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De toekomst van Oldeholtpade zoals de bewoners die zien
Dorpsvisie Oldeholtpade in kort bestek
Dorpsvisie Oldeholtpade in kort bestek
De Dorpsvisie Oldeholtpade is in 2008 uitgebracht en tot
De Dorpsvisie Oldeholtpade is in 2008 uitgebracht en tot

stand gekomen met informatie van de dorpsbewoners uit
stand gekomen met informatie van de dorpsbewoners uit
de dorpsenquête van 2007 en diverse vertegenwoordigers
de dorpsenquête uit 2007 en diverse vertegenwoordigers
van verenigingen. De Dorpsvisie is bedoeld om aan te gevan verenigingen. De dorpsvisie is bedoeld om aan te
ven wat we als bewoners de komende jaren willen en niet
geven wat we als bewoners de komende jaren willen en
willen. Er zijn tal van onderwerpen uitgewerkt, de visie
niet willen. Er zijn tal van onderwerpen uitgewerkt. Zoals
is uitgewerkt met de blik gericht op 2020. De afgelopen
de titel al zegt, is de visie uitgewerkt met de blik gericht
jaren zijn we bezig geweest onze visie en onderwerpen
op 2020. Met de visie in de hand kunnen we maximale
daaruit op de (gemeentelijke) agenda te krijgen. Er zijn
sturing geven aan de nabije toekomst van ons mooie
plannen gerealiseerd, nieuwe plannen gemaakt en er zijn
dorp. Maar situaties veranderen en ook de tijdsgeest
plannen komen te vervallen. In deze evaluatie willen wij u
biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarom is het
hiervan op de hoogte brengen.
belangrijk de visie regelmatig te evalueren. De afgelopen
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Woonomgeving
willen wij het dorp levendig houden. Ook recreatie en

In 2013 zijn in het dorp 3 evenementenborden geplaatst.
toerisme verdienen een plaats. Deze en andere wensen
In samenwerking met diverse dorpen en de gemeente
is dit gerealiseerd. Alle activiteiten van verenigingen en
actiepunten. Nu is het punt aangebroken te evalueren
bedrijven worden op vaste plaatsen bij de ingangen van
wat er is gerealiseerd en welke wensen nog actueel zijn.
het dorp aan de bewoners en bezoekers van het dorp
kenbaar gemaakt Dit geeft Oldeholtpade een bijzondere
De woonomgeving
uitstraling. Plaatselijk Belang heeft in dit proces een belangrijke rol als aanjager op zich genomen. Bijkomstigheid
bomen geplaatst door leerlingen van de Striepe. Er zijn
is dat een ondernemer uit Oldeholtpade de borden heeft
boswallen gesnoeid in samenwerking met landschapsgeleverd aan alle deelnemende dorpen.
beheer. Met staatsbosbeheer hebben we gesproken

De afgelopen jaren is inzet geweest om de driehoek in samenover het achterlaten van groen snoei- en tuinafval in de
werking met de gemeente een nieuwe impuls te geven. In
bossen. Hierop is actie ondernomen. Er zijn contacten
samenwerking met diverse dorpsgenoten is in 2014 gezamenlijk
geweest met de provincie, landschapsbeheer en Staatsmet de gemeente een plan gemaakt voor de inrichting van de
bosbeheer over het groen in en rondom ons dorp. Voor
driehoek. Daarbij heeft ook de driehoek de naam Dominees
nieuwe ideeën blijven we open staan. Een mogelijkheid
Hoeke gekregen. De herinrichting is inmiddels gerealiseerd en
is in de toekomst een groencommissie op te richten.
in samenwerking met de gemeente is ervoor gekozen om het
Maatschappelijke trends als afkoppelen hemelwater en
beheer in handen te geven van Plaatselijk Belang. Plaatselijk
gebruik zonne-energie wordt op kleine schaal door
Belang heeft o.a. voor het onderhoud van de camping een
bedrijven uit het dorp gepromoot. De vervallen panden
vrijwilligersgroep opgericht. De vrijwilligersgroep (groengroep)
hebben we meerdere malen met de gemeente besproken.
voert het beheer uit en kan voor ondersteuning terecht bij de
Dit onderwerp blijft moeilijk om concreet iets aan te
gemeente. Ook is Oldeholtpade in 2016 uitgeroepen tot één
verbeteren.
van de mooiste drie dorpen van Friesland. Dit gebeurde naar
aanleiding van een themabijeenkomst van Plaatselijk Belang
over onze leefomgeving. Er werden adviezen gegeven om
Oldeholtpade aantrekkelijker te maken. Dit heeft uiteindelijk er
toe geleid dat Oldeholtpade als dorp vanwege de aantrekkelijke
leefomgeving als één van de mooiste van Friesland is betiteld.
De gemeente is hier ook trots op en heeft ons 3
evenementenborden geschonken met de tekst Mooiste dorp
van Fryslân. We mogen van deze titel 5 jaar gebruik maken.
Inmiddels is vanuit de dorpsbewoners ook een verzoek
bnengekomen voor de aankleding van de fietstunnel De Koele.
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In 2013 is ter gelegenheid van de troonswisseling van Koningin Beatrix naar Koning Willem Alexander door Plaatselijk Begemaakt voor de verhuur van het evenemententerrein.
lang een Koningslinde geplaatst op het evenemententerrein.
Momenteel wordt er gewerkt aan het verharden van het
Het bestuur heeft gezamenlijk de boom met kinderen van
toegangspad. We proberen meer vrijwilligers bij de cambasisschool De Striepe en dorpsbewoners geplant.
ping te betrekken voor het reguliere onderhoud zodat
Inmiddels zijn we in 2015 weer als dorp gastvrouw geweest
het voor onze campingbeheerder w at gemakkelijker
voor de Pieter Stuyvesant Kuiertocht. Een geslaagd evenewordt. Voor 2011 is een actie bedacht om de campingment waarin we weer als dorp een visitekaartje hebben afgegast wat langer op onze camping te laten verblijven.
geven. Bij deze kuiertocht zijn we als Plaatselijk Belang erin
geslaagd om twee plaatselijke verenigingen (SCO en VVO) te
Cultuur en Historie
vinden die enige ervaring hebben met catering in verband
met het bezit van kantine om gezamenlijk de catering te verOldeholtpade in 1964. Deze is op DVD uitgebracht.
zorgen in de feesttent van de Pieter Stuyvesant Kuiertocht.
Dit gaf een mooie opsteker voor de clubkas van de beide
over het dorpsleven anno 2008 zouden wilden maken.
verenigingen.
Na enige aarzelingen hebben we de stoute schoenen

aangetrokken en een aantal mensen gevraagd hieraan
Onderwijs

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe
geleid dat ’t Anlopien geen functie meer heeft als peuteris nog steeds
bij Foto
Haasdijkbij
in’tWolvega.
speelzaal.
De verkrijgbaar
peuters kunnen
nu terecht
Hummelhûs in
Met dit project is de prijs Kern met Pit gewonnen.
Oldeholtpade.
De basisschool in Oldeholtwolde is gesloten. Sinds de zomer
van 2015 gaan de kinderen uit de drie dorpen naar de basisschool De Striepe in Oldeholtpade. basisschool De Striepe
heeft daarmee een regiofunctie gekregen.
‘t Anlopien wordt door de Stichting, die ’t Anlopien beheert,
verhuurt aan de Protestantse Kerk Ter Holten. PB is vertegenwoordigd in de Stichting ’t Anlopien.
De aanleg van verlichting naar de gymzaal en extra parkeervakken bij basisschool De Striepe zijn door de gemeente
afgewezen. Basisschool De Striepe is samen met de oudervereniging van de school voor de parkeerproblemen bij de
Nu de Hoofdweg
monument
is aangepast
school
in verbandrondom
met hethet
brengen
en halen
van de kinis het ook
renoveren.
Met hiervoor
dit
deren
zelf tijd
aanhet
de monument
slag gegaanteom
oplossingen
te
project zijn w e aan het opstarten en dit zal in 2 0 1 1 zijn
vinden.
afgerond. Een wens van Plaatselijk Belang is nog het
opzetten van een dorpsarchief. Wie hier ideeën over
heeft is ook van harte welkom eens te komen praten.

Onderwijs

Het behoud van de school en de peuterspeelzaal wordt
door alle dorpsbewoners als zeer belangrijk ervaren.
De exploitatie van de peuterspeelzaal is voor rekening
van speelpeuter. Er is een teruggang van het aantal
peuterklassen en een afname van de vraag. Het pand is
sinds 2010 in handen van een stichting waarin ook
Plaatselijk Belang is vertegenwoordigd. Het pand is nog
verhuurd aan speelpeuter tot aan 2015 wat er daarna
gebeurt, is nog niet duidelijk. Het onderwerp heeft onze
aandacht.
Jeugd
Bij de Striepe hebben we een veiligere oversteek kunnen
De speeltuinen zijn opgeknapt door de gemeente en voldoen
realiseren. Het actiepunt van extra verlichting naar de
nu aan de nieuwste richtlijnen. Door een gift van ’t Anlopien
gymzaal voor de avondsporters en extra parkeervakken
heeft de speeltuinvereniging in samenwerking met Plaatsebij de gymzaal blijft een wens.

lijk Belang en de gemeente op de Kampen een Pannakooi gerealiseerd. In november 2016 werd deze feestelijk geopend.
Jeugd
In verband met incidentele overlast van de jeugd wordt er
Voor de jeugd heeft Oldeholtpade diverse actieve sportdoor de politie meer gecontroleerd bij de school en de camverenigingen met veel jeugdgroepen, een actieve speelping. Ook het jongerenwerk van Timpaan heeft diverse matuinvereniging en een jeugdcommissie voor de dorpslen bij de school en camping contact gezocht met jongeren.
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feesten. De speeltuinvereniging en Plaatselijk Belang
hebben gezamenlijk opgetrokken richting gemeente
voor het onderhoud van de speelveldjes. Hierdoor heeft
de gemeente onderhoud gepleegd, bomen gesnoeid,
een schommel geplaatst en een omheining verwijderd.

deze coördinator te hebben opgebouwd. Het eerst
volgende project w aar w e ons over gaan buigen is de
renovatie van het Wilfred Berry Monument. Daarna
willen we het 75-jarig bestaan van onze vereniging
gaan vieren in 2014.

Ouderen

Samenvatting Dorpsvisie

Oldeholtpade heeft een actief ANBO bestuur. De jeu de
boules baan bij de camping wordt regelmatig gebruikt
Ouderen
en bij de nieuw te bouwen woningen komen levensDe ANBO
in Oldeholtpade is opgeheven, de leden zijn overloopbestendige woningen.

geschreven naar de ANBO-Afdeling te Wolvega.
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Evaluatie dorpsvisie Plaatselijk Belang Oldeholtpade

Met deze evaluatie van onze dorpsvisie willen we onze
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