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INLEIDING
1. Plaatselijk Nut Wetering en omstreken
De vereniging Plaatselijk Nut Wetering en omstreken stelt zich ten doel het behartigen van de
algemene plaatselijke belangen vanuit bewonersoogpunt van de buurtschappen Wetering en
omgeving (Wetering, Muggenbeet, Nederland, Oeverweg en een deel Steenwijkerdiep), zowel op
eigen initiatief als op verzoek van derden, in de meest uitgebreide zin. (Statuten 1913, laatst
gewijzigd 2007).
Het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o. (het bestuur) heeft behoefte aan een duidelijk beeld
van wat er leeft bij de bevolking in de diverse buurtschappen met het oog op de toekomst. Op
verzoek van de leden heeft het bestuur de werkgroep Toekomstvisie Wetering e.o. (de werkgroep)
ingesteld met de taak een toekomstvisie voor te bereiden en te helpen bij de vaststelling van de
definitieve visie. De werkgroep heeft hierbij professionele ondersteuning gekregen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de toekomstvisie en voor de uitvoering van het plan van
aanpak. Daarom zorgt zij voor het organiseren van de activiteiten, de financiële verantwoording en
de communicatie met de bewoners van Wetering en omstreken.

2. Doel van deze toekomstvisie
Omdat in Wetering en omstreken sprake is van een verzameling buurtschappen, en niet van een
dorp heeft het bestuur besloten niet een dorpsplan te maken maar een toekomstvisie. Een “plan” is
bedoeld als start voor iets nieuws. Een “visie” is een beeld van de toekomst. Dit beeld ontstaat door
de wensen te leren kennen. De visie is dus geen opsomming van wensen maar een beeld van
Wetering in de toekomst. Om dit te realiseren kun je acties uitvoeren of plannen maken.
Het doel van de toekomstvisie: Een leidraad voor activiteiten van Plaatselijk Nut Wetering e.o.
In een toekomstvisie wordt een beeld geschetst van de huidige situatie, de wenselijke situatie en
de acties die daarvoor uitgevoerd gaan worden. Deze visie is tot stand gekomen door middel van
een enquête (zie bijlage 1) en een bijeenkomst voor alle inwoners van 18 jaar en ouder in Wetering
en omgeving. De enquête is een momentopname, daarom is het wenselijk dat de visie elke vijf jaar
weer actueel wordt gemaakt.

2

Pagina van 21

3. Werkwijze en verantwoording
De werkgroep heeft een plan van aanpak gemaakt dat door het bestuur is goedgekeurd. De
uitvoering van het plan van aanpak tot de definitieve toekomstvisie Wetering e.o. ligt bij de
werkgroep (zie bijlage 2). Zodra de toekomstvisie is vastgesteld door de leden van Plaatselijk Nut
Wetering en omstreken wordt de werkgroep opgeheven.
Er zijn vijf nieuwsbrieven huis aan huis verspreid, in februari 2007, juli 2007, augustus 2007,
september 2007 en november 2007 (zie bijlage 3). De enquête is tegelijkertijd met de derde
nieuwsbrief verzonden in augustus. Alle inwoners van Wetering en omstreken van 18 jaar en ouder
hebben de enquête ontvangen .Tot 15 september 2007 was gelegenheid de enquête in te vullen.
Er zijn 270 enquêtes verspreid, 161 zijn ingevuld geretourneerd. Dat is 59,6% van alle bewoners
van Wetering en omstreken ouder dan 18 jaar. Het is niet bekend waarom de andere bewoners de
enquête niet hebben ingevuld. Er wordt aangenomen dat er geen sprake is van een bijzondere
situatie bij een bepaalde doelgroep. Daarom kunnen we aannemen dat bij herhaling van de
enquête door iemand anders dezelfde resultaten behaald worden. De antwoorden zijn dus
representatief en betrouwbaar. Gezien de hoge respons gelden de conclusies voor alle inwoners.
Na de enquête is de concept-toekomstvisie gemaakt. Deze werd besproken met de bewoners op 17
december 2007. De opmerkingen die daar naar voren kwamen zijn gebruikt voor het opstellen van
de definitieve versie. Deze is vastgesteld door de leden van vereniging Plaatselijk Nut Wetering e.o..
De vastgestelde toekomstvisie wordt aangeboden aan de gemeente Steenwijkerland.
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4. Omschrijving van Wetering en omstreken
Het Plaatselijk Nut Wetering en omstreken is opgericht in 1913 voor de leden die verbonden waren
aan de schoolkring Wetering aan het Eind van ’t Diep. Hiertoe behoorden de buurtschappen
Wetering (Eind van ’t Diep en midden Wetering), Muggenbeet en Nederland.
In 1939 zijn hierbij gekomen de leden van Plaatselijk Belang Noordeinde (noordelijk deel van
Wetering). Sinds die tijd is het werkgebied van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken de drie
buurtschappen Nederland, Muggenbeet, Wetering en het gebied in de driehoek tussen
Steenwijkerdiep Zuid, Oeverweg en Giethoornse meer.
Het werkgebied is ongeveer 5,5 km bij 2,5 km groot.
Wetering en omstreken bestaat uit:
- Wetering Oost 2 t/m 78 (even); Wetering West 1 t/m 105 (oneven);
- Muggenbeet 1 t/m 12 (even en oneven);
- Veldhuisweg 2 t/m 14 (even en oneven); Rietweg 1;
- Oeverweg 1 t/m 8 (even en oneven); Kikkerij 1;
- Steenwijkerdiep 12 t/m 15a (even en oneven)
In totaal 302 personen, waarvan 270 18 jaar en ouder zijn per 4 augustus 2007
In bijlage 4 vindt u een uitgebreide omschrijving van Nederland, Muggenbeet, Wetering en de
driehoek Steenwijkerdiep Zuid, Oeverweg en Giethoornse meer. Hieruit blijkt een geschiedenis van
vervening in een omgeving met water en riet. Na het vervenen en door de slechte economische
omstandigheden liep het aantal inwoners met ongeveer 80% drastisch terug. Het gebied heeft nu
grote natuurwaarden en bestaat uit landbouwpolders, rietlanden en moerasbossen met veel
vaarwegen. De buurtschappen laten zich omschrijven als lintbebouwing langs het water.
Alle woningen zijn tegenwoordig bereikbaar met de auto. Er zijn enkele landbouwbedrijven en
veehouderijen, aannemers en een botenbouwer. Als bijverdienste wordt door een enkeling nog riet
gesneden. Het gebied is geliefd bij toeristen en recreanten. Daardoor zijn er vier campings, twee
restaurants, een hotel en een zeilschool. Wetering heeft een kerk (vrijgemaakt gereformeerd) en
een groot gemaal om het waterniveau in de landbouwpolders op peil te houden.
Voor de recreatie zijn informatiepanelen van Staatsbosbeheer, een vogelobservatiehut, een
parkeerplaats bij de Scheerebrug, informatieprikbord, vissteiger en kanohelling. Er is een fietspad
van Nederland naar Kalenberg (Kooibomenpad) en hierop aansluitend een fietspad van Kalenberg
naar Wetering langs de Heuvengracht (Heuvenpad). De Oeverweg eindigt aan de zuidzijde in een
fietspad welke langs de Thijssengracht aansluit op de Kooiweg. Watersporters kunnen afmeren bij
diverse aanlegplaatsen. Fietsers en wandelaars kunnen rusten bij diverse banken en
picknickplaatsen.
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5. Leeswijzer
Deze inleiding vertelt over de voorbereiding van de toekomstvisie. De uitgangspunten en het doel
zijn belangrijk bij het beoordelen van de toekomstvisie.
De toekomstvisie start met een aantal conclusies over de huidige situatie, de visie en een plan van
aanpak. Vervolgens wordt elk onderwerp in een afzonderlijk hoofdstuk uitgewerkt waarbij de visie
wordt uitgeschreven in diverse wensen en de daarbij behorende actiepunten. De toekomstvisie
eindigt met een plan van aanpak.
In de bijlagen vindt u het enquêteverslag, de verantwoording voor de rapportage, de vijf
nieuwsbrieven en een uitgebreide omschrijving van Wetering en omstreken.
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TOEKOMSTVISIE WETERING EN OMSTREKEN
CONCLUSIE
Huidige situatie
Sociale veiligheid: bewoners voelen zich veilig.
Verkeer: er is overlast van toeristisch verkeer op de weg.
Openbare ruimte: het onderhoud kan beter.
Voorzieningen: dit is voldoende, uitbreiding van recreatieve voorzieningen is
bespreekbaar.
Wonen en leefomgeving: gericht op behoud.
Communicatie: meer aandacht en informatie is wenselijk.
Visie
In de toekomst heeft Wetering en omstreken de karakteristieke culturele en natuurlijke
waarde behouden. De leefbaarheid is vergroot door de toename van verkeersveiligheid
en recreatieve voorzieningen.
Plan van aanpak
- Verbeteren van verkeersveiligheid.
- Uitbreiden van voorzieningen en de kwaliteit ervan.
- De kwaliteit van de openbare ruimte behouden.
- Voorwaarden voor ruimtelijke ontwikkelingen aangeven.
- Werken aan goede communicatie.

1. Sociale veiligheid
Visie
Ook in de toekomst voelen de bewoners zich veilig.

Huidige situatie
De bewoners voelen zich veilig in de eigen woonomgeving en de meesten hebben geen behoefte
aan zichtbare aanwezigheid van de politie of contact met de wijkagent. Er zijn nauwelijks klachten
over vandalisme. De meningen zijn verdeeld of onbekend over de snelheid waarop hulpdiensten in
geval van nood aanwezig zijn. De openbare verlichting is voldoende maar aan Wetering West is
aanvullende verlichting wenselijk.

Wensen
- de sociale veiligheid is goed, dit moet behouden blijven;
- de aanrijtijden van hulpdiensten moeten voldoen aan de landelijke normen.

Acties
- Pleiten voor aanvullende verlichting.
- Onderzoeken hoe snel hulpdiensten aanwezig zijn in Wetering en omstreken. Indien dit langer
duurt dan de landelijke norm wordt dit zo snel mogelijk aangepast.
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2. Verkeer
Visie
In de toekomst is er minder hinder op de weg door fietsers, de snelheid van verkeer (zowel op de
weg als het water) en het parkeren in de bermen.

Huidige situatie
De meningen zijn verdeeld betreffende overlast van het verkeer op de weg. De overlast die wordt
ervaren gaat over fietsers op de weg en de snelheid van (grote groepen) motorfietsen in het
weekend. De meerderheid vindt het niet nodig de maximum snelheid naar 30 km/uur te verlagen,
snelheidsbeperkende maatregelen aan te brengen of de omgeving autoluw te maken.
Alle vormen van toeristisch verkeer op de weg leveren hinder op (57%). De meerderheid wil een
fietspad, vooral langs Wetering Oost. In iets mindere mate wordt een fietspad langs Wetering West
en Scheerwolderweg (tussen Wetering en Scheerwolde) genoemd. Tijdens de informatieavond over
de concept toekomstvisie wordt de behoefte aan fietspaden, maar ook aan wandelpaden
onderstreept. Indien een fietspad wordt aangelegd is er wel de wens te onderzoeken of er dan geen
snelheidsbeperkende maatregelen nodig zijn.
Het uitwijken voor verkeer is een probleem maar slechts 31% kiest voor officiële
uitwijkmogelijkheden. Het probleem wordt ervaren door de slechte bermen. Parkeren in de bermen
levert op verschillende plaatsen overlast op maar niet voor de meerderheid (61%) van de bewoners.
Hetzelfde verschil van mening blijkt naar voren te komen ten aanzien van de suggestie om
éénrichtingsverkeer in Muggenbeet in te voeren om bij grote verkeersdrukte calamiteiten te
voorkomen. Bijna 50% heeft bezwaren tegen het afsluiten van de wegen in de polder Wetering
Oost ten noorden van de Luteijnweg.
Als het gaat over verkeer op het water geeft maar liefst 75% aan dat de snelheidscontrole op het
water onvoldoende is. De meerderheid (54%) vindt het niet nodig om een ontheffing voor schepen
boven bepaalde afmetingen in te voeren. De openingstijden van de brug hoeven niet aangepast te
worden.
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Wensen
- minder verkeersoverlast;
- uitwijkmogelijkheden in hele gebied;
- het gebruik van openbare wegen door groot/zwaar verkeer, zoals grote landbouwmachines,
vrachtwagens, bussen en bouwverkeer ontmoedigen;
- fietspaden langs Wetering Oost, Wetering West en Scheerwolderweg;
- schepen die zich aan de toegestane snelheid houden.

Acties
Pleiten voor de aanleg van fietspaden.
Aanpak te hard rijden in het weekend bespreken met de politie.
Handhaving van de snelheid van scheepvaartverkeer bespreken met vaarwegbeheerders.
Overleg met bewoners over parkeervoorzieningen en eenrichtingsverkeer Muggenbeet.
Inzicht krijgen in verkeersbewegingen (via verkeerstellingen) indien de wegen ten noorden van de
Luteijnweg worden afgesloten en bij het ontwikkelen van het plan Scaerwolde.
- Na aanleg van een fietspad onderzoeken of snelheidsbeperkende maatregelen nodig zijn.
-
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3. Openbare ruimte
Visie
Over vijf jaar is de kwaliteit van de openbare ruimte voldoende.

Huidige situatie
De meningen zijn verdeeld met betrekking tot het onderhoud van zowel de wegen, de fiets- en
wandelpaden, het tijdstip van strooien in de winter en het plaatsen van herhalingsborden
maximumsnelheid 60 km per uur. De bewegwijzering is duidelijk en voldoende.
Echter, het onderhoud van de bermen laat te wensen over (70%). Over de kwaliteit van de
groenvoorzieningen zoals bomen en picknickplaatsen zijn de meningen verdeeld: 64% vindt deze
voldoende, 35% deelt deze mening niet waarbij wordt opgemerkt dat meer bomen wenselijk zijn
aan Wetering Oost. Tevredenheid over het onderhoud van het groen (44%) verschilt met de
tevredenheid (60%) over het onderhoud van de natuur (moerasbossen, trekgaten, rietstroken).
Meer snoeien langs de wegen en het onderhoud van bermen worden vooral genoemd.
Geluidsoverlast wordt vooral ervaren van motoren op de weg en landbouwmachines (beide 19%).
De meerderheid ervaart geen geluidsoverlast. Overlast van licht, rietbranden en uitlaatgassen van
boten zijn niet aan de orde gesteld maar wordt door enkele bewoners genoemd.
Van de bewoners ondervindt 38% hinder van zwerfvuil, 60% niet. Over de kwaliteit van de riolering
en de gemeentelijke afvalverwijdering zijn de meningen bijna 50-50 (goed-matig/slecht) verdeeld.
Het onderhoud van de Voornpolle (eilandje Giethoornse Meer) is volgens velen niet voldoende.
Er zijn nauwelijks klachten over de waterdiepte in de vaarten en in de vaargeul van het
Giethoornse meer. De meeste inwoners vinden de kwaliteit van het oppervlaktewater van de
Wetering en het Giethoornse Meer voldoende.
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Wensen
goed onderhoud aan fietspaden, daarvoor eerst de kwaliteit verbeteren;
goede bermen, eventueel verhard met grastegels;
geen overhangend groen ten behoeve van veilig verkeer;
behoud van de kwaliteit van de groenvoorzieningen door het verbeteren van onderhoud;
natuurorganisaties (Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten) blijven (nieuwe) natuur
én recreatieve voorzieningen goed onderhouden;
- geen geluid- en/of milieu overlast;
- beheer waterkwaliteit en – kwantiteit van het boezemwater blijft goed;
- onderhoud aan waterwegen, beschoeiingen en kunstwerken blijft goed.
-

Acties
- Gemeente, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Reest en Wieden en Provincie
Overijssel uitnodigen om informatie te geven over het beleid en beheer van de openbare ruimte
en het natuurbeheer. Daarbij pleiten voor het behoud van de kwaliteit van groen en water.
- Informatie-avond organiseren waarbij de gemeente een discussie voert met de bewoners over
verkeersbeleid (ook bij grote evenementen), het onderhoud van de wegen fiets- en wandelpaden
en het strooibeleid van de gemeente.
- Afspraken maken over beter onderhoud en bermenbeheer.
- De bewoners worden geïnformeerd over het gebruik van de servicelijn van de gemeente.
- Kennis nemen van afvalbeleid van de gemeente, de bewoners hierover informeren en vragen of
een aanpassing hierover wenselijk is.
- Onderhoud aan de Voornpolle bespreken met de gemeente en eigenaar Vereniging
Natuurmonumenten.
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4. Voorzieningen
Visie
Ook in de toekomst zijn bewoners tevreden over het aantal en de kwaliteit van voorzieningen.

Huidige situatie
Er is nauwelijks behoefte aan andere of betere voorzieningen voor televisie, internet, telefoon of
brievenbussen. Wel wordt door enkelen aangegeven dat de ontvangst van mobiele telefonie niet
optimaal is. Enkele bewoners wensen een kabelaanbod.
Over het aanbod en kwaliteit van de voorzieningen van nutsbedrijven zoals gas, water, elektra,
telefoon zijn de bewoners tevreden.
De meeste inwoners (69%) hebben geen behoefte aan openbaar vervoer. Enkele bewoners
gebruiken de regiotaxi.
Velen vinden dat er voldoende recreatieve voorzieningen zijn. De bewoners die het hier niet mee
eens zijn (33%) geven aan dat het vooral aan bankjes, fiets- en wandelpaden en
speelgelegenheden ontbreekt. De behoefte aan speellocaties komt ook naar voren bij de bewoners
die behoefte hebben aan sportvoorzieningen. Er wordt nagenoeg geen hinder ervaren van het
gebruik van de huidige recreatieve voorzieningen.

Wensen
- goede nutsvoorzieningen (gas, water, electra, internet) die voldoen aan de eisen van deze tijd;
- meer speel- en zwemlocaties realiseren.

Acties
- Pleiten voor verbeteren bereikbaarheid en aanbod van mobiele telefonie of andere
mediavoorzieningen via de eventuele aanleg van recreatiepark Scaerwolde.
- Bij het uitwerken van de eventuele nieuwbouwplannen de belasting en verbetering van
nutsvoorzieningen in Wetering e.o. aan de orde stellen.
- Een zwemlocatie realiseren aan het Giethoornse Meer, te bereiken vanaf de weg.
- Recreatieplan maken met daarop aangegeven de locaties voor nieuwe bankjes, paden en
speelvoorzieningen.
- Een overlegstructuur opzetten over recreatieve voorzieningen, het gebruik en onderhoud ervan
met gemeente, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer (te combineren met overleg over behoud
van de kwaliteit van groen en water)
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Pagina van 21

5. Wonen en leefomgeving
Visie
Wetering e.o. behoudt de karakteristieke waarde in de toekomst.

Huidige situatie
Veruit de meerderheid is voorstander van karakteristieke bebouwing bij nieuw- of verbouwplannen.
Niet iedereen (65%) is voorstander van nieuwbouw in de huidige lintbebouwing. Echter, 34% ziet
dit wel zitten maar dan onder voorwaarden.
Op de vraag of de historie/geschiedenis van Wetering nog terug te vinden is zijn de meningen
verdeeld en velen hebben geen mening. Wel valt op dat de meerderheid (81%) van mening is dat
de eendenkooi “de Kooi van Pen” in stand moet worden gehouden en de helft van de bewoners is
geïnteresseerd in de jaarlijkse vaartocht voor alle bewoners van Wetering en omstreken.
In het kader van het Strategisch Groen Project wordt de helft van de bestaande landbouwgronden
omgevormd tot nieuwe natuur. De meerderheid (45%) wil graag dat de nieuwe natuur gaat lijken
op het weren- en ribbenpatroon zoals die voor de ontginning van de landbouwgronden was (19001940). Van de bewoners kiest 20% voor een willekeurige inrichting van bos, riet, hooiland en water
in blokken van 80-80 meter en 17% wil iets anders of heeft geen mening of voorkeur.
De meningen zijn 50-50 verdeeld over de vraag of de nieuwe natuur ook voor recreatie ingericht
mag worden.
De bufferzone die wordt gemaakt tussen de nieuw te ontwikkelen natuur en de wegen WeteringOost en Wetering-West kan het best als zone voor agrarisch gebruik worden ingericht met een
fietspad waarbij iets meer voorkeur is voor het gelijk laten van het maaiveld met een fietspad op
een dijk dan voor het ophogen van het maaiveld.
De meningen zijn verdeeld over de wenselijkheid van het recreatiepark Scaerwolde met het
Scheeremeer. Hetzelfde geldt voor het idee om een vrije golfbaan annex kunstijsbaan te
ontwikkelen.
Tijdens de informatieavond over de concept toekomstvisie blijkt dat nagenoeg iedereen hier wil
blijven wonen vanwege de mooie leefomgeving met rust, ruimte en natuur. Er is angst dat de
leefomgeving aangetast wordt. Er is behoefte aan duidelijke informatie en medezeggenschap over
regelingen, zoals Natura 2000 en Gebiedsgericht Beleid.
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Wensen
- behoud van de karakteristieke waarde van Wetering en omstreken;
- behoud van de Kooi van Pen;
- bij het inrichten van nieuwe natuur uitgaan van het weren- en ribbenpatroon waarbij altijd
overleg wordt gevoerd met alle bewoners van Wetering en omstreken;
- de bufferzone tussen nieuwe natuur en huidige structuur inrichten als agrarische zone met
fietspad.
- Meer informatie over de gevolgen van Natura 2000 voor de leefomgeving

Acties
- Bij Staatsbosbeheer pleiten voor het behoud van de Kooi van Pen.
- Bij de Landinrichtingscommissie en Dienst Landelijk Gebied (DLG) afspraken maken over goede
voorlichting over ontwikkelingen in en rondom Wetering e.o. Hierbij zal worden gepleit dat de
wensen van de bewoners worden overgenomen bij de inrichting van nieuwe natuur of met goede
argumenten worden weerlegd;
- De uitwerking van de toekomstvisie koppelen aan Natura 2000, met behulp van deskundigen

14
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6. Samenwerking en communicatie
Visie
Over vijf jaar zijn de meeste inwoners tevreden over de aandacht aan Wetering en omgeving.

Huidige situatie
Het merendeel van de bewoners vindt dat de gemeente Steenwijkerland niet voldoende aandacht
geeft aan de woonomgeving Wetering. Ongeveer de helft van de bewoners heeft behoefte aan
informatie georganiseerd door Plaatselijk Nut Wetering. Daarbij heeft een nieuwsbrief per post de
voorkeur.

Wensen
- goede communicatie van de bewoners met de vereniging Plaatselijk Nut Wetering en omstreken;
- meer politieke aandacht voor Wetering en omstreken.

Acties
- Activiteiten organiseren, stimuleren en ondersteunen om de saamhorigheid te vergroten,
bijvoorbeeld de jaarlijkse vaartocht.
- Informatie bijeenkomsten over specifieke thema’s organiseren.
- Een redactieraad voor een nieuwsbrief instellen.
- Werkgroepen maken.

15
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PLAN VAN AANPAK
De uitvoering van de acties ligt bij Vereniging Plaatselijk Nut Wetering en omstreken. Dit kan het
bestuur niet alleen, daarvoor is per onderwerp assistentie nodig. In de jaarlijkse ledenvergadering
wordt de prioriteit bepaald door te kijken naar de aanmelding van het aantal vrijwilligers voor
ondersteuning.
Onderwerp
Sociale
veiligheid

Verkeer

Actie
Aanvullende verlichting

Met wie
Gemeente

Onderzoeken hoe snel hulpdiensten
aanwezig zijn in Wetering en omstreken.
Indien dit langer duurt dan de landelijke
norm zo snel mogelijk aanpassen.

Gemeente

Pleiten voor de aanleg van fietspaden.

Gemeente
DLG
Gemeente

Na aanleg van fietspaden onderzoeken of
snelheidsbeperkende maatregelen nodig zijn
Aanpak te hard rijden in het weekend
bespreken met de politie.
Handhaving van de snelheid van
scheepvaartverkeer bespreken met
vaarwegbeheerders.
Overleg met bewoners over
parkeervoorzieningen en
eenrichtingsverkeer Muggenbeet.
Inzicht krijgen in verkeersbewegingen (via
verkeerstellingen) indien de wegen ten
noorden van de Luteijnweg worden
afgesloten en bij het ontwikkelen van het
plan Scaerwolde.

Politie
Politie
Bewoners
Gemeente
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Onderwerp
Openbare
Ruimte

Actie
Gemeente, Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer, Waterschap Reest en
Wieden en Provincie Overijssel uitnodigen
om informatie te geven over het beleid en
beheer van de openbare ruimte. Daarbij
pleiten voor het behoud van de kwaliteit van
groen en water.
Informatie-avond organiseren waarbij de
gemeente een discussie voert met de
bewoners over verkeersbeleid (ook bij grote
evenementen), het onderhoud van de
wegen fiets- en wandelpaden en het
strooibeleid van de gemeente.
Afspraken maken over beter onderhoud en
bermbeheer.
De bewoners worden geïnformeerd over het
gebruik van de servicelijn van de gemeente.
Kennis nemen van afvalbeleid van de
gemeente, de bewoners hierover informeren
en vragen of een aanpassing hierover
wenselijk is.
Onderhoud aan de Voornpolle bespreken
met de gemeente en eigenaar Vereniging
Natuurmonumenten.

Met wie
Gemeente
NM + SBB
Waterschap
Provincie

Gemeente
Bewoners

Gemeente
Bewoners
Gemeente
Bewoners
Gemeente
NM
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Onderwerp
Voorzieningen

Actie
Pleiten voor verbeteren bereikbaarheid en
aanbod van mobiele telefonie of andere
mediavoorzieningen via de eventuele aanleg
van recreatiepark Scaerwolde.
Bij het uitwerken van eventuele
nieuwbouwplannen de belasting en
verbetering van nutsvoorzieningen in
Wetering e.o. aan de orde stellen.
Een zwemlocatie realiseren aan het
Giethoornse Meer, te bereiken vanaf de
weg.
Recreatieplan maken met daarop
aangegeven de locaties voor nieuwe
bankjes, paden en speelvoorzieningen.
Een overlegstructuur opzetten over
recreatieve voorzieningen, het gebruik en
onderhoud ervan met gemeente,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer (te
combineren met overleg over behoud van
de kwaliteit van groen en water).

Met wie
Gemeente

Gemeente

Gemeente
Grondeigenaar
DLG
Bewoners
DLG
Gemeente
Gemeente
NM
SBB
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Onderwerp
Wonen en
leefomgeving

Samenwerking
en
communicatie

Actie
Pleiten voor het behoud van “de Kooi van
Pen”
Bij de Landinrichtingscommissie en Dienst
Landelijk Gebied (DLG):
- afspraken maken over goede voorlichting
over ontwikkelingen in en rondom
Wetering e.o.;
- dat de wensen van de bewoners worden
overgenomen bij de inrichting van nieuwe
natuur of met goede argumenten worden
weerlegd;
De uitwerking van de toekomstvisie
koppelen aan Natura 2000
Activiteiten organiseren, stimuleren en
ondersteunen om de saamhorigheid te
vergroten, bijvoorbeeld de jaarlijkse
vaartocht.
Informatie bijeenkomsten met externe
partijen organiseren
Een redactieraad voor een nieuwsbrief
instellen.
Voor uitvoering Plan van aanpak
werkgroepen maken ter assistentie bestuur
bijvoorbeeld:
- sociale veiligheid en verkeer;
- recreatieplan (bankjes, paden,
speelvoorzieningen);
- voorwaarden bebouwing;
- activiteiten + 100 jaar Plaatselijk Nut
Wetering en omstreken (in 2013).

Met wie
SBB
DLG

Deskundigen

Bewoners

Bewoners
Bewoners
Bewoners
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Colofon
Opdrachtgever en uitgave:
Plaatselijk Nut Wetering e.o.
p/a J.A. Hanskamp, Muggenbeet 1, 8356 VK Blokzijl.
tel. 0527-292 847, e-mail: giliajanhanskamp@tiscali.nl.

Rapportage:
Werkgroep toekomstvisie Wetering e.o.:
Bob Kuitert, Juul van Amerom, Erica Zwanenburg, Jan Hanskamp,
Angèl Meijnen-Geraedts

Enquêteverwerking:
Mirella en Erica Zwanenburg

Vormgeving en foto’s:
Mirella en Erica Zwanenburg
Deze toekomstvisie is tot stand gekomen in samenwerking met de bewoners van Wetering en
omstreken.
Datum: januari 2008
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