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VOORWOORD
De dorpsvisie is voordat deze officieel is uitgebracht
begin 2008 in concept gemaakt en naar diverse verenigingen en organisaties gestuurd om hen de mogelijkheid
te bieden met opmerkingen en aanvullingen te komen.
Hiervan is volop gebruikgemaakt. Ook is tijdens de algemene jaarvergadering van PB in februari 2008 met de
aanwezigen gesproken over de inhoud van de dorpsvisie.
Naar aanleiding van deze vergadering is het concept ook
op onze website geplaatst zodat alle inwoners de mogelijkheid hebben hierop te reageren.

Voor u ligt de dorpsvisie van Oldeholtpade voor de
jaren 2008 tot en met 2020. Dit karakteristieke dorp
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 aantal inwoners is bijna 1100.
Deze dorpsvisie is in 2008 opgesteld door het bestuur
van Plaatselijk Belang Oldeholtpade. In deze visie staat
het aspect van de leefbaarheid van het dorp centraal.
Thema’s als: voorzieningen, woningbouw, veiligheid,
recreatie en sport, natuur en milieu en werkgelegenheid
dragen bij aan het versterken van deze leefbaarheid.
Met behulp van deze dorpsvisie willen we deze en
andere leefbaarheidsaspecten in kaart brengen.

De in de visie uitgewerkte ideeën zijn voor Plaatselijk
Belang het kompas voor de toekomst. Uiteraard kunnen maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende
inzichten leiden tot nieuwe mogelijkheden of knelpunten waar de visie niet voldoende in voorziet.
Ook in deze 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.

Om deze visie een breed draagvlak te geven heeft Plaatselijk Belang in 2007 huis aan huis een enquête verspreid
met vragen over bovengenoemde thema’s. Van de
415 verstuurde formulieren zijn er 129 ingevuld teruggekomen. Het resultaat van deze enquête vormt de basis
van deze dorpsvisie voor de komende 12 jaar tot 2020.

Samen met de gemeente, belangenorganisaties, verenigingen en de inwoners van Oldeholtpade hoopt Plaatselijk Belang die ideeën, voorstellen en plannen in de
toekomst te realiseren, die er toe moeten bijdragen dat
de leefbaarheid van Oldeholtpade een extra impuls
krijgt.

De volledige uitslag van de enquête is te vinden op
onze website: www.oldeholtpade.com.

1.1 Bestuur Plaatselijk Belang
Oldeholtpade
Ten tijde van het opstellen van deze dorpsvisie is de
samenstelling van het bestuur van Plaatselijk Belang als
volgt:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Camping- en
evenemententerreinbeheerder:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid
agrarische zaken:

Eddy de Vries
Anita Exterkate-Bos
Dineke Fischer-de Winter

Wilfred Ouwerkerk
Hendrik Oostra
Ed Scheltinga
Ate Brand

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.com.
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INLEIDING

Het dorp Oldeholtpade beschikt anno 2008 over een
openbare basisschool, een peuterspeelzaal, twee (eet)cafés, 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.
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WOONOMGEVING

De enquête bevestigt dat de inwoners van Oldeholtpade tevreden zijn over de woonomgeving. In het bijzonder de rust en ruimte, de landelijke omgeving en
het gemoedelijke dorpskarakter worden genoemd.
De karakteristieke huizen aan de Hoofdweg, de oude
bomen en de kerk zijn de plaatsen die men graag ziet.
De algemene indruk van de aankleding van het dorp
met groenvoorziening is goed. We zullen de fraaie
natuur rondom Oldeholtpade, zoals de omgeving van
het Scheenebospad en het Boonemmerbosje achter het
evenemententerrein, moeten blijven koesteren.

Gewenste situatie
De sterke punten van Oldeholtpade zoals de rust,
ruimte, het gemoedelijke dorpskarakter, de landelijke
omgeving en de uitstraling van de Hoofdweg willen
we bewaren. Een commissie kan bekijken waar extra
bomen of groen gewenst is en deze kunnen in overleg met Plaatselijk Belang en Landschapsbeheer of
andere organisaties worden uitgevoerd. Ook een
groenstrook of boswal tussen het dorp en de Stellingenweg als geluidswal kan op deze wijze worden
bekeken. Als de gemeente wil investeren in het
afkoppelen van hemelwater dan stuit dit niet op
tegenstand uit het dorp. Oldeholtpade is mede doordat zij waterwingebied is altijd al bewust bezig
geweest met watermanagement.

De inwoners van Oldeholtpade staan open voor vormen van alternatieve energie. Maar dit mag niet landschapsbedervend zijn. Afkoppeling van regenwater
stuit niet op bezwaren bij de bewoners. Omdat Oldeholtpade een waterwingebied is wordt door Wetterskip
Fryslan het waterpeil al kunstmatig hoog gehouden.
De hardheid van ons drinkwater is recent door Vitens
aangepast en daarover zijn nu geen klachten meer.
Andere minpunten die genoemd worden zijn: vervallen
panden in het dorp, zwerfvuil langs de weg en in
geringe mate vandalisme. Plaatselijk Belang heeft de
gemeente al enkele malen via een brief geattendeerd
op de vervallen panden en zijn ook samen langs alle
betreffende panden geweest. Er kwam duidelijk naar
voren dat actie hiervoor niet eenvoudig is en op weinig
juridische gronden gebaseerd kan worden. Het is vrij in
eigen tuin bouwmaterialen op te slaan of een huis niet
goed te onderhouden. Plaatselijk Belang heeft daarop
het standpunt ingenomen eventuele acties van omwonenden in alle redelijkheid te ondersteunen maar zelf
geen actie hierop te ondernemen.

Dorpsvisie Oldeholtpade

Actiepunten / oplossingen
• Bewaken van het dorpskarakter: Plaatselijk Belang
ventileert dit via de dorpsvisie en in haar contacten
naar de gemeente en provincie toe.
• Extra bomen bij: de nieuwbouw, de tunnel, langs
de Hoofdweg of langs de Stellingenweg. Via een
commissie uit het dorp in combinatie met Plaatselijk Belang, de gemeente, de provincie en landschapsbeheer.
• Afkoppelen hemelwater. Op initiatief van de
gemeente in samenwerking met Wetterskip
Fryslân.
• Vervallen panden in het dorp. Via een afvaardiging
uit het dorp in overleg met de Gemeente, eventueel ondersteund door Plaatselijk Belang.
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WONINGBOUW

Kort gezegd bestaat Oldeholtpade uit de Hoofdweg,
het buitengebied en de nieuwbouw gedeeltes. Het
woningcontingent voor de uitbreiding van de nieuwe
nieuwbouw ligt vast tot 2012. Deze uitbreiding komt
aansluitend bij de “de Kampen”. In het verleden heeft
Plaatselijk Belang een woningcontingent teruggegeven
aan de gemeente. Tot nu toe is het woningbeleid altijd
in goed overleg met de gemeente en de woningbouwvereniging gegaan. Plaatselijk Belang heeft altijd gepleit
voor gematigde uitbreiding met kavels voor vrijstaande
woningen afgewisseld met voldoende (huur)woningen
voor eigen inwoners, geschikt voor starters tot en met
senioren. De gebouwde seniorenwoningen uit de jaren
zeventig in de oude nieuwbouw trekken momenteel
niet meer voldoende senioren en zijn daarom aan
andere doelgroepen verhuurd. De meerderheid van de
woningen in het dorp zijn koopwoningen. Aan de
Hoofdweg staan diverse karakteristieke huizen, welke
beeldbepalend zijn voor het dorp. Deze zijn voornamelijk particulier bezit. Helaas staan er ook een paar verwaarloosde woningen tussen, zoals ook beschreven
in hoofdstuk 2. In beide nieuwbouw gedeeltes staan
voornamelijk vrijstaande woningen, afgewisseld met
geschakelde woningen. In verhouding tot Wolvega zijn
de kavels in Oldeholtpade ruim.

woningen. Plaatselijk Belang en het college van kerkvoogden Oldeholtpade proberen via deze contacten bij
de woningbouw en bij de gemeente gelijk met deze
uitbreiding ook draagvlak te creëren voor een nieuw
parkeerterrein achter de kerk. Omdat er bij vieringen in
de kerk onvoldoende parkeerplaatsen zijn is men
gedwongen auto’s aan beide zijden van de Hoofdweg
te parkeren.

Gewenste situatie
Plaatselijk Belang wil het huidige gematigde uitbreidingsbeleid continueren. Dit houdt 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.
Ook woningen met zorgvoorziening worden als
wenselijk genoemd in de enquête. Plaatselijk Belang
streeft het in stand houden van het landelijke en
karakteristieke karakter na in haar beleid.

Actiepunten / oplossingen
• De behoefte aan (huur)woningen in het dorp
blijven volgen en contact houden met de
Gemeente en de Woningbouw. Zowel de woningbouwvereniging als ook Plaatselijk Belang zal hierin
een actieve rol op zich moeten blijven nemen.
• Tijdens deze contacten zal ook aandacht worden
gevraagd voor een nieuw parkeerterrein achter de
kerk.

De woningbouwvereniging is op dit moment bezig met
het realiseren van een aantal “levensbestendige” huurwoningen bij de uitbreiding van de Kampen. Dit proces
is in overleg met Plaatselijk Belang gegaan, die voor
deze woningen een lijst met dorpsinwoners heeft aangeleverd die belangstelling hebben voor deze huur-
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VERKEER EN VEILIGHEID

Voor het overzicht hebben we dit onderwerp opgedeeld
in aantal gebieden. Per gebied is de situatie met eventuele knelpunten en de gewenste situatie beschreven.
In het verleden is onder de paraplu van Plaatselijk
Belang een verkeerscommissie opgericht. Op dit
moment is deze commissie niet meer actief.

Gewenste situatie Hoofdweg
Bij de ingang van de bebouwde kom snelheidsbeperkende maatregelen treffen die ook voor
verfraaiing van de entree van het dorp zorgen,
bijvoorbeeld bloembakken. In verband met de snelheid kan onderzocht worden of het wenselijk is
wegversmallingen te realiseren door middel van meer
groenbeplanting. De omgeving rondom het monument zou moeten worden verfraaid door de stoep
breder te maken en de boom meer ruimte te geven.
Het monument kan worden geaccentueerd door
gekleurde bestrating in de vorm van een halve cirkel
in de straat op te nemen. De halve cirkel wordt iets
omhoog gebracht, waardoor het tevens verkeersremmend werkt. Ook een aanpassing van de weg ter
hoogte van café Wever door middel van een plein of
andere bestrating met bloembakken zou in dit beeld
passen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden
met landbouwverkeer en vrachtauto’s die ook langs
de Hoofdweg rijden. Bij de kerk en café de Rustende
Jager zal aan de achterzijde een parkeerterrein worden gerealiseerd. Bij OBS De Striepe moet een veilige
oversteekplaats voor de kinderen komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een zebrapad of andere waarschuwingsborden. De aandacht dient te zijn gericht
op overstekende kinderen. Ook wordt geopperd de
stoep aan te passen op gelijke hoogte met de Hoofdweg en zelfs het verwijderen van het asfalt en klinkerbestrating aan te brengen, is als optie naar voren
gekomen. De mogelijkheden hiervoor moeten nog
onderzocht worden. De veiligheid van de fietsers op
het stuk Hoofdweg tussen Oldeholtpade en Nijeholtpade verdient ook extra aandacht.

5.1 Hoofdweg
De Hoofdweg in het dorp is de hoofdader van Oldeholtpade. De maximum snelheid 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. De Hoofdweg is voor
auto’s en fietsers, de voetgangers kunnen binnen de
bebouwde kom bijna overal op het trottoir lopen. Knelpunten zijn het te hard rijden, de oversteek bij school en
teveel geparkeerde auto’s bij vieringen in de Nederlands
Hervormde Kerk. Hierdoor ontstaat er een onoverzichtelijke situatie en wordt de doorstroom van het verkeer
belemmerd. Plaatselijk Belang en het college van kerkvoogden Oldeholtpade probeert aandacht te vragen
voor een nieuw parkeerterrein achter de kerk.
De Hoofdweg tussen Oldeholtpade en Nijeholtpade
vraagt ook enige aandacht. Dit stuk is donker en
bochtig en auto’s en fietsers delen de rijbaan.
Het verkeer mag er 60 rijden maar de ervaring leert dan
men zich hier niet altijd aan houdt. Bovendien fietsen
langs deze route ook groepen scholieren.
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gecreëerd. De oversteek is nu verboden voor fietsers.
De parallelweg naast de Stellingenweg kan gevaarlijke
situaties opleveren omdat er veel groepen scholieren
gebruik van maken, terwijl auto’s er 80 mogen rijden.
Bovendien is er veel groot landbouwverkeer dat in
oogsttijden vaak onder hoge werkdruk rijdt. De provincie is van doel van de Stellingenweg een 100-kilometer
weg te maken. Plaatselijk Belang ziet hierdoor gevaarlijke en onveilige situaties ontstaan en zal deze dan ook
in toekomstige besprekingen met de gemeente en de
provincie onder de aandacht brengen.

5.2 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 Westersekamp,
De Buitenkamp en de Grote Kamp erbij gekomen.
Momenteel zijn de plannen voor de Voorkamp in een
voorbereidende fase. 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.

Gewenste situatie nieuwbouw

Gewenste situatie Stellingenweg

De infrastructuur in de nieuwbouw is goed. De wegen
zijn handig gesitueerd en voldoen aan de gestelde
eisen van het gebruikmakende verkeer.
Aandachtspunten zijn het bewaken van de snelheid
en aandacht voor het overzicht. Verder dient de
bestrating beter te worden onderhouden. Klinkers
willen nog wel eens verzakken op bepaalde punten.
Ook wil Plaatselijk Belang wijzen op de onduidelijke
situaties die de fietsroute naar de tunnel oproept bij
de vele passerende fietsers. Ondanks ANWB-verwijsborden treffen de dorpsbewoners regelmatig verdwaalde fietsers aan in de nieuwbouw die de tunnel
niet kunnen vinden. Bij het realiseren van de uitbreiding van de Kampen een parkeergelegenheid aan de
achterzijde van de kerk realiseren. Via een brug over
de gracht kan dan voor voetgangers toegang tot de
kerk worden gerealiseerd.

Op dit moment moet aandacht worden gevraagd
voor de veiligheid van de fietsers op de parallelweg.
Er fietsen veel schoolgaande kinderen in grote
groepen vanuit de buitendorpen. De auto’s op de
parallelweg mogen passeren met 80 kilometer per
uur en er rijdt veel groot landbouwverkeer langs.
Als de plannen van de provincie doorgaan om van de
Stellingenweg een 100-kilometerweg te maken
zullen er meer auto’s over de parallelweg moeten
rijden. Zeker dan, maar misschien nu al zullen er
maatregelen ter bescherming van de fietsers en
wandelaars moeten worden genomen. Bijvoorbeeld
door het verlagen van de snelheid voor auto’s en
trekkers of een aparte fietsstrook.

5.4 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 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.

5.3 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
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Gewenste situatie Bos en buitengebied

Gewenste situatie trottoirs

De aansluitingen en de verlichting van de wegen op
de hoofdwegen verdienen extra aandacht. De verlichting van de Hamersweg was al langer een punt
van aandacht en onlangs heeft de gemeente vier
extra lantaarnpalen geplaatst naar het voetbalveld
toe. Om de fietsers en auto’s te scheiden kan bijvoorbeeld gekleurde bestrating worden aangebracht voor
een aparte fietsstrook.

Alle bovengenoemde punten moeten worden gerealiseerd. Overwogen kan worden de trottoirs op
gelijke hoogte met de weg te realiseren met verhogingen ertussen.

5.6 Fietspaden
Plaatselijk Belang maakt zich sterk voor de belangen
van onze fietsers en zal dit ook bij de gemeente benadrukken. Veiligheid staat daarbij hoog in het vaandel.
Ook in het donker moeten de fietspaden naar Wolvega,
naar onze sportvelden en naar de tunnel veilig zijn.
Dit kan met verlichting of met witte strepen op de weg.

Gewenste situatie fietspaden
De mogelijkheden voor het aanleggen van een fietspad langs de Hamersweg, de Hoofdweg in het dorp
en langs de Hoofdweg naar Nijeholtpade zal moeten
worden onderzocht.

Actiepunten / oplossingen

5.5 Trottoirs

• Alle actiepunten en oplossingen uit dit hoofdstuk
zijn complex en verdienen aandacht. De maatregelen die genomen moeten worden zijn vaak kostbaar en hebben invloed op veel omwonenden.
Plaatselijk Belang stelt daarom voor om alle maatregelen in een “verkeerscommissie” uit te werken.
Al in vroeg stadium in overleg met de gemeente
zodat geen tijd wordt gestoken in niet haalbare
plannen. Plaatselijk Belang kan deze commissie
ondersteunen en voorzitten.
• Bij het realiseren van de uitbreiding van de Kampen
een parkeergelegenheid aan de achterzijde van de
kerk realiseren. Via een brug over de gracht kan
dan voor voetgangers toegang tot de kerk worden
gerealiseerd. Actie door het college van kerkvoogden en de gemeente, ondersteund door Plaatselijk
Belang.

De trottoirs in het dorp zijn voor verbetering vatbaar. Ze
zijn niet overal voldoende breed en op enkele stukken
van de Hoofdweg en op de Hamersweg ontbreken ze.
Ook zijn ze niet overal toegankelijk voor rollators en
kinderwagens. Uitgangspunt is de veiligheid van onze
voetgangers en de paden dienen toegankelijk te zijn
voor rollators en kinderwagens. Op een aantal plaatsen
zijn de trottoirs oorspronkelijk wel voldoende breed
maar sommige bewoners laten de struiken en hagen zo
doorgroeien dat er één à twee tegels zijn verdwenen.

Dorpsvisie Oldeholtpade
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WERKGELEGENHEID EN BEDRIJVIGHEID
6.2 Bedrijven Vereniging Oldeholtpade
(BVO)

De meeste inwoners van Oldeholtpade werken in een
nabijgelegen dorp of stad. De infrastructuur zoals de
treinverbinding vanuit Wolvega rechtstreeks naar
Leeuwarden en Zwolle en de directe toegang op de
A32 dragen hiertoe bij. Voor de inwoners is de werkgelegenheid in het dorp van minder belang.
Het bestuur van Plaatselijk Belang vindt bedrijven en
bedrijvigheid echter een belangrijke factor voor de
leefbaarheid in het dorp. Bedrijven of bedrijfjes sponsoren namelijk verenigingen en evenementen. En door
deze werkgelegenheid ontstaan er ook kansen voor
jongeren om in eigen dorp te blijven.

6.1 Middenstand
Er zijn op dit moment ongeveer veertig bedrijven en
bedrijfjes gevestigd in ons dorp. Deze zijn zeer verschillend: voornamelijk eenmansbedrijven en enkele grotere
bedrijven met medewerkers ook van buiten het dorp.
De bedrijven zijn voornamelijk actief in de bouw, landbouw, autosector, toerisme, dienstverlening, maar ook
een bekende paardenkliniek. Alle werkgevers verwachten dat het aantal personeelsleden de komende jaren
niet zal afnemen.

Dorpsvisie Oldeholtpade

Voor de bedrijven is een gezamenlijke belangenvereniging opgezet namelijk de Bedrijven Vereniging Oldeholtpade en omstreken. De vereniging stelt zich ten
doel: het ondersteunen, promoten en begeleiden van de
plaatselijke ondernemers. Zij probeert dit ondermeer te
bereiken door het bevorderen, verstevigen en in stand
houden van de onderlinge contacten, en het gezamen-
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lijk naar buiten treden als ondernemers. De BVO draagt
bij in de kosten van de website voor Oldeholtpade en
het uitgeven van een informatieboekje over Oldeholtpade voor nieuwe inwoners. Verder zorgt de BVO voor
de kerstverlichting in ons dorp.

Gewenste situatie
Uiteraard heeft Plaatselijk Belang geen zeggenschap
over het aantal bedrijven in het dorp. Maar als Plaatselijk Belang kan dragen aan een goed ondernemersklimaat dan zullen wij dat niet nalaten. Wij onderkennen de voordelen van bedrijven en bedrijvigheid in
het dorp. Oldeholtpade is geschikt voor kleine eenmansbedrijfjes aan huis maar beschikt niet over een
bedrijventerrein en teveel vracht- of landbouwverkeer zal de leefbaarheid in het dorp verstoren. Onze
aandacht zal zich dan ook voornamelijk richten op
ondernemers uit het kleinere segment. Plaatselijk
Belang hoopt dat de BVO zich in deze tijd van individualisering staande kan houden en een bindende
factor kan zijn voor de bedrijven en voor het stimuleren van de bedrijvigheid in Oldeholtpade. Uitgangspunt is verder de huidige commerciële voorzieningen
minimaal op het bestaande peil te houden. De dorpsbewoners kunnen eveneens een actieve bijdrage
leveren door, waar mogelijk van de lokale diensten
gebruik te maken.

6.3 Commerciële voorzieningen
(horeca en bedrijven)
De beide plaatselijke cafés zijn van oudsher een ontmoetingsplaats voor veel dorpsbewoners. Voor vele
verenigingen is het de plaats voor het organiseren van
activiteiten en houden van vergaderingen. Helaas is de
plaatselijke cabaretgroep de Flying Stars voor hun jaarlijks optreden aangewezen op Wolvega omdat de zaal
in Oldeholtpade voor dit doel te klein is.

6.4 Openbaar vervoer
Ook het openbaar vervoer of liever gezegd het ontbreken ervan scoort slecht. Er is een busverbinding over
de Stellingenweg naar Wolvega direct naar het station
en naar Oosterwolde. De busstop ligt bij de fietstunnel
iets buiten het dorp. Plaatselijk Belang gaat ervan uit
dat de slechte score op dit punt wordt veroorzaakt
doordat de bus in het dorp niet letterlijk wordt gezien.

Dorpsvisie Oldeholtpade

Actiepunten / oplossingen

• Daar waar mogelijk het vestigingsklimaat voor
kleinere bedrijven in Oldeholtpade stimuleren.
Deze contacten zullen via de BVO verlopen.
• Mogelijkheden open houden voor een belbus /
buurtbus door het dorp.
• Afhankelijk van wat er op termijn met de beide
horecagelegenheden gaat gebeuren, de mogelijkheid van de bouw van een multifunctioneel centrum / dorpshuis onderzoeken. Wie hier een rol in
zou moeten spelen is, zolang het niet aan de orde
is, nog niet besproken.
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7

RECREATIE EN TOERISME

Plaatselijk Belang Oldeholtpade vindt het belangrijk
goede voorzieningen in stand te houden of te creëren
voor recreatie en toerisme. Het dorp biedt een prachtige omgeving voor fietsers, wandelaars en voor kleinschalig toerisme. Bovendien dragen de bestaande
fiets- en wandelpaden bij aan de kwaliteit van de leefbaarheid van de eigen inwoners.

7.1 Fietspaden
Ook in het hoofdstuk verkeer wordt aandacht besteed
aan de fietspaden, met name het aspect veiligheid
wordt daar beschreven. In dit hoofdstuk worden de
fietspaden voor recreatie en toerisme beschreven. Het
bestaande fietspadennetwerk wordt door de inwoners
van Oldeholtpade als goed beoordeeld, onze fietspaden
sluiten aan op landelijke routes. Wel blijkt nog regelmatig dat fietsers de tunnel vanuit de nieuwbouw niet
kunnen vinden, dit ondanks de bewegwijzering van de
ANWB. Andere zwakke punten zijn: het ontbreken van
fietspaden langs de Hoofdweg in het dorp; tussen
Oldeholtpade en Nijeholtpade en op de Hamersweg
naar de voetbalvelden. Een fietstochtje van Oldeholtpade naar Nijeholtpade en terug via Ter Idzard is een
aardig rondje voor de inwoners. Ook het rondje langs
de Linde is populair. Echter het Lindepad langs de Linde
wordt als smal ervaren. De recente aansluiting van het
pad op de Lindewijk is wel van toegevoegde waarde.
Ook de route via het Scheenebospad is mooi en leidt
langs prachtige natuurgebieden. Wel is het Scheenebospad vaak vuil na de veeovergang.

7.2 Wandelpaden
De kwaliteit en kwantiteit van de wandelpaden wordt
door de inwoners als ruim voldoende beoordeeld.
Vanuit de camping zijn een drietal wandelroutes uitgezet door Plaatselijk Belang. Deze worden gepromoot
onder de inwoners en de campinggasten door het uitgeven van een wandelboekje en door het plaatsen van
de route op onze website. Bovendien onderhoudt een
vrijwilliger namens Plaatselijk Belang deze drie routes.
Het wandelgebied tussen het Gortepad en de Stinkleane biedt ook een mooi stukje natuur. De paden zijn
echter regelmatig drassig en modderig en het bospad
van de Stinkleane bij huisnummer 76 wordt geblokkeerd door een slagboom zonder een goede doorgang
voor o.a. wandelwagens. Deze laan heeft een grote
historische waarde en is opgenomen in de wandelpadenroute. Verder is ook het Scheenebospad in trek bij
zowel fietsers als wandelaars.

Gewenste situatie fietspaden
Onderzoeken of de aanleg van extra fietspaden
wenselijk is. Het Lindepad valt buiten het dorp, maar
PBO ziet graag dat de fietspaden op bestaande fietsroutes aansluiten, bijvoorbeeld vanaf de Vogelkijkhut
bij Lolkema’s leane tot aan Vinkega of naar de Lindewijk toe. Een breder pad langs de Linde staat op het
wensenlijstje maar hier zullen wij niet actief mee
bezig gaan. Uitgangspunt voor Plaatselijk Belang is
dat fietsroutes zoveel mogelijk op De Koele (tunnel)
uitkomen. Ook de mogelijkheid om het bestaande
pad langs de school en de ijsbaan tot fietspad te
maken en deze op het Scheenebospad aan te laten
sluiten ziet Plaatselijk Belang wel zitten. In de dorpsenquête worden veel suggesties aangereikt voor
uitbreiding van de fietspaden. Dit geeft aan hoezeer
dit leeft onder de inwoners.

Dorpsvisie Oldeholtpade

Gewenste situatie wandelpaden
Voor de wandelpaden in het bos geldt: naast
behoud, tevens goed onderhoud! Het stuk tussen het
P.J. Gortepad en de Stinklaene zou minder drassig
moeten zijn en met een vrije doorgang bij de slagboom. Plaatselijk Belang is hierover al in overleg met
Staatsbosbeheer district Stellingwouden, maar dit
contact verloopt moeizaam. Voor het drassige pad
werd laarzen geadviseerd!! Honden dienen waar
nodig te worden aangelijnd en paarden mogen alleen
van de ruiterroutes gebruikmaken. In de dorpsenquête worden veel suggesties aangereikt voor uitbreiding van de wandelpaden. Dit geeft aan hoezeer
dit leeft onder de inwoners.
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7.3 Faciliteiten voor het toerisme

Actiepunten / oplossingen

Oldeholtpade wordt omgeven door houtwallen en
singels. Het coulisselandschap is karakteristiek voor
deze streek. Naast de vele fiets- en wandelpaden zijn er
ook nog ruiter- en menpaden aanwezig. Oldeholtpade
is in de luxe positie dat zij over twee cafés kan beschikken waarvan één met terras. Bij de Kontermansbrug is
een haven voor de watersport, met onder andere een
kanoverhuur. Verder is er een minicamping in Oldeholtpade. Bijzonder is dat deze camping eigendom is van de
“Vereniging Plaatselijk Belang Oldeholtpade”.
Het spreekt voor zich dat er vele vrijwilligers in de
weer zijn om deze camping te exploiteren. Alle verdiensten worden aangewend voor het dorp. Zoals het
aangrenzende evenemententerrein en de Jeu de
boulesbaan op het terrein. Alle faciliteiten van het dorp
worden ook nog eens duidelijk beschreven op onze site
www.oldeholtpade.com. Het meest geroemd worden
echter de rust en de ruimte van ons dorp. Laten we dit
vooral koesteren.

• Voor het toerisme fiets- en wandelroutes extra promoten. Het dorp is goed uitgerust als startplaats
voor wandel- of fietstochten.
• Om de fiets- en wandelpaden netjes te houden,
het huidig aantal afvalbakken minimaal handhaven.
• Wandelpad tussen Gortepad en Stinkleane verbeteren; minder drassig en een vrije doorgang.
Plaatselijk Belang probeert dit al enige jaren in
overleg met staatsbosbeheer De Stellingwouden.
Tot nu toe zonder het gewenste resultaat.
• De mogelijkheden openhouden voor nieuwe
wandel- en fietspaden.
• De bestaande routes blijven onderhouden.

Gewenste situatie faciliteiten voor toerisme
De minicamping draait volledig op vrijwilligers en
ook Plaatselijk Belang merkt dat vrijwilligers steeds
moeilijker te vinden zijn. Het is de vraag of een
verdere uitbreiding of professionalisering van de
camping recht doet aan het oorspronkelijke doel van
de camping. Oldeholtpade is (of kan) een goede
omgeving voor agrotoerisme of paarden gerelateerde
toeristische activiteiten zijn. Ook zgn. “bed en breakfast”-activiteiten passen prima in Oldeholtpade. Dit
zijn echter particuliere initiatieven. Kleinschaligheid
staat voorop om de rust in de natuur en de ruimte te
handhaven. De gemeente heeft paardensport als
speerpunt en ook Oldeholtpade kan hiervan meeprofiteren vanwege de prachtige omgeving, de
aanwezige menroutes en de al volop bestaande
accommodaties voor deze branche. Daarom dienen
de aanwezige men- en ruiterroutes te worden
gehandhaafd of uitgebreid. Verder wordt ook de
website www.Oldeholtpade.com ingezet voor
promotie en informatie over het dorp. Dit zien we
in de toekomst graag voortgezet.

Dorpsvisie Oldeholtpade
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8

CULTUUR EN HISTORIE

ners in het dorp. Tussen de regels en foto’s door krijgt
de lezer ook een typering van de cultuur in het dorp van
toen en nu. Het dorp heeft in de loop der jaren diverse
bijzonder markante mensen gekend. In het boek zijn
deze verhalen prachtig beschreven.

De culturele activiteiten in Oldeholtpade blijven veelal
beperkt tot het bijwonen van een koffieconcert in de
kerk, een plaatselijke toneeluitvoering of een optreden
van een band, meestal tijdens het jaarlijkse dorpsfeest.
In 2008 komt de band NORMAAL voor het tweede
opeenvolgend jaar naar Oldeholtpade voor een concert.

Gewenste situatie

De Nederlands Hervormde kerk is het meest historische
gebouw van het dorp. Naast de oude pastorie zijn er
nog een aantal karakteristieke huizen en boerderijen.
Markante punten zijn: het monument van Wilfred
Berry, de eeuwkei en de begraafplaatsen. Verder worden karakteristieke bomen, de Pasmalaan en enkele
bosjes genoemd als historische en/of markante punten
door de inwoners van Oldeholtpade.

Uit de enquête blijkt dat de inwoners van Oldeholtpade tevreden zijn met het aantal culturele activiteiten. De kerk en een aantal karakteristieke huizen en
boerderijen zullen voor het dorpsbeeld behouden
moeten worden. Initiatieven zoals het eeuwboek
dragen bij in het bewaren van onze geschiedenis,
achtergrond en cultuur. Door de groei van Oldeholtpade en de komst van veel nieuwe inwoners, die
zeker in de jaren zeventig en tachtig als “import”
werden bestempeld, is het belangrijk dat een aantal
“dorpse verhalen”op schrift zijn gesteld zodat deze
geschiedenis bewaard blijft.

Er zijn twee monumenten in het dorp. Het Wilfred Berry
Monument opgericht op 28 september 1945. Op 4 mei
1990 werd het bestaande ontwerp aangepast naar een
ontwerp van Piet Oosting uit Oldeholtpade. Met de
Canadese Esdoorn die daar in 1945 geplant werd, vormt
het een indrukwekkend geheel. In 2002 is op de zuil
ook nog een foto aangebracht van Wilfred Berry. Het
tweede monument staat op de hoek van de Hoofdweg
en de Wilfred Berrystraat. Ter ere van de overgang naar
de 21e eeuw werd deze ‘millenniumsteen’ geplaatst.

Actiepunten / oplossingen

• Goede actiepunten voor dit hoofdstuk zijn moeilijk.
Zowel de kerk als diverse karakteristieke gebouwen
zijn particulier eigendom. Bovendien is het onmogelijk nu al een commissie in te stellen die opnieuw
het eeuwboek in het jaar 2100 zal uitgeven.
Dit zou wel een mooi streven zijn!!

Door een speciale werkgroep “Eeuwboek Oldeholtpa”
is het boek Oldeholtpade tussen 1900 en 2000 een
beeldverhaal van toen en nu uitgegeven. Dit boek
geeft een prachtig beeld van alle woningen en bewo-

Dorpsvisie Oldeholtpade
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9

ONDERWIJS

9.1 Peuterspeelzaal ’t Anlopien
Op het evenemententerrein staat een prachtig gebouw,
geopend in 2002, waarin de peuterspeelplaats is gehuisvest. De peuterspeelzaal is al vanaf 1981 opgericht in
samenwerking met Plaatselijk Belang. Voor het gebruik
van de grond is een retributiebedrag afgesproken, de
grond en het toegangspad zijn eigendom van Plaatselijk
Belang. Het gebouw is eigendom van de peuterspeelzaal. De nutsvoorzieningen zijn gezamenlijk en worden
verrekend via een tussenmeter. Ook voor het onderhoud aan het terrein en het toegangspad zijn afspraken
met beide verenigingen gemaakt. De peuterspeelzaal
heeft zich tijdens de jaarvergadering in 2008 uitgesproken voor een verhard toegangspad naar de peuterspeelzaal. Omdat Plaatselijk Belang eigenaar is zal zij deze kar
samen met de peuterspeelzaal gaan trekken. Hiervoor
zullen nog plannen uitgewerkt moeten worden.

Gewenste situatie
Aan het bestaansrecht van de basisschool en de
peuterspeelzaal mag, kan en zal ook in de toekomst
niet worden getornd. Het behoud van de basisschool
en de peuterspeelzaal wordt door alle dorpsbewoners
als zeer belangrijk ervaren. De geleidelijke uitbreiding
van het dorp, evenals de aanwezigheid van voorzieningen voor de jeugd, zullen er mede toe moeten
bijdragen, dat er voldoende jonge gezinnen in
Oldeholtpade blijven wonen of zich hier gaan
vestigen. De jonge gezinnen kunnen zorgen voor
voldoende leerlingen zodat zowel de school als de
peuterspeelplaats in het dorp bestaansrecht houden.
Plaatselijk Belang zal, in samenwerking met de peuter
speelzaalcommissie, de mogelijkheden moeten gaan
onderzoeken, met het daarbij behorende financiële
plaatje, om het toegangspad naar het evenemententerrein te verharden. Voor OBS De Striepe zal Plaatselijk Belang in haar contacten met de gemeente
proberen een veilige oversteek bij de school te
regelen en vragen naar de mogelijkheden voor meer
verlichting bij de gymzaal en de parkeervakken.

9.2 OBS De Striepe
De Striepe is een echte dorpsschool, werkend volgens
het jaarklassensysteem, in combinatiegroepen. Een
school met een duidelijke centrumfunctie. Er zijn op dit
moment acht leerkrachten aan de school verbonden.
Ruim 100 leerlingen bezoeken in 2008 deze openbare
basisschool. De school verwacht dat in de komende vijf
jaar het leerlingenaantal zal dalen. Dit is voor de school
een punt van aandacht en zorg. Wat de school betreft
zijn er voldoende parkeerplaatsen langs de Hoofdweg
voor het halen en brengen van de kinderen. Als er naast
de school meer parkeerplaatsen zouden komen leidt dat
tot een verhoging van de verkeersactiviteit naast de
school. Bovendien komen de meeste leerlingen lopend
of met de fiets. Een veilige oversteek zou de school
graag gerealiseerd zien. De meeste leerlingen van
De Striepe gaan na hun basisschooltijd naar het voortgezet onderwijs in Wolvega.

Dorpsvisie Oldeholtpade

Actiepunten / oplossingen

• Toegangspad naar de peuterspeelzaal en camping
verharden. Actie door Plaatselijk Belang in samenwerking met de peuterspeelzaalcommissie.
• Een veilige oversteekplaats maken voor De Striepe.
De gemeente zal hiervoor gemotiveerd moeten
worden. In eerste instantie door de school maar
Plaatselijk Belang zal dit ondersteunen.
• Nieuwe verlichting bij de gymzaal en de parkeervakken achter school. De gemeente zal hiervoor
benaderd worden. In eerste instantie door de
school maar Plaatselijk Belang zal dit ondersteunen.
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10 JEUGD
10.2 Jeugdhonk

Het thema jeugd is belangrijk voor het dorp omdat
ook deze groepen zich thuis moeten kunnen voelen in
onze dorpsgemeenschap. De diverse sportverenigingen in het dorp hebben bijna allemaal aparte voorzieningen voor de jeugd. Verder is er een actieve
speeltuinvereniging en een actieve VVV die jaarlijks
tijdens het dorpsfeest een spelletjesochtend voor
schooljeugd en andere activiteiten organiseren. Er is
ook een tijd een jeugdhonk geweest maar deze is niet
meer actief.

Het jeugdhonk heeft de afgelopen jaren diverse wisselingen gekend. Het concept van het jeugdhonk blijkt
niet voor alle jongeren geschikt. Dit ondanks veel
inspanningen van de gemeente, SWW en Plaatselijk
Belang. In Oldeholtpade is hierdoor naast de diverse
sportverenigingen geen specifieke plek meer voor de
jeugd van het voortgezet onderwijs. Een actuele vraag
is of dit ook wel nodig is. Het concept van het jeugdhonk is voor behoorlijk zelfstandige jeugd waarbij zij
zelf veel moeten regelen. Daarbij zijn er veel sportclubs
en cafés in het dorp waar deze jeugd ook welkom is en
ook Wolvega biedt voorzieningen voor deze categorie
jeugd.

10.1 Speeltuinvereniging ’t Speulhoolt
Op twee plaatsen binnen de nieuwbouw is een
speelveld met speeltoestellen. Deze zijn eigendom van
en worden onderhouden door de gemeente. Afgelopen
jaren is hier door de gemeente weinig aan gedaan.
Vorig jaar is eindelijk de al eerder verwijderde schommel
teruggeplaatst. Communicatie over de speelvelden met
de gemeente gaat via de speeltuinvereniging. Deze
vereniging probeert al tijden tot nieuwe afspraken te
komen met de gemeente. Via de dorpencoördinator is
te horen gekregen dat de gemeente worstelt met de
invulling van het speeltoestellenbeleid. Wij hopen dat
Oldeholtpade hier niet de dupe van wordt.
Deze voorzieningen kunnen zeker worden verbeterd.
Er is ook behoefte aan een extra trapveldje en meer
speelmogelijkheid voor de wat oudere kinderen.
De speeltuinvereniging is een actieve vereniging en
organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor de
jeugd, zoals optochten op Koninginnedag en de
Sinterklaasintocht.

Dorpsvisie Oldeholtpade

In het verleden zijn er meldingen geweest van overlast
van jeugd achter de school. Hierover zijn diverse
contacten geweest tussen de gemeente, SWWjongerenwerk en Plaatselijk Belang. SWW heeft een
periode een jongerenwerker op deze groep gezet.
Mochten er weer problemen worden gemeld dan
kunnen we altijd weer contact opnemen met SWW.

Actiepunten / oplossingen

• Speelplaatsen, toestellen en ook de aankleding
ervan onderhouden en vernieuwen. Actie door de
gemeente en de speeltuinvereniging.
• Als er weer overlast van jeugd achter de school is
kan Plaatselijk Belang in overleg met de school
contact opnemen met het SWW of de gemeente
om te overleggen of tijdelijk extra hulp ingeschakeld kan worden.

16

2008 - 2020

11 OUDEREN
Voor de senioren in het dorp zijn de commerciële voorzieningen, zoals een supermarkt, een bank en een
postbank geheel verdwenen. Er is een actief ANBObestuur dat maandelijks gebruikmaakt van beide
plaatselijke cafés. Door de desbetreffende doelgroep
worden de georganiseerde activiteiten, zowel kwantitatief als kwalitatief, als prima ervaren. Ook de jeu de
boulesbaan op het evenemententerrein wordt intensief
gebruikt. Verder zijn er diverse seniorenwoningen in
het dorp maar deze worden momenteel bij gebrek aan
belangstelling verhuurd aan andere doelgroepen. Voor
bejaarden- en verzorgingshuizen zijn wij aangewezen
op Wolvega. Ook speciale zorggroepen zijn niet in
Oldeholtpade. Ook hier is de vraag of het gewenst is.
Zodra men hulpbehoevend of slecht ter been wordt, is
Wolvega voor de meeste bewoners met zijn winkels,
diverse voorzieningen als huisartsen, apotheek, bibliotheek en openbaar vervoer op loopafstand wel erg
prettig. Bovendien geeft het de mogelijkheid aan de
meeste ouderen om langer zelfstandig te blijven
wonen.

Dorpsvisie Oldeholtpade

Gewenste situatie
Uitgangspunt is de bestaande voorzieningen en activiteiten in het dorp gericht op de senioren in het dorp
op peil te houden. De ANBO-afdeling Oldeholtpade
is een bloeiende vereniging die diverse activiteiten
verzorgt voor senioren boven de vijftig. Plaatselijk
Belang ondersteunt dit van harte. Initiatieven zoals
het aanleggen van de jeu de boulesbaan worden dan
ook van harte ondersteund. Bovendien zorgt een jeu
de boulesbaan indirect ook weer voor een extra ontmoetingsplaats in het dorp.

Actiepunten / oplossingen

• Initiatieven vanuit deze doelgroep, waar mogelijk
ondersteunen.
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12 SPORT EN ONTSPANNING
12.3 Dorpsfeest

Voor de sociale samenhang van de dorpsbewoners is
het van belang dat er voldoende mogelijkheden zijn
voor sport en ontspanning. In Oldeholtpade zijn vele
actieve verenigingen op velerlei gebied. De overgrote
meerderheid van de geënquêteerden is daar tevreden
over. Enkelen zijn van mening dat de huidige accommodaties van de sportclubs geoptimaliseerd moeten
worden. Er zijn veel wandel- en fietsmogelijkheden in
en rond het dorp. Voor evenementen is er een speciaal
evenemententerrein maar ook een aantal particulieren
stellen regelmatig hun gronden beschikbaar voor
evenementen. Hierbij mag zeker Yske van der Meer
van Café De Rustende Jager niet worden vergeten.
Op zijn terrein wordt o.a. het paasvuur gehouden en
de jaarlijkse autocross maar ook andere evenementen
vinden plaats op zijn terrein. Het land van de familie
Maatman wordt vaak gebruikt voor de Friese Paarden
Fokvereniging.

Een aparte vermelding verdient de VVV. De Vereniging
voor Volksvermaak bestaat al sinds 1928 en zorgt ieder
jaar weer voor een drie dagen durend dorpsfeest in de
zomermaanden (juni). De feesten vinden plaats op of
vanaf het evenemententerrein en er wordt altijd
gezorgd voor een gevuld programma voor jong en oud.
Het is een zelfstandige vereniging met leden uit het
dorp. De dorpsfeesten zijn een jaarlijks hoogtepunt van
en voor het dorp.

12.4 Schaatsen
Wat is een dorp zonder ijsbaan? IJsclub naar Buiten
heeft een prachtige buiten ijsbaan met accommodatie,
bereikbaar via het pad naast de basisschool. Als het
mogelijk is worden op de ijsbaan schaatswedstrijden
georganiseerd. Verder is voor veilige ijspret op de Linde
van de IJswegencentrale afdeling Oldeholtpade die een
baan kan uitzetten voor een schaatstocht op de Linde.

12.1 Sportverenigingen
Oldeholtpade kent drie grote sportverenigingen: korfbal,
tennis en voetbal. De clubs beschikken over goede
accommodaties. Zelfwerkzaamheid heeft hier veel aan
bijgedragen. Jeugdige voetballers en korfballers maken
voor hun training in de wintermaanden gebruik van de
gymzaal van de basisschool. De junioren en senioren
wijken in het winterseizoen uit naar sporthal de Steense
in Wolvega, waar ook competitiewedstrijden worden
gespeeld. Binnen de korfbalvereniging worden thans de
mogelijkheden onderzocht om een eigen sporthal bij het
huidige sportcomplex te realiseren. Paardenliefhebbers
kunnen terecht bij Ponyclub en Rijvereniging De Scheeneruiters en Menvereniging Oldeholtpade. Deze verenigingen beschikken over een eigen buitenterrein. Vlakbij het
terrein is een particuliere binnenmanege. Uitgangspunt is
de bestaande sportaccommodaties te handhaven en
waar mogelijk nog verder te optimaliseren.

Actiepunten / oplossingen

• De bestaande accommodaties en verenigingen in
stand houden. Dit is primair een taak van de club
of vereniging. Plaatselijk Belang kan een rol spelen
in de totale belangenbehartiging van alle verenigingen of een overleg coördineren tussen de
verschillende verenigingen en clubs om eventuele
gezamenlijke doelen te verwezenlijken.

12.2 Overige verenigingen
Er is een begrafenisvereniging, een paar buurtverenigingen, een gemengd koor, een mandolineclub, een
vogelwacht en een biljartvereniging. Op het evenemententerrein is een jeu de boulesbaan. Ook staat
Oldeholtpade bekend om de Stellingwerver Revue van
The Flying Stars. Deze vereniging geeft al jaren uitvoeringen met vele lokale talenten. Helaas hebben zij
hun optredens verplaatst naar Wolvega wegens gebrek
aan geschikte zaalruimte in het dorp zelf.

Dorpsvisie Oldeholtpade
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13 PLAATSELIJK BELANG OLDEHOLTPADE
Uit oude stukken blijkt dat de eerste vergaderingen
van een soort Plaatselijk Belang al uit 1881 stammen.
De vereniging Plaatselijk Belang Oldeholtpade is
opgericht op 14 februari 1939. In 2039 vieren we dus
ons 100-jarig bestaan. Het bestuur bestaat uit 7 personen van verschillend geslacht, leeftijd en uit verschillende buurten. Het bestuur heeft als doel de belangen
van het dorp te behartigen en te bewaken. Het bestuur
bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, een vice-voorzitter en drie algemene
bestuursleden. Er is één bestuurslid belast met de
portefeuille camping en evenemententerrein, en drie
leden beheren de portefeuille Jachtrecht. Plaatselijk
Belang organiseert ook de 4 mei-herdenking.
sponsoren, subsidie van de gemeente en niet te vergeten de inwoners van Oldeholtpade. Door het
uitgeven van renteloze aandelen is het benodigde kapitaal bijeen gebracht. Het terrein ligt centraal in ons dorp
en wordt gebruikt voor de jaarlijkse dorpsfeesten en de
laatste jaren maakt ook de organisatie van de Roel
Bottema Dagen er gebruik van met diverse activiteiten
rond oude tractoren. Het streven van Plaatselijk Belang
is het aantal activiteiten op het evenemententerrein uit
te breiden.
De camping van Oldeholtpade wordt beheerd door
vrijwilligers van Plaatselijk Belang. Het doel van de camping is de kosten voor het naastliggende evenemententerrein voor het dorp te kunnen betalen. Bijkomend
voordeel is het bijdragen aan het toerisme in ons dorp.
De camping is niet luxe en biedt weinig voorzieningen
maar is rustig en midden in de natuur gelegen. In het
jaar 2007 is de gehele stroomvoorziening van de camping opgeknapt. Goed onderhoud is de waarborg voor
behoud. Daar zullen we ons dan ook als bestuur van
Plaatselijk Belang met hulp van vrijwilligers voor in
blijven zetten. Onze camping en evenemententerrein is
bereikbaar via een onverhard toegangspad. Plaatselijk
Belang hoopt deze samen met het bestuur van de
peuterspeelzaal te verharden.

Onder de paraplu van Plaatselijk Belang zijn diverse
werkgroepen en commissies opgericht. Zelfstandig
draaiende commissies zijn de Dorpskrant, de Dorpssite
op Internet en de jeu de boules. Ook in het verleden
zijn er diverse commissies en werkgroepen geweest
zoals onder andere voor het evenemententerrein, de
peuterspeelzaal, dorpsvoorzieningen, voor activiteiten
rond de eeuwwisseling, een verkeerswerkgroep, een
campingwerkgroep, voor het jeugdhonk en voor
activiteiten tijdens de PS Kuiertocht en voor de dorpsfilm 1964 en 2008. Uiteraard is het onmogelijk alle
commissies en werkgroepen te noemen maar
dankzij deze vele initiatieven hebben we zeker een
aantal zaken kunnen bereiken of onder de aandacht
kunnen brengen.

13.2 Dorpskrant
De dorpskrant Holenpathe is ontstaan onder de paraplu
van Plaatselijk Belang maar is uitgegroeid tot een
zelfstandig draaiende organisatie. De financiële jaarverslagen worden gezamenlijk met de jaarverslagen van
Plaatselijk Belang gecontroleerd en tijdens de jaarvergadering toegelicht. De dorpskrant verschijnt zes keer per
jaar en wordt huis aan huis bezorgd. Ook zijn er versies
via de website www.oldeholtpade.com te downloaden.

13.1 Evenemententerrein en camping
Plaatselijk Belang is eigenaar van 2.2 Ha grond.
Deze grond is aangekocht in de 70er jaren van de
vorige eeuw. Het terrein is betaald met de hulp van
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Verder wordt in elke uitgave van de dorpskrant
Holenpathe nieuws en informatie van Plaatselijk Belang
opgenomen. En ook is de volledige uitslag van de
enquête uitvoerig gepubliceerd en zal ook de publicatie
van de dorpsvisie uitgebreid worden toegelicht.

Gewenste situatie
Uit de enquête blijkt dat niet alle inwoners op de
hoogte zijn van de activiteiten van Plaatselijk Belang.
Plaatselijk Belang zou zich beter kunnen profileren en
nadrukkelijker naar buiten kunnen treden. Op het
evenemententerrein kunnen meer activiteiten en het
terrein vergt regelmatig onderhoud. Een verhard
toegangspad is ondertussen ook aan de wensenlijst
toegevoegd. De camping moet goed onderhouden
worden maar een uitbreiding staat niet bovenaan het
prioriteitenlijstje. Zowel de organisatie voor de dorpskrant Holenpathe als voor de website verlopen naar
wens zonder noemenswaardige problemen.

13.3 Website
In 2002 is een werkgroep begonnen met het initiatief
om een eigen website op te richten. Deze initiatiefnemers waren afgevaardigden van Plaatselijk Belang
Oldeholtpade, de Bedrijvenvereniging Oldeholtpade en
omstreken (B.V.O. e.o.) en de redactie van de Dorpskrant ‘Holenpathe’. Het resultaat is ondertussen een
fraaie professionele website met informatie over ons
dorp. De kosten van de website worden betaald door
de BVO en Plaatselijk Belang.

Actiepunten / oplossingen

• Om een duidelijker profiel neer te zetten zal Plaatselijk Belang ‘een eigen verhaal’ op de site gaan
plaatsen.
• Plaatselijk Belang zal proberen meer de publiciteit
te zoeken.
• Meer activiteiten op het evenemententerrein voor
het dorp. Hiervoor is onlangs een promotiebrochure gemaakt en ook andere promotionele
acties zoals mailingen zullen op touw worden gezet.
• Kwaliteit van het terrein verbeteren. Dit is een constant aandachtspunt waar ook al diverse investeringen in zijn gedaan.
• Toegangspad verharden in samenwerking met de
peuterspeelplaats.
• De actiepunten uit de dorpsvisie bewaken en/of
realiseren.

Dorpsvisie Oldeholtpade
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14 DE GEMEENTE
Huidige situatie:
Oldeholtpade is één van de zesentwintig dorpen in de
gemeente Weststellingwerf. De meeste aandacht van
de gemeente is voor de twee grote dorpen Wolvega
en Noordwolde. In Oldeholtpade is de gemeente
nauwelijks zichtbaar, desondanks verloopt de samenwerking tussen de gemeente en Plaatselijk Belang
meestal naar wens.

Actiepunten / oplossingen

• Plaatselijk Belang en de gemeente samen de OZB/
WOZ-aanslag regelen.
• Beter onderhoud van de speeltoestellen en upgrading van de speelveldjes en een extra trapveldje.
Actie van de gemeente!!
• De dorpencoördinator van de gemeente Weststellingwerf zal moeten proberen om de gemeente een
gezicht te geven in Oldeholtpade. We zullen hem
uitnodigen op de ledenvergadering om een presentatie / lezing te geven.

Enkele heikele punten met de gemeente zijn de WOZ/
OZB-aanslagen voor het evenemententerrein. Al sinds
1998 maakt Plaatselijk Belang bezwaar tegen de WOZ/
OZB-aanslag. Tot op heden is hier nog geen goede
oplossing voor gekomen. Een tweede punt met de
gemeente is de communicatie en de organisatie van de
speelveldjes en toestellen in ons dorp. Het onderhoud
moet beter en de terreinen verdienen een upgrading in
het uiterlijk. De speeltuinvereniging treedt hierover
regelmatig in contact met de gemeente. Dit heeft
ondertussen wel geleid tot terugplaatsing van
schommels op het speelterrein aan de Hofsteestraat,
maar de afscheiding is nog niet verbeterd.

Dorpsvisie Oldeholtpade
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15 SAMENVATTING DORPSVISIE
15.1 Samenvatting actiepunten uit de
Dorpsvisie

Oldeholtpade moet vooral groen en leefbaar blijven.
Duidelijk apart van Wolvega. De sterke punten zoals
rust, ruimte, het gemoedelijke dorpskarakter, de landelijke omgeving en de uitstraling van de Hoofdweg willen we behouden. De gedeelde visie is dat we verstandig 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) ondernemers te creëren. Op deze manier denken wij het dorp
levendig te houden. Ook recreatie en toerisme verdienen 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 willen gaan werken.

Dorpsvisie Oldeholtpade

• 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 Hoofdweg,
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.
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16 SLOTWOORD
De samenvatting is ook uitgebracht in een aparte flyer
met daarin kort de aanleiding, de samenvatting en de
belangrijkste actiepunten van deze dorpsvisie. Het is
onze bedoeling deze flyer huis aan huis te verspreiden
en eventueel (jaarlijks) bij te werken. De complete
dorpsvisie zal in een beperktere oplage worden verspreid, onder andere bij de gemeente en de bestuurders. Uiteraard zullen alle documenten beschikbaar zijn
op onze website of op te vragen bij het secretariaat van
Plaatselijk Belang, telefoon 688571.

Dorpsvisie Oldeholtpade

De ‘Hooltpaegers’ die de enquête hebben ingevuld, zijn
unaniem van mening dat dit een goed initiatief is
geweest. Iedereen hartelijk dank voor de medewerking! Allerlei ideeën en plannen staan op papier. Uiteraard is het niet de bedoeling dat het bij mooie woorden
blijft. Aan Plaatselijk Belang de taak om samen met de
dorpsbewoners, de verenigingen, belangenorganisaties
en de gemeente deze dorpsvisie handen en voeten te
geven. Er samen voor gaan! Samen werken aan de leefbaarheid van Oldeholtpade!
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