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Opdrachtgever:  Plaatselijk Belang Oldeholtpade
Informatie:  Dorpsenquête 2007 en 

 verenigingen 
Oplage:  50 dorpsvisies en 

400 samenvattingen
Verspreiding:  Samenvatting: huis aan huis in 

Oldeholtpade 
 Dorpsvisie: bij verenigingen en 

gemeente
Druk:  PrePressMediaPartners, Wolvega

De volledige dorpsvisie is te vinden op 
www.oldeholtpade.com of op te vragen bij het 
 secretariaat van Plaatselijk Belang Oldeholtpade, 
 telefoon 0561 688571 of 
e-mail: pl.bel.oldeholtpade@home.nl
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Dorpsvisie Oldeholtpade in kort bestek

Met dank aan de inbreng van alle inwoners van 
 Oldeholtpade die de dorpsenquête hebben ingevuld en 
alle vertegenwoordigers van de verenigingen die de 
moeite hebben genomen ons te helpen met de uitwer-
king van de definitieve dorpsvisie. Deze dorpsvisie geeft 
een visie voor Oldeholtpade tot het jaar 2020. Het  
bestuur van Plaatselijk Belang heeft alle ideeën verza-
meld en verwerkt in een gezamenlijke visie. Op deze 
manier verwachten we maximale sturing te geven aan 
de nabije toekomst van ons mooie dorp. De dorpsvisie 
is gedrukt in een oplage van 50 stuks. De samenvatting 
die u nu leest is een verkorte weergave van de dorps-
visie. U kunt de gehele dorpsvisie lezen en downloaden 
op www.oldeholtpade.com of aanvragen bij het secre-
tariaat van Plaatselijk Belang.  

Aanleiding voor de visie

Oldeholtpade is in beweging. Gewild en ongewild, 
leuke maar ook noodzakelijke dingen komen aan de 
orde. De dorpsvisie die we hebben gemaakt is bedoeld 
om aan te geven wat we als bewoners de komende 
jaren willen en niet willen. De dorpsvisie bieden we 
onder andere de gemeente aan. Daarna komt het aan 
op actie, van ons en van de gemeente.

Samenvatting dorpsvisie 

Oldeholtpade moet vooral groen en leefbaar blijven. 
Duidelijk apart van Wolvega. De sterke punten zoals 
rust, ruimte, het gemoedelijke dorpskarakter, de lande-
lijke omgeving en de uitstraling van de Hoofdweg wil-
len we behouden. De gedeelde visie is dat we verstan-
dig willen groeien, niet te snel. En dat we gevarieerd 
willen bouwen, vooral voor jonge gezinnen en de eigen 
senioren. Op het gebied van verkeersveiligheid zijn er 
ook aandachtspunten, een nieuwe parkeerplaats achter 
de kerk en de uitbreiding van de nieuwbouw aan de 
Voorkamp. De sociale samenhang die het dorp zo 
typeert willen we borgen en we proberen een gunstig 
vestigingsklimaat voor kleine (zelfstandige) onder-
nemers te creëren. Op deze manier denken wij het dorp 
levendig te houden. Ook recreatie en toerisme verdie-
nen hierin een plaats. Een verhard toegangspad naar de 
camping en de peuterspeelplaats valt hier bijvoorbeeld 
onder. Dit zijn enkele belangrijke wensen. Deze en 
andere wensen zijn in de dorpsvisie vertaald in een flink 
aantal actiepunten, waar we de komende jaren aan wil-
len gaan werken. 

De toekomst van Oldeholtpade zoals de bewoners die zien
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Samenvatting actiepunten uit de dorpsvisie 

• Bewaken van de huidige woonomgeving: plaatsen 
van extra bomen en aandacht voor de vervallen 
panden in het dorp. 

• Gevarieerd bouwen: een goede verdeling tussen 
huurwoningen en vrije kavels, met name voor jonge 
gezinnen en eigen senioren.

• Een parkeerplaats achter de kerk. 
• Het instellen van een verkeerscommissie samen met 

de gemeente: voor het aanpassen van de Hoofd-
weg, het verbeteren van de trottoirs, een veilige 

oversteek bij school, nieuwe aankleding van de weg 
rond het monument, de veiligheid van onze fietsers 
en verder alle zaken die te maken hebben met 
 verkeer en veiligheid.

• Fiets- en wandelpaden continue optimaliseren 
en waar mogelijk uitbreiden, bijvoorbeeld een 
 fietspad langs de school en ijsbaan naar het 
 Scheenebospad.

• Verharden van het toegangspad naar de camping 
en de peuterspeelzaal. 

• Opknappen en uitbreiden van de speelveldjes en 
speeltoestellen en een extra trapveldje. 


