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Dorpsvisie Oldeholtpade in kort bestek
De Dorpsvisie Oldeholtpade is in 2008 uitgebracht en tot 
stand gekomen met informatie van de dorpsbewoners uit 

 sregidroownegetrev  esrevid ne 7002 tiu etêuqnesprod ed
van verenigingen. De dorpsvisie is bedoeld om aan te 
geven wat we als bewoners de komende jaren willen en 
niet willen. Er zijn tal van onderwerpen uitgewerkt. Zoals 
de titel al zegt, is de visie uitgewerkt met de blik gericht 
op 2020. Met de visie in de hand kunnen we maximale 
sturing geven aan de nabije toekomst van ons mooie 
dorp. Maar situaties veranderen en ook de tijdsgeest 
biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarom is het 
belangrijk de visie regelmatig te evalueren. De afgelopen 
jaren zijn we bezig geweest onze visie en onderwerpen 
daaruit op de (gemeentelijke) agenda te krijgen. Er zijn 
plannen gerealiseerd, nieuwe plannen gemaakt en er zijn 

 u jiw nelliw eitaulave ezed nI .nellavrev et nemok nennalp 
hiervan op de hoogte brengen.

Samenvatting van de Dorpsvisie 2008–2020
Oldeholtpade moet vooral groen en leefbaar blijven. Dui-
delijk apart van Wolvega. De sociale samenhang die het 
dorp zo typeert en de sterke punten als rust, ruimte, het 
gemoedelijke dorpskarakter, de landelijke omgeving en 

 .nevjilb  neduoheb teom gewdfooH ed nav gnilartstiu ed
Groei van het dorp moet verstandig, niet te snel. En we 
willen gevarieerd bouwen, vooral voor jonge gezinnen en 
eigen senioren. Op het gebied van verkeer en verkeers-

 netnuplenk njiz rE .netnup sthcadnaa leev njiz diehgiliev
op de Hoofdweg, het trottoir, een nieuwe parkeerplaats 
achter de kerk en de uitbreiding van de nieuwbouw. 
We proberen een gunstig vestigingsklimaat voor kleine 

 reinam ezed pO .nerëerc  et sremenredno )egidnatsflez(
willen wij het dorp levendig houden. Ook recreatie en 
toerisme verdienen een plaats. Deze en andere wensen 

actiepunten. Nu is het punt aangebroken te evalueren 
wat er is gerealiseerd en welke wensen nog actueel zijn.

De woonomgeving

bomen geplaatst door leerlingen van de Striepe. Er zijn 
boswallen gesnoeid in samenwerking met landschaps-
beheer. Met staatsbosbeheer hebben we gesproken 

over het achterlaten van groen snoei- en tuinafval in de 
bossen. Hierop is actie ondernomen. Er zijn contacten 
geweest met de provincie, landschapsbeheer en Staats-
bosbeheer over het groen in en rondom ons dorp. Voor 
nieuwe ideeën blijven we open staan. Een mogelijkheid 
is in de toekomst een groencommissie op te richten. 
Maatschappelijke trends als afkoppelen hemelwater en 
gebruik zonne-energie wordt op kleine schaal door 
bedrijven uit het dorp gepromoot. De vervallen panden 
hebben we meerdere malen met de gemeente besproken. 
Dit onderwerp blijft moeilijk om concreet iets aan te 
verbeteren.

Woningbouw
Het huidige beleid omvat maximaal 25 woningen extra 
tot aan 2020. Dit beleid willen we continueren. De bouw 
van de levensloop bestendige woningen door woning-
stichting Weststellingwerf is vertraagd maar zal doorgang 
vinden. Er is contact met alle woningbouwverenigingen 

 gnaleB kjilestaalP  .prod sno ni neruhrev negninow eid
heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten van de visitatie-

.gnithcits gninow ed nav eissimmoc

Verkeer en Veiligheid
Voor de plannen uit de dorsvisie voor de realisatie van de 
Hoofdweg is, na een oproep op de jaarvergadering, een 
verkeerscommissie opgericht. Deze commissie heeft de 
plannen begeleid voor het aanpakken van de Hoofdweg 
bij het monument, voor de oversteek bij school en voor 
het aanpakken van de trottoirs. Dit is eind 2010 gereali-
seerd. Door het koppelen van een aantal onderhouds-
taken en een aantal wensen uit de dorpsvisie, is het bud-
get optimaal benut. Een gedeelte van dit budget was 
afkomstig uit het dorpenfonds. Dit was voor de gemeente 
één van de eerste gerealiseerde projecten uit dit budget. 
Zowel de gemeente als Plaatselijk Belang zijn erg blij met 
het resultaat. De aandacht voor te snel rijden blijft een 
actiepunt maar dit zal door de bewoners moeten worden 

steeds onze aandacht. Er zijn 
extra borden geplaatst bij de 
Pasmalaan en er zijn 
gesprekken gevoerd met 
mensen van de provincie die 
zijn komen kijken.

De toekomst van Oldeholtpade zoals de bewoners die zien

Dorpsvisie Oldeholtpade in kort bestek
De Dorpsvisie Oldeholtpade is in 2008 uitgebracht en tot 
stand gekomen met informatie van de dorpsbewoners uit 
de dorpsenquête van 2007 en diverse vertegenwoordigers 
van verenigingen. De Dorpsvisie is bedoeld om aan te ge-
ven wat we als bewoners de komende jaren willen en niet 
willen. Er zijn tal van onderwerpen uitgewerkt, de visie 
is uitgewerkt met de blik gericht op 2020. De afgelopen 
jaren zijn we bezig geweest onze visie en onderwerpen 
daaruit op de (gemeentelijke) agenda te krijgen. Er zijn 
plannen gerealiseerd, nieuwe plannen gemaakt en er zijn 
plannen komen te vervallen. In deze evaluatie willen wij u 
hiervan op de hoogte brengen.

Samenvatting dorpsvisie
Oldeholtpade moet vooral groen en leefbaar blijven. 
Duidelijk apart van Wolvega. De sociale samenhang die 
het dorp zo typeert en de sterke punten als rust, ruimte, 
het gemoedelijke dorpskarakter, de landelijke omgeving 
en uitstraling van de Hoofdweg moet behouden blijven. 
Groei van het dorp moet verstandig, niet te snel. We 
willen daarnaast gevarieerd bouwen, vooral voor jonge 
gezinnen en eigen senioren. 
Op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid zijn veel 
aandachtspunten. Er zijn diverse knelpunten. 
We proberen een gunstig vestigingsklimaat voor kleine 
(zelfstandige) ondernemers te creëren. Op deze manier 
willen wij het dorp levendig houden. Ook recreatie en 
toerisme verdienen een plaats. Deze en andere wensen 
zijn in de dorpsvisie in 2008 vertaald in een flink aantal 
actiepunten. In februari 2011 heeft er een evaluatie 
plaatsgevonden. In deze evaluatie kijken we wat er verder 
is gerealiseerd en welke wensen nog actueel zijn. 

Woonomgeving
In 2013 zijn in het dorp 3 evenementenborden geplaatst. 
In samenwerking met diverse dorpen en de gemeente 
is dit gerealiseerd. Alle activiteiten van verenigingen en 
bedrijven worden op vaste plaatsen bij de ingangen van 
het dorp aan de bewoners en bezoekers van het dorp 
kenbaar gemaakt Dit geeft Oldeholtpade een bijzondere 
uitstraling. Plaatselijk Belang heeft in dit proces een be-
langrijke rol als aanjager op zich genomen. Bijkomstigheid 
is dat een ondernemer uit Oldeholtpade de borden heeft 
geleverd aan alle deelnemende dorpen.

De afgelopen jaren is inzet geweest om de driehoek in samen-
werking met de gemeente een nieuwe impuls te geven. In 
samenwerking met diverse dorpsgenoten is in 2014 gezamenlijk 
met de gemeente een plan gemaakt voor de inrichting van de 
driehoek. Daarbij heeft ook de driehoek de naam Dominees 
Hoeke gekregen. De herinrichting is inmiddels gerealiseerd en 
in samenwerking met de gemeente is ervoor gekozen om het 
beheer in handen te geven van Plaatselijk Belang. Plaatselijk 
Belang heeft o.a. voor het onderhoud van de camping een 
vrijwilligersgroep opgericht. De vrijwilligersgroep (groengroep) 
voert het beheer uit en kan voor ondersteuning terecht bij de 
gemeente. Ook is Oldeholtpade in 2016 uitgeroepen tot één 
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. 
Plaatselijk Belang wil op dezelfde wijze als de aanpak van de 
driehoek dit proces opstarten. 

Woningbouw
De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat er vertraging is 
opgetreden in de bouw van huur- en koopwoningen in Olde-
holtpade. De Woningstichting had plannen om huur- en koop-
woningen te bouwen. Zij hebben echter de daarvoor bestemde 
bouwgrond teruggegeven aan de gemeente. Vervolgens is deze 
bouwgrond op de markt gekomen en heeft een aannemer 
inmiddels levensloopbestendige eengezinswoningen gereali-
seerd. Dit betreft koopwoningen. Daarnaast zijn er op diverse 
bouwgronden koopwoningen gerealiseerd. Er zijn nog bouw-
kavels in Oldeholtpade beschikbaar waarop nieuwe woningen 
gerealiseerd kunnen worden. 
De Protestantse Gemeente Ter Holten (Oldeholtpade, Nijeholt-
pade, Oldeholtwolde en Ter Idzard) heeft in 2016 het café De 
Rustende Jager aangekocht. Er zal een kerkelijk centrum met, 
ter zijner tijd, een ruime parkeergelegenheid aan de achterkant 
worden aangelegd. Het kerkelijk centrum zal aan het Café De 
Rustende Jager worden gebouwd. De meeste vervallen panden 
in Oldeholtpade zijn vervangen opgeknapt of vervangen door 
nieuwbouw.
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De wens van het kerkbestuur om een parkeerplaats achter 
de kerk in aansluiting op de nieuwe nieuwbouw te realise-
ren ondersteunen we nog steeds. De gemeente heeft op 
ons verzoek de beperkingen onderzocht en voorlopig lijkt 
dit onderwerp moeilijk te realiseren. Waar mogelijk blijven 
we dit onderwerp onder de aandacht brengen.

aangrenzende parallelweg blijft een groot aandachtspunt. 
De auto’s op de parallelweg mogen nog steeds 80 km per 
uur rijden en het landbouwverkeer wordt groter en inten-
siveert. Ook de plannen van de provincie om van de Stel-
lingenweg een 100 kilometer weg te maken zijn we tegen.

De situatie in het bos- en buitengebied is verbeterd. Door 
de aangebrachte verlichting op de Hamersweg naar het 
voetbalveld en door nieuwe strepen op de Hoofdweg en 

buitenwegen op de Hoofdwegen als onoverzichtelijk 
wordt ervaren. Door een ernstig ongeval op de kruising 
Pasmalaan – Stellingenweg is deze angst bevestigd. Plaat-
selijk belang heeft zowel bij de gemeente als bij de provin-
cie deze situatie onder de aandacht gebracht. Er worden 
nog verkeersmetingen gedaan om onze wens een snel-
heidsverlaging bij het kruispunt te kunnen onderbouwen. 

.maazgnal rethce tpoolrev eicnivorp ed tem eitac inummoC

Werkgelegenheid en bedrijvigheid
Bedrijven en bedrijvigheid zijn een belangrijke factor 
voor de leefbaarheid van een dorp. Plaatselijk Belang 
ondersteunt het vestigingsklimaat voor kleinere bedrijven 
in het dorp. Deze contacten verlopen voornamelijk via 
de BVO. Wij hopen dat de BVO een bindende en 

 ed ne nevjirdeb ed roov nevjilb nak rotcaf ednerelumits 
bedrijvigheid in het dorp. En dat de dorpsbewoners een 
actieve bijdrage leveren door, waar mogelijk van de 
lokale diensten gebruik te maken.

Recreatie en toerisme

Oldeholtpade. We hebben hieraan een actieve bijdrage 
kunnen leveren. Voor onze uitgezette wandelroutes 
beschikken we gelukkig over een vrijwilliger die regel-
matig de routes controleert en onderhoud. Plaatselijk 
Belang promoot via de website en de gasten op de 
camping de drie wandelroutes. Staatsbosbeheer heeft 
de doorgang op de Stinklaene aangepast zodat nu ook 
wandelwagens en rolstoelers van het wandelrondje 
kunnen genieten. Om het zwerfafval te beperken 

 ed po ejknab teh jib kablavfa artxe nee ew nebbeh 
.tstaalpeg etgoohedieH 

Op en rond de camping is ook het een en ander gebeurd. 
Het stroomnet is verzwaard zodat alle campingplaatsen 
nu een eigen aansluiting met voldoende vermogen 
hebben. De camping heeft een eigen website gekregen 

 eruhcorb  nee si re nE . ln.edaptlohedlognipmacinim.www

 .nierretnetnem eneve teh nav ruuhrev ed roov tkaameg
Momenteel wordt er gewerkt aan het verharden van het 
toegangspad. We proberen meer vrijwilligers bij de cam-

 tadoz duohredno ereiluger  teh roov nekkerteb et gnip
 rekjilekkameg taw redreeheb gnipmac ezno roov teh

wordt. Voor 2011 is een actie bedacht om de camping-
gast wat langer op onze camping te laten verblijven.

Cultuur en Historie

Oldeholtpade in 1964. Deze is op DVD uitgebracht. 

over het dorpsleven anno 2008 zouden wilden maken. 
Na enige aarzelingen hebben we de stoute schoenen 
aangetrokken en een aantal mensen gevraagd hieraan 

is nog steeds verkrijgbaar bij Foto Haasdijk in Wolvega. 
Met dit project is de prijs Kern met Pit gewonnen.

Nu de Hoofdweg rondom het monument is aangepast 
is het ook tijd het monument te renoveren. Met dit 

 njiz 1102 ni laz tid ne netratspo teh naa ew njiz tcejorp 
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.
Bij de Striepe hebben we een veiligere oversteek kunnen 
realiseren. Het actiepunt van extra verlichting naar de 
gymzaal voor de avondsporters en extra parkeervakken 
bij de gymzaal blijft een wens.

Jeugd
Voor de jeugd heeft Oldeholtpade diverse actieve sport-
verenigingen met veel jeugdgroepen, een actieve speel-
tuinvereniging en een jeugdcommissie voor de dorps-
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Dorpsvisie Oldeholtpade in kort bestek
De Dorpsvisie Oldeholtpade is in 2008 uitgebracht en tot 
stand gekomen met informatie van de dorpsbewoners uit 
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van verenigingen. De dorpsvisie is bedoeld om aan te 
geven wat we als bewoners de komende jaren willen en 
niet willen. Er zijn tal van onderwerpen uitgewerkt. Zoals 
de titel al zegt, is de visie uitgewerkt met de blik gericht 
op 2020. Met de visie in de hand kunnen we maximale 
sturing geven aan de nabije toekomst van ons mooie 
dorp. Maar situaties veranderen en ook de tijdsgeest 
biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarom is het 
belangrijk de visie regelmatig te evalueren. De afgelopen 
jaren zijn we bezig geweest onze visie en onderwerpen 
daaruit op de (gemeentelijke) agenda te krijgen. Er zijn 
plannen gerealiseerd, nieuwe plannen gemaakt en er zijn 

 u jiw nelliw eitaulave ezed nI .nellavrev et nemok nennalp 
hiervan op de hoogte brengen.

Samenvatting van de Dorpsvisie 2008–2020
Oldeholtpade moet vooral groen en leefbaar blijven. Dui-
delijk apart van Wolvega. De sociale samenhang die het 
dorp zo typeert en de sterke punten als rust, ruimte, het 
gemoedelijke dorpskarakter, de landelijke omgeving en 

 .nevjilb  neduoheb teom gewdfooH ed nav gnilartstiu ed
Groei van het dorp moet verstandig, niet te snel. En we 
willen gevarieerd bouwen, vooral voor jonge gezinnen en 
eigen senioren. Op het gebied van verkeer en verkeers-

 netnuplenk njiz rE .netnup sthcadnaa leev njiz diehgiliev
op de Hoofdweg, het trottoir, een nieuwe parkeerplaats 
achter de kerk en de uitbreiding van de nieuwbouw. 
We proberen een gunstig vestigingsklimaat voor kleine 

 reinam ezed pO .nerëerc  et sremenredno )egidnatsflez(
willen wij het dorp levendig houden. Ook recreatie en 
toerisme verdienen een plaats. Deze en andere wensen 

actiepunten. Nu is het punt aangebroken te evalueren 
wat er is gerealiseerd en welke wensen nog actueel zijn.

De woonomgeving

bomen geplaatst door leerlingen van de Striepe. Er zijn 
boswallen gesnoeid in samenwerking met landschaps-
beheer. Met staatsbosbeheer hebben we gesproken 

over het achterlaten van groen snoei- en tuinafval in de 
bossen. Hierop is actie ondernomen. Er zijn contacten 
geweest met de provincie, landschapsbeheer en Staats-
bosbeheer over het groen in en rondom ons dorp. Voor 
nieuwe ideeën blijven we open staan. Een mogelijkheid 
is in de toekomst een groencommissie op te richten. 
Maatschappelijke trends als afkoppelen hemelwater en 
gebruik zonne-energie wordt op kleine schaal door 
bedrijven uit het dorp gepromoot. De vervallen panden 
hebben we meerdere malen met de gemeente besproken. 
Dit onderwerp blijft moeilijk om concreet iets aan te 
verbeteren.

Woningbouw
Het huidige beleid omvat maximaal 25 woningen extra 
tot aan 2020. Dit beleid willen we continueren. De bouw 
van de levensloop bestendige woningen door woning-
stichting Weststellingwerf is vertraagd maar zal doorgang 
vinden. Er is contact met alle woningbouwverenigingen 

 gnaleB kjilestaalP  .prod sno ni neruhrev negninow eid
heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten van de visitatie-
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Verkeer en Veiligheid
Voor de plannen uit de dorsvisie voor de realisatie van de 
Hoofdweg is, na een oproep op de jaarvergadering, een 
verkeerscommissie opgericht. Deze commissie heeft de 
plannen begeleid voor het aanpakken van de Hoofdweg 
bij het monument, voor de oversteek bij school en voor 
het aanpakken van de trottoirs. Dit is eind 2010 gereali-
seerd. Door het koppelen van een aantal onderhouds-
taken en een aantal wensen uit de dorpsvisie, is het bud-
get optimaal benut. Een gedeelte van dit budget was 
afkomstig uit het dorpenfonds. Dit was voor de gemeente 
één van de eerste gerealiseerde projecten uit dit budget. 
Zowel de gemeente als Plaatselijk Belang zijn erg blij met 
het resultaat. De aandacht voor te snel rijden blijft een 
actiepunt maar dit zal door de bewoners moeten worden 

steeds onze aandacht. Er zijn 
extra borden geplaatst bij de 
Pasmalaan en er zijn 
gesprekken gevoerd met 
mensen van de provincie die 
zijn komen kijken.

De toekomst van Oldeholtpade zoals de bewoners die zien
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De wens van het kerkbestuur om een parkeerplaats achter 
de kerk in aansluiting op de nieuwe nieuwbouw te realise-
ren ondersteunen we nog steeds. De gemeente heeft op 
ons verzoek de beperkingen onderzocht en voorlopig lijkt 
dit onderwerp moeilijk te realiseren. Waar mogelijk blijven 
we dit onderwerp onder de aandacht brengen.

aangrenzende parallelweg blijft een groot aandachtspunt. 
De auto’s op de parallelweg mogen nog steeds 80 km per 
uur rijden en het landbouwverkeer wordt groter en inten-
siveert. Ook de plannen van de provincie om van de Stel-
lingenweg een 100 kilometer weg te maken zijn we tegen.

De situatie in het bos- en buitengebied is verbeterd. Door 
de aangebrachte verlichting op de Hamersweg naar het 
voetbalveld en door nieuwe strepen op de Hoofdweg en 

buitenwegen op de Hoofdwegen als onoverzichtelijk 
wordt ervaren. Door een ernstig ongeval op de kruising 
Pasmalaan – Stellingenweg is deze angst bevestigd. Plaat-
selijk belang heeft zowel bij de gemeente als bij de provin-
cie deze situatie onder de aandacht gebracht. Er worden 
nog verkeersmetingen gedaan om onze wens een snel-
heidsverlaging bij het kruispunt te kunnen onderbouwen. 
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Werkgelegenheid en bedrijvigheid
Bedrijven en bedrijvigheid zijn een belangrijke factor 
voor de leefbaarheid van een dorp. Plaatselijk Belang 
ondersteunt het vestigingsklimaat voor kleinere bedrijven 
in het dorp. Deze contacten verlopen voornamelijk via 
de BVO. Wij hopen dat de BVO een bindende en 

 ed ne nevjirdeb ed roov nevjilb nak rotcaf ednerelumits 
bedrijvigheid in het dorp. En dat de dorpsbewoners een 
actieve bijdrage leveren door, waar mogelijk van de 
lokale diensten gebruik te maken.

Recreatie en toerisme

Oldeholtpade. We hebben hieraan een actieve bijdrage 
kunnen leveren. Voor onze uitgezette wandelroutes 
beschikken we gelukkig over een vrijwilliger die regel-
matig de routes controleert en onderhoud. Plaatselijk 
Belang promoot via de website en de gasten op de 
camping de drie wandelroutes. Staatsbosbeheer heeft 
de doorgang op de Stinklaene aangepast zodat nu ook 
wandelwagens en rolstoelers van het wandelrondje 
kunnen genieten. Om het zwerfafval te beperken 

 ed po ejknab teh jib kablavfa artxe nee ew nebbeh 
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Op en rond de camping is ook het een en ander gebeurd. 
Het stroomnet is verzwaard zodat alle campingplaatsen 
nu een eigen aansluiting met voldoende vermogen 
hebben. De camping heeft een eigen website gekregen 
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 .nierretnetnem eneve teh nav ruuhrev ed roov tkaameg
Momenteel wordt er gewerkt aan het verharden van het 
toegangspad. We proberen meer vrijwilligers bij de cam-

 tadoz duohredno ereiluger  teh roov nekkerteb et gnip
 rekjilekkameg taw redreeheb gnipmac ezno roov teh

wordt. Voor 2011 is een actie bedacht om de camping-
gast wat langer op onze camping te laten verblijven.

Cultuur en Historie

Oldeholtpade in 1964. Deze is op DVD uitgebracht. 

over het dorpsleven anno 2008 zouden wilden maken. 
Na enige aarzelingen hebben we de stoute schoenen 
aangetrokken en een aantal mensen gevraagd hieraan 

is nog steeds verkrijgbaar bij Foto Haasdijk in Wolvega. 
Met dit project is de prijs Kern met Pit gewonnen.

Nu de Hoofdweg rondom het monument is aangepast 
is het ook tijd het monument te renoveren. Met dit 

 njiz 1102 ni laz tid ne netratspo teh naa ew njiz tcejorp 
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.
Bij de Striepe hebben we een veiligere oversteek kunnen 
realiseren. Het actiepunt van extra verlichting naar de 
gymzaal voor de avondsporters en extra parkeervakken 
bij de gymzaal blijft een wens.

Jeugd
Voor de jeugd heeft Oldeholtpade diverse actieve sport-
verenigingen met veel jeugdgroepen, een actieve speel-
tuinvereniging en een jeugdcommissie voor de dorps-

Verkeer en Veiligheid
Er zijn verbeteringen aangebracht aan de trottoirs, maar 
gelet op de wortels van de bomen op de Hoofdweg blijft 
dit een aandachtspunt. 
Een aandachtspunt is nog altijd de kruising Pasmalaan/
Stellingenweg. Deze aandachtspunten worden steeds met 
de gemeente en provincie besproken. Dit heeft echter niet 
geleid tot aanpassingen. 
De snelheid van automobilisten is een aandachtspunt. In 
het dorp wordt geregeld op de Hoofdweg een snelheids-
meter geplaatst. De metingen geven aan dat er nog te 
vaak met te hoge snelheid wordt gereden, voornamelijk 
door eigen dorpsbewoners. De snelheidsmeter zal nog 
vaker in het dorp worden geplaatst, hij rouleert tussen 
een aantal dorpen in de gemeente.
Er zijn al jarenlang parkeerproblemen op de Hoofdweg ten 
hoogte van de NH Kerk. In samenwerking met 
protestantse gemeente is dit een aantal keren 
besproken met de gemeente. Door de huidige ontwikke-
lingen ten aanzien van de bouw van een kerkelijk centrum 
met daarbij een parkeergelegenheid aan de achterzijde 
van de panden verwachten we dat de parkeerproblemen 
in de toekomst worden opgelost. 

Werkgelegenheid en bedrijvigheid
Bedrijven Vereniging Oldeholtpade (B.V.O.) is opgeheven, 
maar de kleine bedrijven zijn nog steeds een belangrijke 
factor voor de leefbaarheid in het dorp. 

Recreatie en toerisme
We zijn onderdeel van Fietsknooppunten. Sinds 2015 
maken we ook deel uit van het Wandelkooppunt. Er  zijn 
nieuwe wandelroutes rond het dorp beschreven en uitge-
zet met daarbij ook cultuur historische wetenschappen. Er 
zijn nu meer mogelijkheden om vanuit het dorp te wande-
len. Het wandelpad langs de ijsbaan is opgeknapt. 
Er is nog een wens om meer afvalbakken te plaatsen langs 
de wandelroutes; de mogelijkheid voor meer wandel- en 
fietsroutes wordt opengehouden.
Op de camping is in 2016 een WiFi aansluiting aangelegd, 
campinggasten kunnen er vanaf  2017 gebruik van maken
De toiletunit bij de camping heeft zijn langste tijd gehad 
en is aan vervanging toe. PB hoopt in 2017 een vervan-
gende unit te kunnen plaatsen. 
Sinds 2013 wordt de camping en het daaromheen liggen-
de PB-terrein onderhouden door een vrijwilligersgroep 
(groengroep), die iedere woensdag aanwezig zijn om het 
evenemententerrein en de camping te onderhouden.

Cultuur en Historie
In 2014 is een dorpsarchiefcommissie opgericht. Taak van 
deze commissie is het opzetten van een dorpsarchief en 
deze verder uit te breiden. Achter de schermen wordt 
hard gewerkt om de archieven van diverse verenigingen 
digitaal beschikbaar te maken. 
In april 2011 heeft Oldeholtpade, in samenwerking met 
Omrôp Fryslân, meegedaan aan het televisieprogramma 
“doch it foar dyn doarp”. In dit programma had het dorp 
de taak om 5 dagen een half uur live televisie te realise-
ren met de opdracht om zoveel mogelijk van het dorp te 
laten zien. Een grote groep dorpsgenoten heeft hier-aan 
meegewerkt om het te doen slagen. 

In 2013 is ter gelegenheid van de troonswisseling van Konin-
gin Beatrix naar Koning Willem Alexander door Plaatselijk Be-
lang een Koningslinde geplaatst op het evenemententerrein. 
Het bestuur heeft gezamenlijk de boom met kinderen van 
basisschool De Striepe en dorpsbewoners geplant. 
Inmiddels zijn we in 2015 weer als dorp gastvrouw geweest 
voor de Pieter Stuyvesant Kuiertocht. Een geslaagd evene-
ment waarin we weer als dorp een visitekaartje hebben afge-
geven. Bij deze kuiertocht zijn we als Plaatselijk Belang erin 
geslaagd om twee plaatselijke verenigingen (SCO en VVO) te 
vinden die enige ervaring hebben met catering in verband 
met het bezit van kantine om gezamenlijk de catering te ver-
zorgen in de feesttent van de Pieter Stuyvesant Kuiertocht. 
Dit gaf een mooie opsteker voor de clubkas van de beide 
verenigingen.

Onderwijs
Diverse maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe 
geleid dat ’t Anlopien geen functie meer heeft als peuter-
speelzaal. De peuters kunnen nu terecht bij ’t Hummelhûs in 
Oldeholtpade.
De basisschool in Oldeholtwolde is gesloten. Sinds de zomer 
van 2015 gaan de kinderen uit de drie dorpen naar de basis-
school 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 vertegen-
woordigd in de Stichting ’t Anlopien.
De aanleg van verlichting naar de gymzaal en extra parkeer-
vakken bij basisschool De Striepe zijn door de gemeente 
afgewezen. Basisschool De Striepe is samen met de ouder-
vereniging van de school voor de parkeerproblemen bij de 
school in verband met het  brengen en halen van de kin-
deren zelf aan de slag gegaan om oplossingen hiervoor te 
vinden. 

Jeugd
De speeltuinen zijn opgeknapt door de gemeente en voldoen 
nu aan de nieuwste richtlijnen. Door een gift van ’t Anlopien 
heeft de speeltuinvereniging in samenwerking met Plaatse-
lijk Belang en de gemeente op de Kampen een Pannakooi ge-
realiseerd. In november 2016 werd deze feestelijk geopend. 
In verband met incidentele overlast van de jeugd wordt er 
door de politie meer gecontroleerd bij de school en de cam-
ping. Ook het jongerenwerk van Timpaan heeft diverse ma-
len bij de school en camping contact gezocht met jongeren.



Evaluatie dorpsvisie Plaatselijk Belang Oldeholtpade 4 2008 - 2020

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.

Ouderen
Oldeholtpade heeft een actief ANBO bestuur. De jeu de 
boules baan bij de camping wordt regelmatig gebruikt 
en bij de nieuw te bouwen woningen komen levens-
loopbestendige woningen.

Sport en ontspanning
Sport en ontspanning is belangrijk voor de sociale samen-
hang. In Oldeholtpade zijn vele actieve verenigingen. 
Plaatselijk Belang wil graag een rol spelen in de totale 
belangenbehartiging tussen verenigen en eventueel de 

gemeente. Een voorbeeld is de AED commissie 
bestaande uit de verenigingen VVO, SCO, 

TV in ’t Hoolt en Plaatselijk Belang. 
Samen beheren ze drie AED’s en 
beschikken over een grote groep 

vrijwilligers die deze apparaten 
kunnen bedienen.

Plaatselijk Belang Oldeholtpade
Naast de al genoemde activiteiten zoals het realiseren 
van plannen uit de dorpsvisie, het werk voor de camping 

de AED commissie en het instellen van een verkeers-
commissie heeft Plaatselijk Belang nog een aantal 

 nav neresinagro teh dleebroovjiB .dreesilaereg netcejorp 
de Pieter Stuyvesant Kuiertocht in Oldeholtpade in 2009. 
De jachtcontracten zijn hernieuwd en de bestemming 
van het jachtgeld gewijzigd. Op Oldeholtpade.com is 

Na tien jaar bezwaren en hoorzittingen tegen de 
gemeente over de hoogte van de WOZ/OZB aanslag 
van het evenemententerrein, hebben we uiteindelijk 
besloten een rechtzaak aan te spannen. De rechter 
heeft deze zaak in ons voordeel gevonnist. Na weer een 
lange onderhandelingsperiode zijn we tot overeenstem-
ming gekomen met de gemeente over de afhandeling. 
De gemeente heeft een nieuwe dorpencoördinator 
aangesteld. Wij zijn verheugd een goed contact met 

deze coördinator te hebben opgebouwd. Het eerst 
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renovatie van het Wilfred Berry Monument. Daarna 
willen we het 75-jarig bestaan van onze vereniging 
gaan vieren in 2014.

Samenvatting Dorpsvisie
Met deze evaluatie van onze dorpsvisie willen we onze 
actiepunten actualiseren. We hebben al behoorlijk veel 
zaken gerealiseerd maar het kan natuurlijk altijd beter. 
Het hebben van een visie zorgt dat de richting bij een 
actualiteit sneller is gevonden en dat er gerichter kan 
worden gewerkt.
De volledige dorpsvisie is te vinden op 
www.oldeholtpade.com. Deze evaluatie wordt ver-
spreid Huis aan Huis en bij verenigingen in Oldeholt-
pade. Bij de Gemeente, B&W, gemeenteraad, politieke 
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Actiepunten:
•  Het bewaken van de huidige woonomgeving: het 

plaatsen van extra groen, en aandacht voor de 
vervallen panden.

•  Het in de toekomst oprichten van een groen-
commissie.

•  Gevarieerd bouwen: een goede verdeling tussen 
huurwoningen en vrije kavels en aandacht voor 
levensloopbestendige bouw.

• Een parkeerplaats achter de kerk
•  De veiligheid van de Stellingenweg; dus geen 

100 kilometerweg en snelheidsbeperkende maat-
regelen bij de kruising met de Pasmalaan.

• 
•  Het organiseren van een dorpsarchief, alle ideeën zijn 

welkom.
•  Fiets en wandelpaden optimaliseren en waar mogelijk 

naar het Scheenebospad.
•  Extra verlichting bij de gymzaal voor de avondsporters 

en uitbreiding van de parkeerplaatsen bij de gymzaal.
•  Activiteiten camping en evenemententerrein 

.nedierbtiu 
• Website actueel houden.
• Renoveren Wilfred Berry Monument.
•  Het vieren van het 75-jarig bestaan van Plaatselijk 

Belang.

Ouderen
De ANBO in Oldeholtpade is opgeheven, de leden zijn over-
geschreven naar de ANBO-Afdeling te Wolvega. 
Vanaf 2015  is Plaatselijk Belang in samenwerking met 
Plaatselijk Belangen van omliggende dorpen vertegenwoor-
digd in de werkgroep ToekomstWonen. 
In maart 2016 hield de werkgroep een informatiemarkt 
voor inwoners en met name de (toekomstige) senioren van 
Weststellingwerf in het Linde College te Wolvega. 
Doel van de werkgroep is om ouderen in de dorpen te 
ondersteunen in het langer zelfstandig wonen. Toekomst-
Wonen vormt nu een onderdeel van de “Vereniging Kleine 
Dorpen” (VKD). Daarnaast is PB ook betrokken bij het 
gemeentelijke initiatief “Mijn Huis Op Maat”, een viertal  
vrijwilligers in het dorp zijn door de gemeente opgeleid, 
om advies te kunnen geven hoe woningen aangepast kun-
nen worden om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven 
wonen.

Plaatselijk Belang Oldeholtpade
Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van het PB zijn er 
enkele nieuwe bankjes in het dorp geplaatst.
Het Tweede Wereldoorlog monument ter ere van Wilfred 
Berry heeft een grote opknapbeurt gehad.
De rol van de overheid verandert door diverse maat-
schappelijke ontwikkelingen. Daarmee ook de rol van het 
Plaatselijk Belang. Er wordt steeds meer gevraagd van de 
burger. Dit ten aanzien van het individu maar ook ten aan-
zien van de collectiviteit. Zo ook als dorpsbewoners. De rol 
van Plaatselijk Belang zal dan ook steeds meer de rol van 
regievoerder op diverse ontwikkelingen zijn, maar ook om 
de dorpsbewoners ten aanzien van de burgerparticipatie te 
activeren. 
De afgelopen jaren hebben we al veel van deze onderwer-
pen op deze manier opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn: 
AED-project, herinrichting Dominees Hoeke, realisatie Pan-
nakooi en de deelname in de VKD werkgroep Langer Thuis 
Wonen. 

Tenslotte
Met deze evaluatie van onze dorpsvisie willen we onze ac-
tiepunten actualiseren. We hebben al behoorlijk veel zaken 
gerealiseerd, maar het kan natuurlijk altijd beter. Het hebben 
van een visie zorgt dat de richting bij een actualiteit sneller is 
gevonden en dat er gerichter kan worden gewerkt.
De volledige dorpsvisie is te vinden op www.oldeholtpade.
info en opvraagbaar bij het bestuur van Plaatselijk Belang. De 
evaluatie is daarnaast aangeboden aan de gemeente West-
stellingwerf.

Actiepunten: 
Het bewaken van de huidige woonomgeving; het     
plaatsen van extra groen;
•              Aandacht voor veiligheid kruising Pasmalaan/
                Stellingenweg;
• Fiets- en wandelpaden optimaliseren en waar 
 mogelijk uitbreiden
• Extra verlichting bij de gymzaal voor de 
 avondsporters en uitbreiding van de parkeerplaatsen  
     aldaar. 
• Website actueel houden;
• Verfraaien fietstunnel “De Koele”. 
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