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Voorwoord
Gert Koopman, Stichting kleine Kernen Onna
Feike Tibben, werkgroep dorpsplan Onna

Henk Boxum
wethouder kernen en wijkenbeleid, gemeente
Steenwijkerland

In het voorjaar van 2009 ontstond de behoefte
om een samenhangend plan voor Onna te maken.
De drie organisaties die het initiatief hebben
genomen, Werkgroep Kleine Kernen, Stichting
dorpshuis Onna, Stichting Steenwijkerkamp
aangevuld met diverse andere dorpsvertegenwoordigers hebben samen een werkgroep
dorpsplan samengesteld, een groep van 15
personen die samen dit plan kleur hebben
gegeven. Nu is het klaar en heeft het maken
meer opgeleverd dan alleen dit document: we
hebben nagedacht wat Onna moet bieden om
plezierig op te groeien en prettig oud te zijn? Dit
heeft mooie gesprekken en inspirerende ideeën
opgeleverd. En dat voor een dorp dat liever aan
de slag gaat dan ‘al dat geproat’.
Het aardige van dit dorpsplan is dat de uitvoering
zo snel is opgepakt: bij de start was er gemopper
op het dorpshuis: nu is de renovatie al achter de
rug. De werkgroep kleine kernen is een heuse
stichting geworden en activiteiten worden
opgepakt. En het gaat door: Voor de jeugd die
een beter speelterrein wilde, is er een plan en
een subsidieaanvraag is de deur uit.

Een dorpsplan is als een drieluik. De bewoners
van een dorp komen samen, praten over hun
dorp en komen zo tot ideeën om de leefbaarheid
te bevorderen. Vervolgens worden die ideeën
uitgevoerd, zoveel mogelijk door de bewoners
zelf. Zelfwerkzaamheid staat hoog in het vaandel
van het college. Als de ideeën uitgevoerd zijn en
concreet zijn geworden, volgt de oplevering en
kunnen de bewoners trots zijn op het gezamenlijk
behaalde resultaat

Je zou zelfs kunnen stellen dat het maken van het
rapport is vertraagd omdat we zo druk waren met
de realisatie. En zo hoort het eigenlijk ook: geen
woorden maar vooral daden!

Onna heeft nu een dorpsplan. Het proces is mooi
verlopen. Er was een kleine kerngroep die de
bewoners erbij betrok en enthousiast maakte.
Het initiatief voor het plan lag bij het dorp. De
gemeente adviseerde, toetste en boorde
financiële bronnen aan. Een mooie
samenwerking, maar vooral een mooie vorm van
burgerparticipatie. Ook provincie Overijssel en
Europa deden een duit in het zakje in de vorm
van subsidie. Plannen maken is mooi, maar de
uitvoering van die plannen kost geld. Vele handen
maken licht werk. Het kernen en wijkenbeleid van
de gemeente Steenwijkerland werkt slechts als
aanjager. De kracht zit in het dorp.
Ik feliciteer Onna met hun eerste dorpsplan en
mooie ideeën. De uitvoering van het dorpsplan
volgt of is zelfs al in gang gezet. Succes!!
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Inleiding

Hoewel een dorpsplan vooral gericht is op wat willen we anders of beter is dit dorpsplan Onna meer
dan een ‘bestellijst’ waarin staat ‘dit hadden we gehad willen hebben’.
Zo staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 hoe we tot dit resultaat gekomen zijn. Zo’n dorpsplan is nl niet
zomaar wat bij elkaar sprokkelen. We hebben ons breed laten informeren, zijn elders gaan kijken en
hebben ook goede voorbeelden van anderen gebruikt.
Net zo min als het dorp op zich staat, staat ook het dorpsplan niet op zich. In hoofdstuk 3 staat een
korte beschrijving van de al lange geschiedenis van Onna. Hoe klein het dorp ook is, het kent een lange
bestaan en een geschiedenis is waarin de vanzelfsprekende maar ook wat moeizame afhankelijkheid
van Steenwijk steeds weer blijkt. Een geschiedenis waarin komen en gaan centraal staat zoals blijkt uit
de vestiging van nieuwe groepen, maar ook het belang van de ligging aan de doorgaande weg naar het
noorden en het effect daarvan als je als dorp daar niet meer aan ligt.
En natuurlijk begint een verkenning van wat er meer, beter of anders zou moeten met een
beschrijving hoe het nu is. In hoofdstuk 4 wordt Onna in beeld wordt gebracht: wíe er wonen, hóe er
wordt gewoond en gewerkt wordt, een beeld van verkeer, de behoefte aan groen etc. Opvallend zijn
de tevredenheid in het dorp en het actieve verenigingsleven. Dat de Onnigers een nijver volkje zijn
blijkt ook uit het grote aantal arbeidsplaatsen. Het algemene gevoel van tevredenheid betekent echter
niet dat er geen aanvullende wensen zijn; Er is ook een grote behoefte aan verbetering van de
omgeving, de kwaliteit van ruimte in het dorp er is behoefte aan meer saamhorigheid etc.
Omdat die waslijst aan zaken niet allemaal en zeker niet in één keer kan worden uitgevoerd geeft
hoofdstuk 5 een weerslag van de zaken die we als dorp op een dorpsavond hebben bestempeld als
belangrijk vinden om uit te voeren.
Die prioriteiten worden uitgewerkt in hoofdstuk 6. Dat hoofdstuk is het feitelijke uitvoeringsplan.
Concreet staat beschreven waarom we wat willen, wat we willen bereiken, wie het gaat doen en
wanneer en wat het moet kosten. Zoals ook in het voorwoord staat is een deel van de actiepunten al
opgepakt, dat past ook bij een actieve samenleving. Geen reden om achterover te leunen maar vooral
inspiratie om ook die andere zaken aan te pakken.
In de bijlagen staan achtergrondgegevens, maar ook een aantal ideeën van werkgroepen die later
uitgewerkt worden in het uitvoeringsprogramma. Deze zijn hier opgenomen omdat ze te waardevol
zijn om het proces verloren te laten gaan.
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Het maken van het dorpsplan

Behoefte
De behoefte om te komen tot een dorpsplan is ontstaan in 2008 op initiatief van de werkgroep Kleine
Kernen, de Stichting Dorpshuis Onna en de Stichting Steenwijkerkamp om via een bredere en
gezamenlijke visie over Onna e.o. effectiever activiteiten te ontplooien.
Werkgroep en aanpak
Om tot een dorpsplan te komen is in 2009 een werkgroep gevormd, bestaande uit diverse
vertegenwoordigers uit het dorp, niet alleen afkomstig van de drie partijen die het initiatief hebben
genomen. In bijlage 1 staan de deelnemers van de werkgroep. In overleg met Stimuland is gekozen
voor een gelaagde aanpak: brede enquête, verdieping en professionele ondersteuning
Enquête
In juni 2008 is een enquête uitgezet in Onna om te ontdekken of het idee van een dorpsplan
voldoende leeft. Er zijn 100 formulieren uitgezet en de helft is ingevuld teruggestuurd. Uit de
resultaten bleek dat 9 van de 10 het een goede zaak vindt om een dorpsplan te maken en dat ruim 1/3
actief mee wil werken. In bijlage 2 zijn de globale uitkomsten van de enquête weergegeven
Verdieping: keukentafelgesprekken, jeugd en leeswerk
In de enquête is ook gevraagd of mensen bereid waren tot een nader gesprek. Met hen is een aantal
suggesties handen en voeten gegeven: ‘als we dat zouden doen, hoe zou dat er uit zien’, ‘wie zou wat
moeten doen om het voor elkaar te krijgen’, etc.
Voor de jeugd zijn speciale activiteiten georganiseerd. De jeugd onder de 12 jaar heeft gezamenlijk
aangegeven wat ze leuk en minder leuk vindt aan het dorp. De jeugd tussen 12 en 18 heeft door
middel van foto’s de werkgroep suggesties gegeven. Het geheel heeft een mooi beeld opgeleverd.
De werkgroep heeft daarnaast veel gebruik gemaakt van anderen. Goedgepikt is beter dan slecht
verzonnen, nietwaar? De dorpsplannen van o.a. Kallenkote, Sint Jansklooster en Willemsoord zijn
bekeken. Vanzelfsprekend is ook gebruik gemaakt van de toen net uitgekomen sociale atlas van de
gemeente en de omnibusenquête (uitgevoerd in 2009). De resultaten staan –sterk verkort- in de
bijlagen.
Uitwerking: het schrijven van het dorpsplan
Op basis van de gegevens uit de enquête, keukentafelgesprekken, onderzoeken van de gemeente etc.,
en geïnspireerd door andere dorpsplannen hebben verschillende werkgroepen een onderwerp
uitgewerkt. In twee- of drietallen zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt:
- dorpshuis
- verkeer
- wonen en gebouwen
- groen en erven
- milieu en afval
Omdat de nodige ‘uitvoeringskracht’ toe te voegen aan het dorpsplan is voor de afronding
ondersteuning gevraagd. Niels Tienstra, adviseur van Dorpsplanplus heeft de afronding begeleid, in
het bijzonder de selectie en concretisering van de actiepunten (hoofdstuk 6).
Communicatie en betrokkenheid
De aftrap voor het maken van het dorpsplan heeft plaatsgevonden op de jaarlijkse vergadering van de
Stichting Dorpshuis Onna. Bij de enquête is iedereen uit het dorp e.o. betrokken. Daarnaast is
tweemaal een brede nieuwsbrief verspreid (1 juli 2009, 3 mei 2010) en zijn er twee informatieavonden
gehouden (18 mei 2010, 7 september 2010).
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De geschiedenis van Onna1

De oudste (prehistorische) bewoning in het “Land van Vollenhove” vond plaats op de hogere gronden
rond Steenwijk, op de uitlopers van het Drents plateau. Steenwijk dankte zijn positie aan de, vanuit
het oogpunt van handel en defensie, strategische ligging aan de rand van het Drents plateau. Door het
vinden van Romeinse munten is vast komen te staan dat dit gebied al heel lang bewoond is geweest.
Onna ligt dicht bij een kleine, geïsoleerde es ten zuidoosten van Steenwijk. Aan de zuidrand van de
hoge gronden ontstonden de lineaire dorpen Onna en Zuidveen met de weidegronden in het
e
aangrenzende veengebied. In de 13 eeuw hebben zich hier mensen gevestigd. De gronden behoorden
aan de bisschop van Utrecht. Onna komt al voor in 1313, dan als Unne, zo blijkt uit een document dat
een geschil omschrijft tussen de bisschop van Utrecht en Stellingwerven. In 1441 wordt het genoemd
als Unninghe, maar vijf jaar later wordt de spelling Vnna gebruikt. Later verbasterde dit naar de
huidige spelling.
De plaatsnaam kent verschillende uitleggen: het zou 'weide' kunnen betekenen of 'geen water', dat
zou slaan op de hoogte en droogte van de plaats. Een andere bekende verklaring is dat het 'golvend
landschap' zou betekenen, van het Latijnse 'Unda'.
Het gehucht was van oudsher een kleine gemeenschap van turfgravers en landbouwers. De vervening
trok ondermeer de Sint-Maartensluiden. Door de hongersnood waren deze uit het zuiden van Europa
verdreven en kwamen met behulp van de bisschop ook in deze streken aan het werk. Met de
plaatselijke bevolking en het stadsbestuur lag men nogal eens overhoop.

Onna rond 1900. Hier is de ligging op de overgang van de hoge naar de lage gronden duidelijk zichtbaar De Meppelerweg is al
gerealiseerd, Onna bestaat uit verspreide bebouwing, meer westelijk dan de huidige kern.

Onna ligt zelf daarmee ook wel eens in de clinch. Zo moest Onna protest aantekenen tegen het
dichtmaken van de Onnapoort. Steenwijk wilde dit om zich beter te verdedigen. Veel Onnigers,
werkzaam als landbouwer en veehouder, waren afhankelijk van de stad Steenwijk. Ze zouden voor de
handel maar ook voor het ter kerke gaan een omweg moeten maken. De poort is uiteindelijk weer
open gegaan en de Onnapoort is nu een kenmerkende toegang tot de stad.
1

Bronnen: N. Stienstra, Oversticht; H.J. Jonkers, Onna; ‘wij in Steenwijkerwold’ (H. Bruinenberg); ‘Steenwijk, hoofdstad
Steenwijkerland’ (J. Houwer) en wikipedia
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Naast akkertjes om op te werken maakte veeboeren gebruik van de naweiderechten op de
Steenwijker Kamp. Na een verandering in 1627 door het stadsbestuur van Steenwijk gingen de
inwoners van Onna protesteren, en met succes: men mocht de naweiderechten wel behouden. De
schout bepaalde daarbij wel dat alleen overdag geweid mocht worden en binnen bepaalde grenzen.
Dit naweidestelsel werd in 1884 ingetrokken
Onna lag vroeger aan de postweg Meppel – Heerenveen. Deze weg liep over de Steenwijkerkamp en
de postkoets passeerde elke dag Onna (Uit die tijd dateert ook de tolfunctie van de huidige woning
Burg G.W. Stroinkweg 119). Napoleon verlegde echter de weg en na de aanleg van de nieuwe
Meppelerweg tussen 1830-1840 kwam Onna te liggen aan een weg met veel minder verkeer. In Onna
zelf waren aanvankelijk alleen zandwegen die in de herfst en winter zo goed als onbegaanbaar waren.
In 1884 werd de weg Onna – Zuidveen, de Hoevendijk (nu Burgemeester G.W. Stroïnkweg), verhard
met klinkers voor de prijs van Fl 16.474.
In de loop de jaren is de oude kern verplaatst in oostelijke richting naar de nieuwe weg. Het karakter
van de buurtschap bleef daarbij in de loop der tijd grotendeels gehandhaafd. Het laatste café (café van
Rosmalen) werd in 1954 gesloten. In 1955 kreeg de buurtschap de beschikking over een dorpshuis. In
die jaren van de wederopbouw veranderde het karakter van een agrarische gemeenschap in een klein
plattelandsdorp. De uitbreidingen vanaf die tijd zijn vooral burgerwoningen. Onna heeft lang een eigen
openbare lagere school gehad. In 1985 is deze gefuseerd met de openbare basisschool Zuidveen en
per 1 augustus van dat jaar gesloten.
Het dorp kenmerkt zich nog steeds door een lintbebouwing. Karakteristiek is de ligging tussen het
open landschap op de Steenwijkerkamp en de polders en het voorkomen van veel houtwallen in en
rond Onna zelf.

Onna in het begin van de 21e eeuw. De Steenwijkerkamp is voor een deel bebouwd geraakt en de
kenmerkende akkers hebben voor een groot deel plaatsgemaakt voor grasland. Na de oorlog is het aantal
woningen in Onna met meer dan de helft toegenomen.
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Onna in beeld, Onna verbeeld

Dit hoofdstuk is een weergave van feiten, maar ook van visie en wensbeelden. Bij de voorbereiding
van het dorpsplan heeft de werkgroep een aantal visies ontwikkeld, die niet direct leiden tot actie,
maar wel degelijk van -toekomstig- belang zijn en om die reden belangrijk om op te nemen in het
dorpsplan.

4.1

Onna (on)begrensd

Wat tot ‘het gebied van Onna’ hoort is voor meerdere
interpretatie vatbaar. Als het gaat om de betrokkenheid
met Onna, dan hoort een groot gebied bij Onna. De
betrokkenheid bij het reilen en zeilen van het dorp is
groot, o.a. door een actief verenigingsleven en het
dorpshuis.
De gemeente Steenwijkerland rekent ook een groot
buitengebied tot Onna, dat eigenlijk meer gericht is op
Zuidveen of Giethoorn (zie kaartje).
Ten behoeve van dit dorpsplan is de volgende
begrenzing aangehouden:
- Stroinkweg vanaf bebording Zuidveen tot aan Meppelerweg
- Meppelerweg vanaf Bedelaarspad tot aan rotonde bij A32
- Bootmansweg
- Stouwe
- Dwarssloot vanaf huisnummer 8
- Parallelweg
- Steenakkers-oost

4.2

Inwoners

In en rond Onna woonden –volgens de gemeentelijke indeling- op 1 januari 2008 320 mensen,
waarvan ruim de helft in de gemeente is geboren. Onder de 125 huishoudens bevinden zich weinig
alleenstaanden. In 2004 stonden er nog ruim 700 mensen ingeschreven en zag de leeftijdsverdeling er
heel anders uit. Dit beeld is echter vertekend: aan de Meppelerweg was toen nog een
asielzoekerscentrum gevestigd.
Van alle inwoners van Onna is ruim de helft in de gemeente Steenwijkerland geboren (54% in 2008).
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Zoals in de tabel hierboven kan worden gezien lijkt de bevolking van Onna qua leeftijdsverdeling op
die van de gehele gemeente Steenwijkerland. In vergelijking tot de gemeentebrede cijfers is het
aandeel jongeren (0-23 jaar) en ouderen (65+) in Onna iets lager.
Onnigers zijn best tevreden over elkaar. Gemiddeld geven zij de mensen in de buurt een rapportcijfer
7,6. Dat is trouwens ook het gemiddelde cijfer in heel Steenwijkerland. Nog zomaar wat
wetenswaardigheden over Onnigers:
ruim 60 % van de bevolking is actief als vrijwilliger (meer dan gemiddeld)
86% van de mensen maakt gebruik van internet
en het vertrouwen in het gemeentebestuur is opvallend hoog (48%).

4.3

Wonen

In het gebied staan 128 woningen, waarvan 61% voor 1946 werd gebouwd. Het zijn vooral vrijstaande
woningen (62%), maar er zijn ook halfvrijstaande woningen, boerderijen en een beperkt aantal
rijtjeswoningen.
We kennen in Onna grofweg 5 typen gebouwen:

De grote boerderijen of hoeves: Dit zijn de vaak oude boerderijen langs de Stroinkweg. of
Hoevedijk zoals deze vroeger heette. Een deel hiervan is woning.

De crisisboerderijtjes, ‘spullegies’, in het hollands ‘bedoening’: Kleine boerderijen gebouwd na de
eeuwwisseling en voor 1940. De boeren op deze kleine boerderijen hadden vaak een andere
vaste baan en runden op de boerderij enkele koeien, varkens, kippen c.a.. De boerderij was een –
noodzakelijke- nevenfunctie. Nu zijn deze allemaal omgezet in woningen.

Landarbeiderswoningen: gebouwd rond de jaren ‘40

Woonblokken: Gebouwd na 1950 en bedoeld om snel en goedkoop mensen van woningen te
voorzien. Deze woningen hebben geen specifiek landelijk karakter.

Vrijstaande nieuwbouw: In Onna e.o. zijn na ca 1970 diverse vrijstaande woningen gebouwd. Ook
deze woningen hebben geen specifiek landelijk karakter.
Van de woningen wordt 16% verhuurd; de gemiddelde WOZ-waarde ligt met ruim €300.000 hoger
dan in de hele gemeente.
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Karakteristieke panden
De volgende panden in Onna zijn formeel als ‘karakteristieken pand’ aangemerkt:
-Burgemeester G W Stroinkweg 112 (lytse veste, voorheen kern oud Onna)
-Burgemeester G W Stroinkweg 116 (kenmerkende bouw)
-Burgemeester G W Stroinkweg 119 (oud tolhuis)
-Meppelerweg 212 (gebouw Eben Haëzer, foto)

Nieuwbouw is er in Onna de afgelopen jaren niet geweest, tenzij het oude woningen betrof die na
gesloopt te zijn opnieuw zijn opgebouwd. De gemeente is zeer terughoudend met nieuwbouw in
Onna, omdat men Onna ziet als een buurtschap en in buurtschappen wordt nauwelijks gebouwd. Een
andere reden is dat het zo dicht bij Steenwijk ligt, waar wel woningbouw plaatsvindt en ook nog eens
zeer dicht bij Onna.
De bewoners in Onna zijn verdeeld over het al dan niet wensen van nieuwbouw. De één geeft in de
bewonersenquête aan dat er woningen moeten komen, om zo ook jonge gezinnen aan te kunnen
trekken. Een andere categorie geeft aan juist blij te zijn met het beleid van de gemeente. “Onna moet
juist het plattelandskarakter behouden, met de lintbebouwing en veel ruimte”. Tijdens het opstellen
van het dorpsplan heeft de gemeente te kennen gegeven dat er ‘in bijzondere omstandigheden een
enkele woning kan worden toegestaan’ maar er ‘geen noodzaak is om medewerking te verlenen aan
woningbouw’ (zie bijlage 5 ).
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Woningbouw wordt niet meegenomen in dit dorpsplan, ook wordt niet aangegeven waar er eventueel
ruimte (of juist niet) zou zijn voor de ‘enkele woning’ waar de gemeente van rept.
Wat betreft de woonomgeving van Onna is misschien wel een belangrijkere vraag op welke manier de
bestaande woningvoorraad zodanig kan worden aangepast dat de woningen meer duurzaam of
levensloopgeschikt zijn. Dat geldt dan met name ook voor de huidige huurwoningen aan de Burg. GW
Stroinkweg. Een ander punt is het behouden en versterken van de sfeer van het landelijke gebied in
Onna. Onna wil dan ook graag vooroplopen in het streven om het streekeigen, plattelandskarakter
terug te krijgen voor wat betreft woningen, boerderijen, erven en bijgebouwen.

4.4

Werken

Het aantal werkloosheidsuitkeringen ligt op het gemiddelde. Andere uitkeringen en werkzoekenden
zijn er in Onna minder dan in heel Steenwijkerland. In absolute zin gaat het in alle gevallen
om lage aantallen. In verband met het lage aantal inwoners zijn geen inkomensgegevens beschikbaar.
De 19 bedrijven bieden in totaal 90 arbeidsplaatsen.

Hoewel het overigens niet past bij een dorpsplan om een eigen ideeën te maken voor economisch
beleid , is de conclusie wel dat Onna dorp is met actieve en hardwerkende inwoners en een gezonde
economie. Bij dit hardwerkende past dat ook voorzieningen up to date zijn. In het algemeen zijn deze
voldoende en aansluitend op onze ondernemende geest, maar om economisch een sprong te maken is
aansluiting op het glasvezelnet noodzakelijk.

4.5

Leefbaarheid, activiteiten en voorzieningen

De rapportcijfers die bewoners geven aan de
leefbaarheid en met name de kwaliteit van de
woning en de sfeer in de buurt liggen hoger dan in
de hele gemeente (zie bijlage 4, resultaten
omnibusenquête). Een aantal -meer dan gemiddeld
in de gemeente- verwacht dat de kwaliteit van
leefbaarheid nog verder toe zal nemen de komende
jaren.
Kenmerk is verder het sterke verenigingsleven. Veel
Onnigers zijn lid van een vereniging of hierin actief.
Hierin onderscheidt het dorp zich duidelijk van de
gemeente als geheel.
Een inventarisatie levert het volgende beeld op van
vaste huurders van het dorpshuis:
 Muziekvereniging TOP Onna
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Schaakvereniging
Stichting Bejaardenwerk Ouderensoos
Toneelvereniging
Djembégroep

De inventarisatie van activiteiten levert een gevarieerd beeld op.
 Donateursavond
 Kaartavonden
 Dartswedstrijden
 Dorpsfeest
 Kwartaalafsluiting
 Oudejaarsavondviering
 Bingoavonden
 Jaarlijkse rommelmarkt
 Kindermiddagen (o.a. Sinterklaasfeest, Sint Maarten, paaseieren zoeken)
 gebruik vergaderruimtes door Stichtingen,Werkgroepen enz.
Dit betekent niet dat er geen zorgpunten zijn: men ergert zich aan de onderhoudstoestand van wegen
en groen, rommel op straat en agressief verkeersgedrag. In de omnibusenquête komt verder naar
voren dat inwoners van Onna zich meer dan gemiddeld in de gemeente onveilig voelen. Dit is in de
dorpsenquête verder niet naar voren gekomen, maar vraagt misschien in de toekomst nog aandacht.
Uit de dorpsenquête en het vervolgproces komen naar voren de behoefte aan meer saamhorigheid,
herinrichting speelterrein en bekendheid met activiteiten.
Het creëren van meer saamhorigheid
Het dorp bestaat nu eigenlijk uit twee delen. De actief betrokkenen en de meer afwachtende mensen.
De wens om meer gezamenlijkheid te bereiken is groot. Het dorp zou dit graag willen bereiken door het
organiseren van enkele kleinere activiteiten of voorzieningen, die in populariteit moeten groeien.
Enkele voorbeelden zijn het plaatsen van een leugenbankje/het oprichten van een trefpunt; het
organiseren van een voetbaltoernooitje; het organiseren van vrijwilligersactiviteiten of het vieren van
de heropening van het dorpshuis.
Herinrichting van het speelterrein
Het speelterrein in het hart van Onna is dé plek voor de jeugd uit Onna én daarbuiten. Voor veel
gezinnen uit de omgeving is het ‘rondje Onna’ niet af zonder een bezoek aan het speelterrein.
Het speelterrein voldoet niet -meer- aan de wensen van de bewoners. In gesprekken met de jeugd
kwamen verschillende wensen naar voren. De belangrijkste zijn: aparte gedeelten voor jongere en
oudere kinderen, gescheiden door heggen; meer variatie in speelmogelijkheden voor kinderen
(klimtoestellen en schommels) en de aanwezigheid van een afvalbak.
Daarnaast is het belangrijk dat het speelterrein een herkenbare entree krijgt. Op dit moment ligt het
verscholen. Ook wordt een deel van het terrein gebruikt als parkeerplek. Hiervoor zou een oplossing
elders gevonden moeten worden.
Het speelterrein zou anders ingericht moeten worden en een meer herkenbare entree hebben.
Het geven van meer bekendheid aan bestaande activiteiten
In het dorp vinden verschillende activiteiten plaats, alleen zijn deze niet bij alle dorpsbewoners bekend.
Het dorp zou graag meer bekendheid aan activiteiten willen geven. Ideeën uit het dorp:
 Een “Onnagids” waarin de verenigingen van Onna zich kunnen presenteren.
 Een periodiek verschijnende nieuwsbrief voor Onna waarin de komende activiteiten worden
aangekondigd.
 Een website.
 Aankondigingsposters.
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4.6

Dorpsleven – dorpshuis

Zowel in de schriftelijke enquête als in de persoonlijke interviews is het dorpshuis een constant thema.
De opmerkingen die genoteerd konden worden, waren zowel positief als kritisch van aard. De meest
algemene notie is die van het dorpshuis als de belangrijkste voorziening van het dorp. Vanuit die
opvatting waren de kritische opmerkingen van groot belang, die logen er niet om. Door de enquête
heeft het dorpshuisbestuur eens te meer ervaren dat het dorpshuis niet alleen voor maar ook van de
dorpsgemeenschap is.
De vitaliteit van een dorpsgemeenschap vertaalt zich in haar verenigingsleven en de activiteiten die er
voor haar inwoners worden georganiseerd. De vragen dienaangaande in de enquête en in de
interviews hebben dan ook de nodige opmerkingen opgeleverd. Dat geldt in het bijzonder voor de
activiteiten waaraan men meent behoefte te hebben. Een aantal keren gehoorde opmerking was dat
er weliswaar voldoende activiteiten zijn maar dat deze veelal door dezelfde mensen worden bezocht.
Ten aanzien van het verenigingsleven is de oogst aan opmerkingen minder groot. Er is wel waardering
voor wat zich aan verenigingsleven afspeelt in het dorp. Gemeenschappelijk kenmerk van het
verenigingsleven en de activiteiten is dat ze zich allemaal in of rondom het dorpshuis afspelen.
Al voor de uitvoering van het dorpsplan -maar zeker ook hierdoor versneld- heeft het bestuur van het
dorpshuis een renovatieplan opgesteld. Dit plan is inmiddels uitgevoerd en heeft een dorpshuis
opgeleverd waarop we met recht trots zijn!

Hiermee zijn we er nog niet:
De wens van het dorp is een dorpshuis dat zowel visueel als functioneel het hart van het dorp vormt.
Duidelijk zichtbaar, meerdere dagen in de week geopend en te benutten voor meerdere doeleinden.
Het dorp heeft hiervoor een grotere groep vrijwilligers nodig. Daarnaast wil het dorp de inrichting van
de omgeving van het dorpshuis aanpassen.
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4.7

Verkeer

De ligging van Onna in het buitengebied,
de lintbebouwing en de doorgaande
Stroïnkweg maken dat de auto het
belangrijkste vervoermiddel is. 95%
maakt zelden of nooit gebruik van bus,
80% zelden of nooit gebruik van trein.
Als reden wordt aangegeven: goede
eigen vervoersmogelijkheden en het
openbaar vervoer stopt niet in de buurt.
Een tweede kenmerk is dat Onna tegen
de gemeente- en provinciegrens ligt. Dit
betekent dat we te maken hebben met
verschillende regiems Het verschil in
beleid is op sommige plekken even
duidelijk als onverklaarbaar en onveilig.

auto
Het autogebruik heeft ook een duidelijke keerzijde: de bewoners ervaren verschillende plekken in en
buiten het dorp als onveilig. Dit heeft vooral met de verkeerssnelheden ter plekke te maken.
Een groot deel van het dorp is momenteel 30-kilometerzone, het buitengebied heeft een stuk 60 kmzone en een zone 80 km/uur, terwijl de straatinrichting allemaal erg vergelijkbaar is. We verwachten
zo wel erg veel van automobilisten. De inrichting zou zó moeten zijn dat de inrichting past bij de
snelheid. De bewoners zouden graag de inrichting van wegen zodanig aangepast zien, dat de
verkeerssnelheid verminderd wordt.
Navigatiesystemen sturen automobilisten (vooral Duitse vakantiegangers met caravans of campers) op
weg naar Giethoorn via de Burg. G.W. Stroinkweg en niet via de snellere en veiliger route via de
Meppelerweg en Schansweg.
In het buitengebied tegen Drenthe aan zijn wegen soms deels 60 km/u, deels 80 km/u. Een eenduidig
regiem per weg is duidelijker: 60 km/u.
Langzaam verkeer
Langzaam
verkeer
betreft
woonwerkverkeer per fiets, maar zeker ook
fietsen en wandelen voor ontspanning.
‘Onna’ vormt voor velen onderdeel van een
vast fiets, loop- of wandelrondje. Daarnaast
ligt het ook op lange afstandswandelroute.
Stroinkweg, Bedelaarspad, Onnaweg zijn
allemaal intensief gebruikte routes.
De Onnaweg (zie foto rechts) is een door
velen gewenste langzaamverkeerroute van
Onna naar Steenwijk. Door zware
voertuigen is de weg vaak slecht berijdbaar.
Afspraken over onderhoud hebben –nogniet voldoende gewerkt. Wellicht moet
gedacht worden aan een aparte strook voor fietsers/wandelaars.
Fietsende scholieren naar Meppel hebben geen fietspad op het grondgebied van de gemeente
Steenwijkerland. Op het grondgebied van Meppel wel, dat zorgt voor een verkeerd verkeersbeeld.
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Kruisingen/verlichting
Daarnaast zou het dorp graag een aantal kruispunten verbeterd zien, bijvoorbeeld de aansluiting van
het Bedelaarspad op de Schansweg (Dit is de hoofdontsluiting: Onna is aangewezen op Steenwijk).
de verlichting voldoet niet: soms te veel, vaak te weinig.

4.8

Dorp in het groen

Uit de enquête blijkt dat inwoners van Onna het landelijk karakter waarderen en kenmerkend vinden
voor het dorp. Onna wil duidelijk ook een landelijk karakter houden. Voor de groene inrichting van het
dorp heeft een landelijke invulling als consequentie dat de beplanting uit de omgeving zoveel mogelijk
wordt doorgezet in het dorp. De landschapsvisie Steenwijkerkamp, opgesteld in opdracht van de
Stichting Steenwijkerkamp geeft een globale aanzet voor die omgeving.

Figuur: Landschapsvisie Steenwijkerkamp

De inwoners willen graag het landelijk karakter van Onna, de kracht van het dorp, behouden. Ook zou
het fijn zijn als er meer eenheid in de uitstraling van het dorp komt.
De inwoners zouden een deskundige willen inhuren, die hen adviseert over hoe het dorps en landelijk
karakter van Onna versterkt kan worden. In bijalge 8 zijn ideeën uitgewerkt. Voor de inrichting rondom
het dorpshuis is inmiddels bij Leader een aanvraag ingediend (zie bijlage 6 en 7).
Zwerfafval
Helaas is het zo dat -de directe omgeving van- Onna het mikpunt is van zwerfafval. Waarschijnlijk is de
reden hiervan de nabijheid van de stad, goede bereikbaarheid en toch een stil en landelijk karakter.
Zwerfafval wordt gedumpt uit laksheid (vanwege kosten en beperkte openstelling van de milieustraat
van de gemeente). Daarnaast ook simpelweg om illegale activiteiten te verhullen.
Op de foto’s op de volgende bladzijde zijn de beelden te zien: de dump van een bankstel en resten van
de teelt van weed.
Onderhoud
Om een mooie en aantrekkelijke omgeving te houden is goed onderhoud belangrijk. Dit betekent dat
de omgeving goed en regelmatig moet worden onderhouden. Daarvoor kijken we naar de gemeente
én naar de eigen inwoners. Het onderhoud van groen en bermen schiet in onze ogen tekort. De
afgelopen drie jaar zijn vanuit Onna schoonmaakacties gehouden in het buitengebied. Dit heeft
zichtbaar resultaat.
Dit resulteert in twee actiepunten:
 Verbeteren van het onderhoud door de gemeente
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Doorgaan met jaarlijkse schoonmaakactie in het buitengebied

Glasbak
We hebben reacties gekregen over de glasbak bij het dorpshuis: men vindt deze afbreuk doen aan het
voorterrein. Helemaal wegwerken kan niet omdat deze wel bereikbaar moet zijn voor het legen.
Suggesties:
 Ondergronds
 Afvalbakken voor meerdere afvalsoorten

Prullenbakken
Prullenbakken, of beter: het gebrek hieraan is een doorn in het oog van veel Onnigers. Het is een
bewust beleid van de gemeente om geen prullenbakken te plaatsen. Het zou de omgeving schoner
maken, doordat mensen eerder hun eigen afval meenemen. Bovendien scheelt het aanzienlijk kosten.
Wij ervaren dat bijvoorbeeld veel mensen die op de bankjes in het buitengebied even uitrusten, graag
wel een prullenbak willen. Ook bij het speelterrein willen spelende kinderen graag een prullenbak. Wij
hebben voorgesteld deze zelf tijdig te legen. Hierdoor vervalt het kostenargument.
Voorstel:
 Plaatsen prullenbakken bij banken en speelterrein (in totaal 5 stuks)
 Dorp doet onderhoud
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5

De prioriteiten van het dorp

Omdat het aantal verbeterpunten en wensen te hoog ligt om succesvol te kunnen worden uitgevoerd
zijn de wensen geclusterd en heeft het dorp scores aan de verschillende onderwerpen gegeven. Dit
heeft de volgende prioriteiten gegeven:

Dorpsagenda Onna
behoud groene, landelijke
uitstraling
14%

herinrichting speelterrein

17%

dorpshuis als zichtbaar
middelpunt

4%

meer bekendheid bestaande
activiteiten

5%
15%
9%

reduceren verkeerssnelheid
creëren saamhorigheid
aanleggen/verbeteren
straatverlichting

11%
14%
11%

opknappen/herstellen
verschillende wegen
overig

Twee van deze items blijken al door de gemeente te zijn opgepakt, zo bleek op een bewonersavond op
7 september 2010. De wensen die zijn geuit aangaande het opknappen van de wegen worden door de
gemeente aangepakt (zie ook opmerking over Onnaweg: afspraken worden nog niet voldoende
nagekomen. De gemeente heeft bovendien een beleidsnotitie ‘Steenwijkerland Verlicht’ opgesteld
met als thema ‘helder, duurzaam en veilig’. Nadat deze notitie is vastgesteld neemt Kor van der Velde
contact op met het plaatselijk belang (Stichting kleine kernen Onna) om de wensen wat betreft
straatverlichting in Onna door te nemen
De actuele uitvoeringsagenda wordt op hoofdlijnen zoals hieronder aangegeven. Deze hoofdpunten
worden in hoofdstuk 6 uitgewerkt:
1. Groene uitstraling, speelterrein en verkeersmaatregelen, dit wordt samengevat in de term: ‘een
fijn en veilig dorp’.
2. Het dorpshuis als zichtbaar middelpunt van het dorpsleven: organiseren van activiteiten, de inzet
van voldoende vrijwilligers
3. Meer bekendheid aan activiteiten: website, aankondigingsposters etc.
4. Creëren van saamhorigheid: samen dingen doen, activiteiten ondernemen,
5. Verbeteren straatverlichting: m.n. op verkeersknelpunten
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6

Het uitvoeringsplan

Een dorpsplan gaat niet alleen om het maken van een plan, of een visie; het gaat vooral om doen! In
dit hoofdstuk worden de dorpsprioriteiten omgezet in acties. Het beschrijven van de acties gebeurt
volgens een vast patroon:
 Wat is het beoogd resultaat?
 Welke stappen moeten er gezet worden?
 Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
 Wat kost het?
 Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
 Hoe ziet de planning van de stappen er uit?

6.1

Een fijn veilig dorp

Drie dorpswensen hebben veel overlap. Het betreft de wensen “Behouden van de groene, landelijke
uitstraling van het dorp”; “Herinrichting van het speelterrein” en “Het reduceren van de
verkeerssnelheid op diverse locaties”. Juist vanwege deze samenhang, het gaat in grote lijnen om de
inrichting van het dorp, is besloten deze wensen als een geheel op te pakken onder de titel “Een fijn
veilig dorp”.
Wat is het beoogd resultaat?
Een door de bevolking van Onna gedragen
inrichtingsplan, waarin zowel aandacht wordt
besteed aan het behouden en versterken van de
landelijke uitstraling als aan de verkeersveiligheid.
Een belangrijk onderdeel van dit plan is de
inrichting van het speelterrein. Hiervoor is
inmiddels een LEADER-aanvraag gedaan op basis
van een eerste schets, zie bijlage 6 en 7. Daarnaast
zijn in het dorpsplan-proces en in de gesprekken
met gemeente en verkeersdeskundigen ook ideeën
naar
voren
gekomen
over
groen
en
verkeersveiligheid. De suggesties staan in bijlage 8.
Welke stappen moeten er gezet worden?`
Ontwerp opgesteld samen met gemeente, een externe deskundige en een werkgroep van bewoners,
waarbij verkeersknelpunten en inrichtingswensen aan de orde komen. Ook moet hierbij gekeken
worden wat nu eigenlijk het karakteristieke van Onna is en hoe je dit zou kunnen versterken. De
afspraken hiervoor zijn gemaakt: de gemeente is betrokken, er is een deskundige ingeschakeld, er is
een bewonersgroep en er komt een ontwerp.
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
Gemeente Steenwijkerland in samenwerking met een werkgroep van bewoners (de werkgroepen
verkeer, speelterrein en groen samengevoegd): Bert Kuper, Maaike van de Kamp, Roel Hoogwerf,
Wilfried Gerner, Feike Tibben, Herman Hoeve, Martijn de Looze.
De gemeente levert de benodigde deskundigheid (ambtenaar gemeente of extern bureau) en draagt
zorg voor de benodigde financiering van de planvorming.
De werkgroep van bewoners vormt de stem van het dorp. Zij levert de inbreng vanuit de bewoners en
zorgt voor communicatie met de achterban.
Wat kost het?
Het dorp heeft een eerste idee geleverd (zie bijlage 6 en 7). Dit plan moet nog worden omgebouwd
naar een technische tekening, dan kan er ook een begroting aan worden gehangen. Het nog te maken
totaalontwerp zal uitvoeriger aandacht besteden aan de groene landelijke uitstraling van het dorp, het
verkeer, de omgeving van het dorpshuis etc.
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De verdere uitwerking vindt nu plaats. Daarbij wordt een aantal ideeën (zie leader-aanvraag bijlage 7)
uitgewerkt . De maatregelen uit bijlage 8 zullen de komende jaren worden ingediend voor uitvoering.
Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
Gemeente Steenwijkerland heeft bij LEADER een subsidieaanvraag ingediend om het eerste idee
(dorpsplein, parkeren, speelterrein) te financieren. De kans is vrij groot dat deze aanvraag wordt
gehonoreerd. Met een eventuele toekenning is de financiering voor dit eerste concrete idee rond.
Opvulling en aanvulling van de laanbeplanting zal uit het reguliere budget van de gemeente komen.
Vervolgplannen zullen deze eerst moeten worden uitgewerkt voordat een beeld kan worden gevormd
over financieringsmogelijkheden.
Hoe ziet de planning van de stappen er uit?
Begin maart hebben vertegenwoordigers van de gemeente met de werkgroep uit Onna overlegd om
eea concreet vorm te geven. Het streven is om de eerste fase

6.2

Het dorpshuis als zichtbaar middelpunt van het dorpsleven

Wat is het beoogd resultaat?
Een dorpshuis dat zowel visueel als functioneel het hart van het dorp vormt.
Welke stappen moeten er gezet worden?
Het Dorpshuis is, zeker in zijn nieuwe verschijningsvorm, de meest geschikte locatie voor het scheppen
van een natuurlijk middelpunt van het dorp. Dat kan in praktische zin benadrukt worden door het
visueel onderbreken van het doorgaande karakter van de Stroinkweg ter hoogte van het dorpshuis.
Dat kan verwezenlijkt worden door het veranderen van het straatpatroon op zodanige manier dat een
pleintje voor het dorpshuis ontstaan. Daarin kan ook de parkeergelegenheid voor het dorpshuis
worden betrokken
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
Het versterken van de positie van het dorpshuis als brandpunt van de dorpsactiviteiten is een belang
van alle Onnigers waarin het dorpshuisbestuur de rol van eerste verantwoordelijke vervult.
De verantwoordelijkheid valt uiteen twee onderdelen, te weten de zorg voor de continuïteit van de
exploitatie en de zorg voor het aanjagen van activiteiten.
De instandhouding van het dorpshuis kan beter gewaarborgd blijven door de vorming van een
onderhoudspool. De instandhouding van het dorpshuis moet gewaarborgd blijven door de vorming van
een pool van mensen die hand- en spandiensten willen leveren voor de exploitatie en het onderhoud
van het dorpshuis.
Het ontwikkelen van activiteiten vindt op twee manieren plaats. Op structurele basis door een
activiteitencommissie en op incidentele basis door initiatiefrijke dorpsbewoners. Dat werkt in zijn
algemeenheid naar behoren. Belangrijk is dat het dorpshuisbestuur open staat voor initiatieven en
deze zoveel mogelijk ondersteunt. Aandacht is wel nodig voor een voldoende bezette
activiteitencommissie als daar mensen wegvallen kan er zomaar een gat vallen in de organisatie van
activiteiten. Er is daarom ook behoefte aan een lijst met mensen op wie een beroep kan worden
gedaan.
Wat kost het (indien van toepassing)?
De exploitatie van het dorpshuis is in handen van een bestuur dat zowel bestuurs-, exploitatie- als
onderhoudstaken verricht. Die basis is te smal. Gestreefd moet worden naar het vormen van een pool
van mensen die zich betrokken voelen bij het welvaren van het dorpshuis en die bereid zijn om zich op
vrijwillige basis beschikbaar te stellen voor exploitatie- dan wel onderhoudstaken.
Welke financieringsmogelijkheden zijn er (indien van toepassing)?
Dit wordt binnen de exploitatie van het dorpshuis opgepakt.
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Hoe ziet de planning van de stappen er uit?
(nog in te vullen door het bestuur van het dorpshuis)

6.3

Het geven van meer bekendheid aan bestaande activiteiten

Wat is het beoogd resultaat?
Het merendeel van de dorpsbewoners weet welke activiteiten er in Onna plaatsvinden.
Het organiseren van activiteiten is één kant van de medaille. Het de inwoners van Onna laten weten is
de andere kant. Daar heeft het wel eens aan geschort.
Welke stappen moeten er gezet worden?
Het opstellen van een programmering van activiteiten voor een heel jaar, zowel binnen als buiten het
dorpshuis. Hierdoor ontstaat een overzicht van wat er allemaal georganiseerd wordt in Onna. Zo kan
ook worden ingeschat of er aan de verschillende doelgroepen wordt gedacht.
Actiepunten zijn:

Het ontwikkelen van een website met een overzicht van alle activiteiten.

Het maken van aankondigingsposters.

Het plaatsen van een infokast
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
De stichting dorpshuis Onna en een werkgroep van bewoners.
Wat kost het (indien van toepassing)?
De website wordt gemaakt in eigen beheer. De posters worden betaald uit sponsoring door bedrijven
Welke financieringsmogelijkheden zijn er (indien van toepassing)?
Niet van toepassing
Hoe ziet de planning van de stappen er uit?
Posters en website zijn gereed ! (www.dorpshuisonna.nl)
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6.4

Het creëren van meer saamhorigheid

Wat is het beoogd resultaat?
Meer betrokken en actieve bewoners, die gezamenlijk verschillende dingen ondernemen. Een dorp dat
geïnformeerd is en elkaar kent.
Onbekend maakt onbemind. Dat is ook hier weer gebleken. Veel mensen blijken niet of beperkt op te
hoogte te zijn van de verenigingen die er zijn en activiteiten die worden georganiseerd. Waar dus
zeker behoefte aan is, is meer informatie over het verenigingsleven in het dorp en de activiteiten die
in het dorpshuis worden georganiseerd.
Saamhorigheid begint bij informatie, elkaar kennen en van activiteiten op de hoogte zijn. Eén van de
ideeën is daarom het maken van een boekje of pagina op de website van het dorpshuis waar de
mensen en verenigingen zich presenteren.
De (verenigings)activiteiten die in de dorpsenquête in overweging werden gegeven zijn:
 Onderzoek de wenselijkheid van een jongerensoos;
 Intensiveer het aantal kinderactiviteiten;
 De organisatie van een oudejaars-/nieuwjaarsborrel;
 Organiseer activiteiten gericht op de verbetering van het ons omringende landschap;
 Peil de behoefte aan een gymnastiek/aerobicsavond;
 Peil de behoefte aan een crèche/kinderoppas;
 Organiseer een vrije markt.

Welke stappen moeten er gezet worden?
Het gezamenlijk organiseren van enkele kleinere
activiteiten of voorzieningen, die in populariteit moeten
groeien. Dit met het doel om ontmoeting te
organiseren.
Opmerking: het vernieuwde dorpshuis heeft inmiddels
ook een impuls gegeven aan het dorpsleven: Voor de
kerst is er een gezamenlijke kerststukkenavond
geweest, oudejaarsdag is naast er het traditionele
carbidschieten een open huis en borrel etc.
Het organiseren van activiteiten is één kant van de
medaille. Het de inwoners van Onna laten wéten is de andere kant. Daar heeft het wel eens aan
geschort. Zie 6.3
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
De stichting dorpshuis is hierin trekker
Wat kost het (indien van toepassing)?
Enkele honderden euro’s.
Welke financieringsmogelijkheden zijn er (indien van toepassing)?
Gemeente, Oranjefonds.
Hoe ziet de planning van de stappen er uit?
nog in te vullen via activiteitenagenda dorpshuis
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6.5

Het aanleggen en verbeteren van straatverlichting

Wat is het beoogd resultaat?
Straatverlichting die zorgt voor verkeersveiligheid en sfeer.
(Zie ook bijlage 8 voor concrete suggesties en paragraaf 6.1 voor samenloop met ‘verkeer’)
Welke stappen moeten er gezet worden?
Het vaststellen van de gemeentelijke beleidsnotitie “Steenwijkerland Verlicht”.
Contact tussen Plaatselijk Belang en gemeente over dorpswensen ten aanzien van straatverlichting.
Uitspraak gemeente over mogelijkheden.
Aanpassen en aanleg straatverlichting.
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
Gemeente Steenwijkerland in overleg met werkgroep van bewoners.
Wat kost het?
Nog niet bekend, wel is bekend dat voor verlichting in het buitengebied van Onna is een bedrag
gereserveerd vanuit de matrix dorpsplannen 2009-2010 ter grootte van € 10.000,00. Op dit moment
(december 2010) is een proef gaande met led-verlichting op zonne-energie elders in de gemeente.
Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
Gemeentelijk budget
Hoe ziet de planning van de stappen er uit?
Zie hierboven. De gemeente wil de resultaten van de proef afwachten. Slaagt de proef dan kan er
medio 2011 geplaatst worden.
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Bijlage 1 werkgroep dorpsplan
Maaike vd Kamp,
Betsie Grit,
Femmie Grit,
Roel Hoogwerf,
Detta Koopman,
Gert Koopman,
Fred Haveman,
Jos Verschuren,
Stoffel Lok,
Harrie Boer,
Hendrik Jan Jonkers,
Wilfried Gerner,
Martijn de Looze
Bert Kuper,
Feike Tibben,
Ed Wind
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Bijlage 2: resultaten enquête
Uit de enquête is een eerste beeld ontstaan van waaraan behoefte is: voorzieningen, verkeer en wonen. Sommigen vinden
bijvoorbeeld dat Onna het landelijke moet houden en niet moet uitbreiden, anderen zouden graag woningen zien voor hun
kinderen. Ook op het gebied van verkeer is dat beeld genuanceerd: de één wil strakke bermen, de ander vindt een hoge
bloemenberm juist mooi. Bij voorzieningen wordt reëel onder ogen gezien dat voorzieningen als school of winkel niet
haalbaar zijn, maar dat we zouden moeten kijken wat bij de maat van Onna past. Uit de enquête blijkt verder een
uitgesproken mening over ‘het dorpsgevoel’. Een aantal mensen heeft aangegeven meer saamhorigheid en een ‘echt
dorpsgevoel’ te willen hebben. Er zijn suggesties ontvangen, bijvoorbeeld om het dorpshuis gezelliger te maken en meer
open te stellen. Er is ook behoefte aan meer activiteiten in het dorpshuis.
In cijfers:
Uitgezet: 100 formulieren
Ingeleverd: 46 formulieren
90 % van de reacties vindt het een goed idee om een dorpsplan te maken
1/3 wil meewerken
1/3 wil mening geven in gesprek

Ideeën en opmerkingen:
Aantallen en wensen
21
voorzieningen
19
activiteiten
17
verkeer
17
vereniging
16
wonen
16
verkeer
11
dorp/dorpsgevoel
Verder:
meer activiteiten/gezelliger dorpshuis
Bloemen in het dorp
Crèche-voorziening in dorpshuis
Gym in dorpshuis
Onderhoudstoestand verbeteren
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bijlage 3 resultaten jeugd
Dit vinden de jongere kinderen
Leuke speeltuin en dan bedoelden ze de kabelbaan, dat groene ding om aan te hangen en draaien, het voetbalveld en het
huisje.
Ze vonden allemaal de weg toch wel onveilig door de snelheid die er gereden wordt, dat is ook de reden waarom ze ook
niet zo vaak in de speeltuin komen. Te onveilig om alleen te kunnen komen.
De Ping pong tafel wordt wel gebruikt om op te zitten of om de jassen of iets dergelijks neer te leggen met voetballen.
Het liefst zien ze iets om op te klimmen en voor de meiden om te duikelen. De wip en dat wipstoeltje mag wel weg. De
kinderen wilden ook niet poseren bij deze toestellen.
Positief

kabelbaan

voetbalveld
Niet leuk:
 De wip (de banden zijn te slap, splinters)
 Dat gekke wiebelstoeltje
 Dat we met de fiets bijna niet achterom kunnen
 Slecht bereikbaar
Mist:
 een glijbaan
 klim en duikelrek
 Andere kinderen
Dit vinden de oudere kinderen
 Graag een afvalbak bij het huisje
 een volleybalveld (beachvolleybal) erbij
 een andere indeling. Voor de jonge kinderen een apart gedeelte en voor de ouderen
 vrachtwagen hoort er niet
 de jeu de boules - baan opknappen en op een andere plaats.
 het basketbal veld is te groot
 afscheidingen met heggen
 Een leuke crossbaan of echt leuke klimtoestellen
 het zou nog leuker zijn als er nog wat meer dingen bij zouden komen.
 Ook zou het wel gezellig zijn eens in de zoveel tijd iets te regelen voor de kinderen
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bijlage 4 Omnibusenquête
In de tabel staat een aantal elementen uit de omnibusenquête. Voor het dorp niet relevante zaken als de kwaliteit van de
peuterspeelzalen zijn achterwege gelaten.
De cijfers geven het percentage tevreden aan, tenzij anders aangegeven

Voorzieningen voor jongeren
Voorzieningen voor ouderen
Zorgvoorzieningen
Dorpshuis
Straatverlichting
Bereikbaarheid
Onderhoud wegen c.a.
Rommel op straat
Onderhoud groen c.a.
Openbare verlichting
Speelplekken
Voorzieningen voor jongeren

Onna
60,0
62,9
80,0
61,7
68,6
95,9
39,2
34,0 (ontevreden)
25,0
70,8
60,0
24,1

Steenwijkerland (geheel)
30,6
46,7
77,2
64,8
70,2
85,7
52,1
25,6 (ontevreden)
50,1
72,1
46,7
19

Verkeersveiligheid
Aggressief verkeersgedrag
Te hard rijden
Parkeeroverlast

32,0
22 (ontevreden)
62,7(ontevreden)
1,9(ontevreden)

45,6
15,0 (ontevreden)
45,3(ontevreden)
15,3(ontevreden)

Overlast door omwonenden/ jongeren
Onveilig gevoel in eigen buurt (vaak of soms)
Onveilig op straat in eigen buurt
Leefbaarheid: woning / woonomgeving / voorzieningen

2,0 / 3,9(ontevreden)
100 (ontevreden)
2,6
5,3
/
7,8
/
(rapportcijfer)
21,7 / 10,9 / 67,4

3,7 / 4,6 (ontevreden)
78 (ontevreden)
1,3
8,1
/
7,6
/
6,3
(rapportcijfer)
11,5 / 15,1 / 73,4

Verwachting leefbaarheid
Verbeteren/achteruit/gelijk
Vrijwilliger?

Plaatselijk belang: goede vertegenwoordiging? Ja / nee /
geen belangenbehartiging
Plaatselijk belang: meningvorming en informatie? Geen
mogelijkheid voor mening / te weinig info / onvoldoende
rekening / te weinig bepalend
Geen ervaring met plaatselijk belang / geen interesse in
buurt
Informatie van gemeente: inspraak / internet

5,7

63 % ja (m.n. sport,
recreatie, zorg en natuur en
milieu)

47 % ja (m.n. sport,
recreatie, zorg , religie,
onderwijs en cultuur)

37,3 / 15,7 / 7,8

49,1 / 8,7 / 2,0

11,5 / 46,2 / 12,0 / 24,0

4,2 / 29,0 / 5,9 / 9,9

46,2 / 15,4

65,0 / 8,3

18,3 / 52,3

31,4 / 30,9
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Bijlage 5, brief gemeente woningbouw
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Bijlage 6 LEADER-aanvraag
Onna 1 december 2010
Werkgroep Kleine Kernen Onna
Achterweg 2
8344 XP Onna

Aan gemeente Steenwijkerland,
t.a.v Kor van der Velde
Postbus
8330 AD Steenwijk

162

Betreft: Leader+

Geachte heer van der Velde, beste Kor,

Onna werkt aan een dorpsplan!
De werkgroep Kleine Kernen, stichting Dorpshuis Onna,
Stichting Steenwijker kamp hebben de handen inéén geslagen
en werken samen met een vertegenwoordiging uit het dorp en
ondersteund door Oversticht sinds ruim een jaar aan een
dorpsplan.
Dit dorpsplan moet een concreet uitvoeringsgericht
toekomstplan voor het dorp worden. In de opmaat tot het plan
hebben we onder andere bekeken:
Gebouwen, erven en beplanting
Woningen en dorpshuis
Speelterrein
Toerisme / recreatie
Openbaar groen
Milieu en afval
De aanpak van het dorpsplan heeft al tot concrete resultaten
geleid, zo heeft de dorpshuisrenovatie geleid tot meer
activiteiten en meer reuring in het dorp en hebben we in de
slipstream ervan een mooie site gemaakt voor het dorpshuis als
centraal punt in het dorp (zie www.dorpshuisonna.nl).
Op dit moment zijn drie groepen actief: nl. voor de
onderwerpen verkeer, groen en speelterrein. Daarnaast wordt
er nagedacht over een werkgroep ‘saamhorigheid’. De aanpak
van het dorpsplan heeft een impuls gegeven om de werkgroep
kleine kernen om te vormen tot een rechtspersoon, zodat we
met het dorp makkelijker aanspreekbaar zijn en zaken kunnen
doen met subsidievertrekkers.
Terwijl we de binneninrichting van het dorpshuis afronden en
bezig zijn met de laatste loodjes van het dorpsplan wees je ons
op de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen in het kader
van LEADER voor de zaken die op dit moment al concreet zijn:
Speelterrein
Parkeerterrein
Verbinding tussen dorpshuis en speelterrein
Met plezier hebben we deze zaken alvast uit het komende
dorpsplan gelicht en deze in één plan gegoten.
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Een toelichting op speelterrein, parkeerterrein en verbinding dorpshuis - speelterrein:
Uit de enquête onder de jeugd (ouder en jonger) en onder ouderen komt naar voren dat het speelterrein dé centrale
voorziening is in Onna. Samen met het dorpshuis is het speelterrein de trots van het dorp. De inrichting is echter
onsamenhangend, de voorzieningen sleets en de toegang weinig uitnodigend. Bijgevoegd is een suggestie op basis van
voorstellen van de jeugd zelf.
Het parkeren is in een landelijk dorp maar een beperkt probleem zult u zeggen. Wij willen dat ook niet nodeloos opkloppen,
maar feit is het parkeren langs de Stroinkweg vooral ’s avonds als onhandig wordt ervaren: het is donker en –dusgevaarlijk langs de openbare weg.
Er is een parkeerplaatsje, maar a) dat ligt aan de overkant van de weg en b) zorgt voor een onduidelijke en onuitnodigende
entree van de speeltuin
Het speelterrein vormt een logische twee-eenheid met het dorpshuis, maar is feitelijk gescheiden door de doorgaande
Stroinkweg en het parkeerterrein.
In de werkgroep Dorpsplan Onna is het idee ontstaan om vooruitlopend op de afronding van het dorpsplan een plan te
ontwikkelen om deze onderdelen in één apart project aan te pakken.
Dit project richt zich op de delen: speelterrein, parkeren en verbinding. In de tekening hiernaast is de situatie schetsmatig
aangegeven. In geel is het speelterrein, donkerblauw het dorpshuis.
Bij de ontwikkeling van dit gezamenlijke idee heeft de werkgroep verkeer zich gevoegd: zij willen graag een
snelheidsremmende voorziening in het dorp. Deze verbinding zou hierin en rol kunnen vervullen

De situatie:
De huidige situatie laat zich als volgt schetsen:
Speelterrein
Toegang via een parkeerplaats, hiervan is het aantal plaatsen wat te krap
Doorgaande Stroïnkweg, hier wordt vaak te snel gereden
Een pas genoveerd dorpshuis, de buitenruimte moet nog worden ingericht

Ons voorstel, een suggestie:
Speelterrein herinrichten, zie bijgevoegd voorstel
Een groene, uitnodigende entree voor het speelterrein
Een ‘dorpsplein’: een pleinachtige bestrating die a) zorgt voor verbinding, en
ontmoeting b) het dorpshuis meer ‘smoel’ geeft c) impact heeft op
verkeerssnelheid
Verbeterde parkeervoorzieningen, wellicht achter/ naast het dorpshuis. De
ruimte is hier geschikt voor meer auto’s. Wel zou de ruimte náást het dorpshuis
aandacht moeten worden gegeven. De ruimte is nu te krap. Wellicht kan
uitbreiding, gecombineerd met aanvullende beplanting soelaas bieden

Wij zijn enthousiast over dit idee. Het zou een mooie aanvulling zijn voor de leefbaarheid in het dorp. Het is een afgemeten
set aan maatregelen die zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Bovendien zou de timing perfect zijn: het buitenterrein van
het dorpshuis moet nog worden ingericht
Wij hopen dat bijgevoegde informatie voldoende is voor een aanvraag voor subsidie en een kosteninschatting.

Met vriendelijke groet,

Roel Hoogwerf, Ger Koopman, Fred Haveman
Werkgroep Kleine Kernen Onna
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Bijlage 7 speelterrein (bijlage bij LEADER-aanvraag)
Het speelterrein:
Voor een beeld van de speeltuin zijn de kinderen onder 12 en de kinderen 12-18 gevraagd. In totaal hebben 9 jonge
kinderen en 8 oudere kinderen gereageerd
Als we de enquête van de jeugd samenvatten dan zijn het voetbalveld en de kabelbaan de twee grote hits, en vinden
kinderen het ook gezellig om met anderen te spelen, en zijn er wensen over:
De bereikbaarheid en verbinding met het dorp (‘het is onveilig’, ‘er zijn zo weinig andere kinderen)
De voorzieningen (tafeltennistafelwip en wipkip mogen weg, wel graag een duikel- en klimrek, misschien ook een
volleybalveld)
Indeling (niet gezellig, oud en jong door elkaar)

1 Bereikbaarheid
Het probleem met bereikbaarheid zit ‘m in de ingang c.q. oversteek i.c.m. de Stroinkweg én de verbinding met het dorp
Op het kaartje is Onna aangegeven. In geel is het speelterrein. Donkerblauw het dorpshuis, lichtblauw woningen en
bedrijven zijn met rood aangegeven

Stroinkweg
Veel kinderen moeten een behoorlijk stuk langs de stroinkweg om op het speelterrein te komen. Langs deze weg wordt
hard gereden, de weg is niet altijd even overzichtelijk.
Ingang en oversteek

De ingang van het speelterrein is wat vreemd en niet
herkenbaar: via een parkeerplaats en een plek voor de vrachtwagen van Harm (‘die mag weg’, stellen de kinderen).
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Er is geen verbinding met het dorpshuis. Dat kan beter.
Ideeën:
Een plein (zie LEADER-aanvraag)
Het speelterrein een herkenbaarder en liefst ook aantrekkelijker ingang geven, bijvoorbeeld een poort: ‘speelterrein onna’.
Verbinding met het dorp
Door de plek achter de huizen en de muren is er weinig zicht en toezicht. Aan de ander kant: het is wel lekker beschut

Ideeën:
Aan westkant kan je hoogteverschil buurt en speelterrein verbinden: trap?
Aan noordzijde terrein meer afschermen bijv. Door bomenrij zodat aandacht meer ‘naar binnen gericht raakt’
Speelvoorzieningen
Resultaten enquête
veel gebruikt:
Kabelbaan
Sportvelden
Weinig gebruikt
Jeu de boulesbaan (wie heeft er ooit gespeeld?)
Tafeltennistafel (?)
Wip (mag weg)
Evenwichtstoestel (mag weg)
Suggesties
duikelrek
klimrek
klim- of omgevallen boom
schommel
Indeling
Hieronder is op tekening aangegeven hoe de indeling is van het huidige
terrein.
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Ruimteverdeling:
Als we dat verdelen naar leeftijd waarop gebruik wordt
gemaakt van de voorzieningen dan valt op:
bij de ingang is het ‘bejaardenhoekje’, de jeu de boulesbaan
de voorzieningen voor oudere kinderen zitten in het midden,
het dichtst bij de huizen
voorzieningen voor jonge kinderen liggen langs de randen

Aankleding en onderhoud
Het terrein is nogal leeg en groot in beleving, ‘je voelt je
verloren’
Een aantal speeltoestellen is matig van onderhoud (wip)
De grasmat heeft een knollenveldkwaliteit

varianten
A een mooie indeling
Een eerste gedachte om eens wat te gaan schuiven:
Een aantrekkelijke ingang. Door dat vanaf de weg een doelpaal
te zien is denk je: hé een speelterrein
Een multiveldsportveld: Basketbal en voetbalveld –en volleybalinéén. De gedachte hierachter: we zijn niet met zoveel er zullen
nauwelijks twee teamsporten tegelijk worden beoefend. (en
stel dat dat wel gebeurd: een beetje overleg is ook niet
verkeerd)
De jongste kinderen dicht bij de huizen: beschut en beschermd
Het ‘bejaardenhoekje’ als buffer tussen oudere en jongere
kinderen

4 tot 8
9 tot 12
13 tot 16
16 +
40 +

Hieronder is dat ontwerp uitgewerkt.
Wat we daarop nog meer zien:
een bomenrij aan de noordzijde om het terrein wat meer
beschutting te geven
op de hoekpunten van het veld ook bomen, een natuurlijke
hoekpaal. Met uitzondering van de zuidwestzijde. Daar staat de boom verder ivm zon en bladeren
hoogteverschillen: een spannende laagte bij de kabelbaan (‘de rivier’), en de jeu de boulesbaan wat hoger. Zo blijft de baan
ook beter droog en komt er minder onkruid
Een route. Dat zou een wandelpad kunnen zijn, maar ook een crossbaan
Bankjes
Trapachtige westzijde (bank, verbinding met huizen)
electiriciteitsvoorziening
Let op: het terrein is nog steeds bereikbaar voor groter vervoer: gewoon om het veld heenrijden
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B beperkte investering:
Het basketbalveld blijft liggen en wordt gecombineerd met volleybal. De grote zweefmolen blijft ook staan. Het voetbalveld
wordt verplaatst en er komen ander speelvoorzieningen

C: ‘onniger heuvels’
Nog meer variatie in hoog en laag. Er wordt een soort walletje gemaakt. Er is geen jeu de boules baan. De hogere gedeelten
fungeren als een soort tribune voor de velden of het zomeravondconcert van TOP Onna. Het ‘huisje’ staat bovenop de
heuvel. Mooi als uitzichtpunt en tegelijk in deze vorm minder aantrekkelijk om te ‘hangen’. Voetballen wordt gedaan op het
basketbalveld. De speelvoorzieningen concentreren zich in het oostelijke deel: schommel en duikel of klimrek en een
klimboom (oid). De zweefmolen ligt half tegen de wal aan waardoor het opstappen ook voor de kleintjes makkelijker wordt.
De zitstenen zijn een knipoog naar de keien op de kamp en naar Steenwijk. De bomen zijn geconcentreerd aan de
noordzijde. De twee heuveltjes kunnen wellicht verbonden worden met een (touw)brug (of een grote duikerbuis)

lager

lager

klimboom
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Bijlage 8 suggesties
A

Groene inrichting

De aantrekkelijkheid van het buitengebied kan sterker worden door aandacht te geven aan met name de lanen en
houtwallen:
Op het kaartje is aangegeven waar maatregelen
mogelijk zijn (donkergroen):
Laanbeplanting:
Stroinkweg ten westen van
Hogekampenbosweg
Zuidelijk deel Hogenkampenbosweg
Achterweg; opvullen open plekken
Herstel Houtwallen
Onnase doodweg en stroinkweg thv no 120
Zuidkamp thv Achterweg

De beplanting in de bebouwde kom is sterk
wisselend van samenstelling en (beeld) kwaliteit. Met name ter hoogte van het dorpshuis staat sterke beeldbepalende
laanbeplanting eik en beuk. Deze laan geeft het dorp karakter.
Voorstel:
-Laanbeplanting in dorp Onna
-entree bij Onna-oost meer smoel geven: bosje meer open, bankje etc (samen met verkeersmaatregel)

B

Verkeersaandachtspunten en -oplossingen

Situatie
De Burg. G.W. Stroinkweg is de doorgaande weg door de dorpskern van Onna. Veel auto’s rijden te hard en de paar
wegen die aansluiten op de Stroinkweg zijn bij de aansluitingen onoverzichtelijk en vormen een gevaar voor de
verkeersveiligheid.
De aansluitingen van de Burg. G.W. Stroinkweg, het Bedelaarspad, de Hogekampenbosweg, de Steenakkers en de
Steenakkers-Oost op de Meppelerweg zijn onoverzichtelijk.
De Onnaweg is een belangrijke ontsluiting voor fietsers (omzeilen vervelende kruising Bedelaarspad). Deze weg is een
deel van het jaar niet berijdbaar door te laat onderhoud. De afspraak dat gebeld moet worden werkt niet voldoende.
De bocht in de Achterweg is te smal en onoverzichtelijk.
Navigatiesystemen sturen automobilisten (in de praktijk vooral vakantiegangers met caravans of campers) op weg
naar Giethoorn via de Burg. G.W. Stroinkweg en niet via de snellere en veiliger route via de Meppelerweg en
Schansweg.
De Stouwe heeft nu twee snelheidslimieten (60 en 80 km.).
Fietsende scholieren die naar scholen in Meppel gaan hebben geen fietspad op het grondgebied van de gemeente
Steenwijkerland.
De ‘bewoners’ van Onna zijn aangewezen op de voorzieningen in Steenwijk. De meeste inwoners uit de dorpskern
gaan via de route Burg. G.W. Stroinkweg-Bedelaarspad-Meppelerweg/Schansweg.
de verlichting voldoet niet: soms te veel, vaak te weinig.

Ter verbetering van de onoverzichtelijke situaties hebben we de volgende voorstellen:
autoverkeer
De oversteek vanaf Bedelaarspad naar de Meppelerweg richting Steenwijk is een hachelijke zaak. Probleem is niet de
oversteek, maar de hoge snelheid op de Schansweg! De gemeten tijd tussen het moment dat een auto zichtbaar is en
het moment dat de auto op de kruising is bedraagt 8 á 9 seconden. De oversteektijd is eveneens 8 seconden (10 m
breed, 1,2 m/s). Om die reden denken wij dat een rotonde de beste oplossing is.
Het Bedelaarspad opnemen in de eerste route van de gladheidsbestrijding, omdat veel mensen uit de kern van Onna
via het Bedelaarspad naar Steenwijk gaan
Voor het terugdringen van de snelheid op de Burg. G.W. Stroinkweg :
halve rotonde (= wel goede doorgang voor het landbouwverkeer) bij Bootmansweg (samen met verbetering
entree) en Bedelaarspad.
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-

-

het dorpsplein (zie leader-aanvraag, bijlage 7)
zorgen voor een herkenbaar ‘dorpsprofiel’ in de bestrating waaruit duidelijk blijkt: ‘hier rustig rijden’. Te
denken valt aan smallere bestrating, gebakken klinkers doortrekken
bochten in Stroinkweg verleggen, zodat het idee van een ‘kuipbocht’ verdwijnt en verkeer meer naar buiten
wordt gedwongen
Overzichtelijker en herkenbaarder maken aansluitingen Burg. G.W. Stroinkweg, Hogekampenbosweg, Parallelweg en
Steenakkers op de Meppelerweg.
De aanbieders van navigatiesystemen benaderen over het wijzigen van de snelste route van en naar Giethoorn.
Eén snelheid op wegen die in meer gemeenten / provincies liggen. Vb: de Dwarssloot-Oost voorkeur 60 km tot aan
Stouwe.
bocht in de Achterweg tussen Reigersweg en Burg. G.W. Stroinkweg veiliger maken.

Langzaam verkeer
Rotonde op Schansweg ter hoogte van Bedelaarspad. Oversteken is een hachelijke zaak. De gemeten tijd tussen het
moment dat een auto zichtbaar is en het moment dat de auto op de kruising is bedraagt 8 á 9 seconden. De
oversteektijd is eveneens 8 seconden (10 m breed, 1,2 m/s). Om die reden denken wij dat een rotonde de beste
oplossing is.
Onnaweg naar Steenwijk geschikt maken voor langzaam verkeer. Intensiever onderhoud werkt niet. Ons idee: leg een
fietspad aan.
Fietsvoorziening voor scholieren Steenwijk – Meppel: langs Achterweg, Reigersweg, Dwarssloot-Oost en Burg.
Slompweg richting Meppel, aansluitend op fietspad gemeente Meppel.
Waarschuwen voor spelende kinderen, bijv dorpskern en Stouwe.
verlichting
Het afstemmen van de straatverlichting langs de Meppelerweg/Schansweg qua hoeveelheid verlichting en qua kleur.
Het verwijderen of na middernacht doven van lichtpunten langs de Meppelerweg ten gunste van oriëntatieverlichting
op een aantal plattelandswegen.
Het verlichten van oriëntatiepunten (bochten, kruisingen, splitsingen) op plattelandswegen.
Het na middernacht laten branden van de verlichting op oriëntatiepunten.
Het aanleggen van een afwijkend verlichtingsmodel in de kern van het dorp. (niet historisch, wel kenmerkend)
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