdigen. In het verleden zijn er meldingen geweest 
van overlast van jeugd achter de school. Hierover zijn diverse 
contacten geweest tussen de gemeente, SWW jongerenwerk en 
Plaatselijk Belang. SWW heeft een periode een jongerenwerker op 
deze groep gezet. Ten aanzien van de overlast van zwerfvuil heeft 
Plaatselijk Belang destijds het standpunt ingenomen eventuele 
acties van omwonenden in alle redelijkheid te ondersteunen maar 
zelf geen actie hierop te ondernemen.

7.2. BEVINDINGEN DORPSENQUÊTE
Overlast is veelal een subjectief begrip. Immers iedereen ervaart 
overlast op een eigen manier. Wat voor de één overlast is behoeft 
dat niet zo te zijn voor een ander. Binnen de dorpsenquête hebben 
toch een paar vragen opgenomen met als thema overlast om 
daarmee toch inzicht te verkrijgen hoe dit binnen Oldeholtpade 
wordt ervaren.

Op de vraag heeft u overlast van anderen werd over het algemeen 
aangegeven dat er weinig overlast van anderen werd ervaren. Op 
de vraag of u overlast in uw buurt ervaart door vervuiling kwam 
een soortgelijk beeld naar voren. Toch hebben we gemeend om in 
de dorpsvisie een passage te wijden aan dit onderwerp vanwege 
de vele reactie die bij dit onderwerp werden geplaatst. De reacties 
hadden betrekking op hondenpoep, overlast door katten, overlast 
door hangjongeren en zwerfafval.

7.3. DORPSVISIE 2021 - 2026
Jeugd die elkaar op straat treffen is een fenomeen van alle tijden. 
Jeugd mag op straat zijn en moet zelfs op straat zijn. Dit hoort bij 
het opgroeien. Er is een klein deel die met hun verblijf op straat 
overlast veroorzaakt. Overlast wordt veroorzaakt, of kan worden 

veroorzaakt door geluidsoverlast, achterlaten van afval, hinderlijk 
gedrag naar derden.

Bij jeugd(hang)overlast richten we ons op drie pijlers:
1. Omgeving; wat kunnen we doen om de omgeving veiliger te maken 
op het gebied van groen (transparantie), licht (extra verlichting of 
juist niet), beperken van in- en opklimming, etc.;
2. Groep; kennen we de groep, hoe gedragen ze zich; wie zijn leiders 
en wie zijn meelopers;
3. Individu; investeren in individuen om het gedrag van de groep te 
beïnvloeden.
We willen bereiken dat jeugd op straat verblijft en kan verblijven 
zonder dat er sprake is van overlast voor de omgeving.

Verrommeling en vervuiling van de openbare ruimte is eveneens 
een aandachtspunt van onze inwoners. Daarbij gaat het om 
zwerfafval, hondenpoep, paardenpoep maar ook de overlast 
van katten. Veelal zijn dit onderwerpen waarbij een appèl wordt 
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gedaan op de verantwoordelijkheid van de veroorzakers. Over de 
oplossingen van het probleem is men niet eenduidig. Om overlast 
van honden- en kattenpoep tegen te gaan is men het erover eens 
dat de eigenaar(s) het zelf moeten opruimen, of hun huisdier binnen 
of op eigen erf moeten houden. Welke oplossing ook verzonnen 
wordt, het probleem zal nooit uitgebannen worden wanneer de 
eigenaar(s) niet hun verantwoordelijkheid nemen

7.4. ACTIVITEITEN EN PLANNING
De eerste stap is een werkgroep samen te stellen om de overlast 
in kaart te brengen. Om welke jeugd gaat het en waar wordt de 
meeste overlast ervaren door zwerfafval of de uitwerpselen van 
honden, katten en paarden (voorbeeld “De Koele”). 

De tweede stap is dat de werkgroep creatieve oplossingen gaan 
bedenken waardoor de overlast wordt gereduceerd. Uiteindelijk 
gaat het bij poep en zwerfafval ook om beeld wat je uit wil stralen 
als dorp. 

De werkgroep zou kunnen bestaan uit een lid van Plaatselijk 
belang, een paar jeugdigen en een aantal eigenaren van honden, 
katten en/of paarden. Uiteindelijk kan de betrokken doelgroep het 
beste naar creatieve oplossingen gaan kijken.

In de eerste helft van 2021 wordt de dorpsvisie gepresenteerd 
zodat een ieder kennis kan nemen van de inhoud en doelstellingen 
van deze visie. Voor de werkgroep zou een tijdslijn kunnen zijn:
2e helft 2021: samenstellen werkgroep en opdrachtformulering;
1e helft 2022: opleveren bevindingen van de werkgroep aan bestuur 
Plaatselijk Belang en het aanbieden van creatieve oplossingen 
(actieplan);
2e helft 2022: uitvoeren van het actieplan.
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CULTUUR EN
RECREATIE
8.1. TERUGBLIK DORPSVISIE 2008 - 2020
8.1.1. CULTUUR
De afgelopen jaren zijn er diverse culturele activiteiten geweest, 
zoals concerten, land fairs, markten en dorpsfeest. In 2008 is er 
een dorpsfilm gemaakt en in 2011 hebben we meegedaan aan het 
t.v. programma “Doch it foar dyn doarp” van Omrôp Fryslân. In 
2014 is het dorpsarchief opgericht. We hebben diverse culturele 
verenigingen in ons dorp: cabaretgroep The Flying Stars, gemengd 
koor Vocalinde, de Vereniging Voor Volksvermaak (VVV), deze 
verenigingen verzorgen diverse optredens en activiteiten in het 
dorp.

8.1.2. RECREATIE
Naast onze camping zijn er in en rond Oldeholtpade veel mogelijkheden 
voor toerisme en recreatie, er zijn veel particuliere B&B’s en er zijn 
diverse wandel- en fietspaden die via knooppunten aansluiten 
op andere routes. Ook de kanoverhuur bij de Kontermansbrug is 
zeer populair. Op en rond de camping zijn vrijwilligers voortdurend 
bezig met het verbeteren van de voorzieningen en van het terrein. 
Doelen in de vorige dorpsvisie waren om de activiteiten op en rond 
de camping en het evenemententerrein uit te breiden; de fiets- en 
wandelpaden te optimaliseren en waar mogelijk uit te breiden, bv. 
door het aanleggen van een fietspad langs de ijsbaan naar het 
Scheenebospad.

8.2. BEVINDINGEN ENQUÊTE
8.2.2. CULTUUR
Uit de enquête blijkt dat veel dorpsbewoners vooral voor 
ontspanning en sociale contacten evenementen bezoeken of eraan 
deelnemen, maar ook om iets te leren en om verrast te worden, 
wordt vaak als reden gegeven. De meeste bewoners vinden dat 
men op cultureel gebied in Oldeholtpade terecht moet kunnen. Het 

aanbod mag niet afhangen van wat in omliggende dorpen/steden 
wordt aangeboden. Over het algemeen is men tevreden over 
het aanbod maar er moet in de toekomst niet meer verdwijnen.  
Voorzieningen en evenementen dichtbij (binnen 5 km) zijn zeer 
gewenst. Ook voor de oudere bewoners is dit wenselijk. Er worden 
ideeën aangedragen als dorpsplein, dorpshuis of multicultureel 
centrum, centraal in het dorp. Voorbeelden van ideeën die worden 
aangedragen op cultureel vlak zijn o.a. filmhuis, miniconcerten, 
zang, exposities, verhalenvertellers, presentaties, schilderclub, 
dagbestedingen, (rommel)markt, voorstellingen, theater en 
workshops.

8.2.2. RECREATIE
Men is zeer tevreden over de wandel-, fiets, ruiter- en 
vaarroutes in en rondom Oldeholtpade, ook over de sport- 
en recreatievoorzieningen is men tevreden. De functie van 
het evenemententerrein en de camping, het aantrekken van 
toeristen en het houden van evenementen, wordt als positief 
ervaren. De meeste activiteiten vinden in ons dorp plaats op het 
evenemententerrein, privéterrein, horeca, sportterrein en kerk/
kerkelijk centrum. Het is belangrijk dat er in ons dorp voldoende 
locaties blijven om evenementen te organiseren, met name voor 
kleinschalige evenementen. Ook moeten er mogelijkheden zijn 
voor zowel onze inwoners als toeristen, om te recreëren in en rond 
Oldeholtpade. Dit is belangrijk om het dorp levendig en leefbaar 
te houden. Met het wegvallen van horeca verdwijnen er ook 
locaties om activiteiten te organiseren. Er zijn veel verenigingen, 
organisaties en particulieren die kleinschalige culturele activiteiten 
(zouden willen) organiseren. Als er voldoende ruimte voor is, kan 
dit in de toekomst nog uitgebreid worden. Op de camping zal het 
nodige onderhoud en modernisatie altijd aan de orde blijven,  zoals 
het vervangen van de huidige blokhut. De rivier de Linde moet 
toegankelijk blijven voor  kano’s en kleine vaartuigen en er moet 
voorkomen dat deze dichtslibt.

8.3. PLANNING
Dorpsbewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat zij in 
Oldeholtpade de komende jaren voldoende kunnen recreëren 
en dat er voldoende ruimte blijft (of ruimte gecreëerd wordt) om 
diverse culturele evenementen te organiseren. Deze ruimte moet 
in het dorp zijn en moet ook toegankelijk zijn. Er zal een werkgroep 
opgezet moeten worden om te gaan onderzoeken wat de huidige 
mogelijkheden zijn, wat er ontwikkeld zou moeten worden en welke 
ontwikkelingen haalbaar zijn. Hierbij valt te denken aan:

• Ontwikkeling en benutten dorpshuis/multicultureel centrum 
  of dorpsplein.
• Fiets- en wandelpaden en kano/ruiterpaden optimaliseren 
  en waar mogelijk uitbreiden.
• Informatievoorzieningen voor toeristen verbeteren. 
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UITVOERING

Nadat de dorpsvisie 2021-2026 is vastgesteld 

door de leden van Plaatselijk belang alsmede 

gepresenteerd aan de gemeente, is de 

volgende stap om de plannen te realiseren.

Zoals aangegeven is door de werkgroep dorpsvisie een 6 tal 
thema`s nader geprioriteerd. Om deze tot uitvoering te brengen 
is het nodig dat mensen zich actief gaan inzetten voor zo’n idee / 
plan. Bij elk idee moet een aantal mensen in een werkgroep actief 
worden, om het idee te vertalen in actie.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oldeholtpade heeft de opdracht 
om dit te organiseren en in goede banen te leiden en dat willen we 
als volgt doen:

A) Er zijn zes ideeën uitgewerkt in concrete opdrachten. de 
bedoeling van een opdracht is om concrete handvatten te bieden 
om aan de slag te gaan. Deze opdracht kan uiteraard worden 
besproken en aangepast in goed overleg tussen bestuur en de 
werkgroep. Voor het bestuur is het belangrijkste ankerpunt of de 
opdracht aansluit bij de dorpsvisie;

B) Iedereen kan zich aanmelden voor een werkgroep. Dat doen 
we door actief inwoners te benaderen, een oproep te plaatsen 
(nieuwsbrief of social media) of via de dorpskrant;

C) Er wordt met een werkgroep gestart als zich voldoende mensen 
hebben gemeld. We denken dat er minimaal vijf mensen zich 
moeten aanmelden voor een werkgroep. Maar ook een kleinere 

groep kan aan het werk gaan, op voorwaarde dat de leden van die 
werkgroep het zien zitten;
D) Er wordt door het bestuur geen tijdslimiet gesteld voor de 
werkgroepen. De werkgroepen bepalen zelf in welk tempo ze 
willen en kunnen werken: het blijft vrijwilligerswerk. Wel wordt 
gevraagd aan de werkgroep om een ruwe schatting te maken van 
de doorlooptijd van hun activiteiten;

E) In de ledenvergaderingen van Plaatselijk Belang zal steeds aan 
de werkgroepen de gelegenheid worden geboden om terug te 
koppelen aan de bewoners over de stand van zaken, en omgekeerd 
kunnen deze ook vragen stellen. Dit deel van de ledenvergadering 
zal altijd open zijn voor niet-leden van Oldeholtpade. Immers het 
draagvlak moet groot zijn om de activiteiten te kunnen realiseren;

F) Voor elke werkgroep is er een lid van het bestuur van Plaatselijk 
Belang als aanspreekpunt om eventueel zaken te overleggen;

De zes werkgroep zijn (in willekeurige volgorde):
• Natuur/ biodiversiteit
• Energietransitie en duurzaamheid
• Wonen
• Overlast
• Verkeer
• Cultuur/ recreatie

Op basis van de uitwerkingen van de werkgroepen is het voornemen 
van het bestuur van Plaatselijk Belang Oldeholtpade om met de 
gemeente Weststellingwerf een maatschappelijk convenant aan te 
gaan conform de uitvoering die ook Nijeholtpade heeft bewandeld.
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