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Toelichting Strategische Visie 2018 - 2030

Hoofdstuk I
Hierin geven wij aan hoe wij als Gemeentebelangen Westerveld, samen met de burger, willen dat
Westerveld er in 2030 uitziet.

Hoofdstuk II
Hierin worden de veelzijdigheid en mogelijkheden van Westerveld beschreven.

Hoofdstuk III
Behandelt de zes kwaliteitspijlers die volgens Gemeentebelangen Westerveld richtinggevend zijn voor het
gemeentelijk beleid. Zij vormen de meest essentiële kwaliteiten waarin in het beleid van de gemeente
Westerveld op weg naar 2030 aandacht aan geschonken moet worden. Vervolgens worden de ambities van
Gemeentebelangen Westerveld voor de zes kwaliteitspijlers afzonderlijk beschreven en wordt een indruk
gegeven van de wijze waarop deze ambities gerealiseerd kunnen worden.

Hoofdstuk IV
Hierin wordt de ontwikkeling in bevolkingsaantal in Westerveld, maar ook de verandering in leeftijdsopbouw,
weergegeven en de effecten daarvan op het beleid.

Hoofdstuk V
Behandelt de relatie van de Strategische Visie 2018 - 2030 met het Raads- en Collegeprogramma.
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SAMENVATTING
De Kwaliteitspijlers en Ambities van Westerveld op weg naar 2030
Kwaliteitspijlers
De belangrijkste kwaliteitspijlers waaraan in het beleid van de gemeente Westerveld op weg naar 2030
aandacht geschonken moet worden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Natuur
Recreatie
Wonen
Sociale structuur
Economie
Positie in de regio

Ambities
De doelen die Westerveld volgens Gemeentebelangen Westerveld in 2030 bereikt moet hebben.

1. Natuur

Rust en Ruimte zijn een van de
karakteristieken van Westerveld.
Westerveld heeft drie grote
natuurgebieden, waaronder twee
Nationale Parken, binnen zijn
grenzen.
De (landelijke)ecologische
hoofdstructuur zal in de toekomst
zorg dragen voor ecologische
verbindingszones daartussen.
In onze Strategische Visie wordt
de natuur gezien als drager van
de ruimtelijke structuur in
Westerveld.
Van oudsher speelt de recreatie
een belangrijke rol in onze
gemeente. het voortbestaan van
deze rol wordt in onze visie
beschreven als een noodzaak
om te komen tot een
natuurbeleidsplan als
richtinggevend
begeleidingsinstrument.

Dit document dient een sturende
rol te spelen bij overlegstructuren
tussen gemeentelijke overheid en
maatschappelijke organisaties.
De leefbaarheid van Westerveld
wordt bevorderd door het creëren
van een goede toegankelijkheid
van deze drager.
De toegankelijkheid wordt
ondermeer bevorderd door
aanleg en onderhoud van goed
bereikbare fiets-, wandel- en
ruiterpaden.

2. Recreatie

De natuurgebieden in Westerveld
zijn een stimulans om alle
vormen van vrijetijdsbesteding in
onze gemeente te beoefenen.

De toekomstige
leeftijdsopbouw(demografische
ontwikkeling) in Westerveld kan
op termijn de recreatie doen
toenemen.
Dit biedt voor Westerveld en haar
omliggende gemeenten nieuwe
mogelijkheden in hun recreatieve
aanbod. Samenwerking om het
recreatieaanbod op elkaar af te
stemmen is in onze visie
noodzaak.
Westerveld dient daarbij in te
spelen op een verschuiving en
verlenging van het huidige
recreatieseizoen. Hierbij spelen
slecht weer accommodaties en
camperplaatsen een belangrijke
rol.
Wat betreft de recreatieve
ontwikkelingen geldt voor
Westerveld in onze visie kwaliteit
boven kwantiteit. In deze context
passen geen grootschalige
recreatieve ontwikkelingen, mits
slecht weer accommodaties
voorhanden zijn.

Hiervoor biedt de kwaliteitspijler
natuur voldoende en uitdagende
mogelijkheden.
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3. Wonen
Westerveld is vanuit alle
windstreken uitstekend
bereikbaar. Dit maakt het
mogelijk dat onze gemeente zich
kan ontwikkelen tot een
uitstekende woon/werk
gemeente.
Het beleid hiertoe moet worden
afgestemd op de leeftijdsopbouw
van onze gemeente in de
toekomst. dat betekent dat er
andere typen woningen gebouwd
moeten worden. Duurzaamheid
en levensloopbestendig zal in
toenemende mate de basis voor
dit beleid gaan worden. Ook bij
woningaanpassingen is dit een
aandachtspunt.
Hiermee kan Westerveld niet
alleen voldoen aan de vraag
naar mogelijkheden voor de
groeiende ouderenzorg, maar
ook aan de vraag naar
betaalbare starters woningen.
De ontwikkeling van zgn.
C.P.O.'s (Collectief Particulier
Ondernemerschap) kan hierin
stimulerend werken.
Hierdoor wordt niet alleen de
leefbaarheid binnen de
verschillende kernen vergroot,
maar ontstaan ook voldoende
vestigingsmogelijkheden voor
jongeren.

De groei van Westerveld zal zich
in ieder geval moeten toespitsen
op de woningbehoefte van onze
inwoners.

Binnen Westerveld heeft cultuur
een belangrijke rol. Cultuur
uitingen in welke vorm dan ook
bevorderen de saamhorigheid en
de leefbaarheid.

In onze visie is Westerveld een
beheergemeente met ambities.
Woonomgeving en leefbaarheid
staan naast natuur, recreatie en
werkgelegenheid, centraal.
Dat schept mede de garantie voor
een goed voorzieningenniveau.

4. Sociale structuur
De sociale structuur van
Westerveld zal zich in de
toekomst kenmerken door een
groeiend aantal senioren in de
leeftijdscategorie van 65+.
Zorg en zorgverlening zullen op
termijn een van de belangrijkste
economische ontwikkelingen zijn.
Alle betrokkenen hierin zullen
hiervan profiteren.
Daardoor zal het
voorzieningenniveau kwalitatief en
analoog aan de vraag moeten
worden aangepast.

Een dorpshuizenbeleid
toegesneden op deze
ontwikkeling is hierin van groot
belang. Niet alleen voor nu maar
ook voor het waarborgen van de
leefbaarheid in de toekomst.
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5. Economie
Westerveld ontleent haar
agrarische identiteit aan de
samenvoeging van de vier
voormalige, voor Drenthe
specifieke,
plattelandsgemeenten Diever,
Dwingeloo, Havelte en Vledder.
Het gevoerde natuurbeleid zet de
agrarische activiteit steeds meer
onder druk.
Voor Westerveld is het echter
van groot belang deze
economische activiteit, in
samenhang met natuurbeleid, de
mogelijkheid te bieden om te
kunnen blijven voortbestaan.
Het Bestemmingsplan
Buitengebied(2013) biedt
hiervoor de mogelijkheden.
Technische en technologische
ontwikkelingen binnen de
agrarische sector hebben met
name de melkveehouderij steeds
grootschaliger doen ontwikkelen.
Als agrarische grootschaligheid
niet of minder gewenst wordt
dient dit binnen het
bestemmingsplannen duidelijk
benoemd te worden. Indien in
bestemmingsplannen
landbouwontwikkelingsgebieden
voorkomen, moet hierin ook
duidelijk de definitie van
grootschaligheid, al dan niet als
beperking, worden weergegeven.
Westerveld als
plattelandsgemeente heeft een
kenmerkend
ondernemersklimaat: kleinschalig
en een zo gering mogelijke
belasting van het milieu en de
leefomgeving.
Het scheppen van een kansrijk
ondernemersklimaat heeft in
onze visie een hoge prioriteit.

Dit betekent ook dat in een beleid
dat gericht is op wonen en
werken, aan de woonkant
mogelijkheden geschapen moeten
worden voor jongeren, zodat de
gemeente ook hiermee een
bijdrage kan leveren aan de
investering voor werkgelegenheid.

Westerveld dient als visie een
innovatieve wervingsstrategie te
ontwikkelen waardoor een
gevarieerd aanbod van
bedrijvigheid kan worden
aangetrokken.
Innovatie van werkgelegenheid en
stimulering hiervan moet gezocht
worden in
uitwisselingsbijeenkomsten met
ondernemers.
Dit wordt inmiddels opgepakt en
actief gefaciliteerd.
Gemeentelijke inzet en visie als
het gaat om economische
bedrijvigheid leveren een bijdrage
aan het behoud van de
leefbaarheid.
Hierdoor moet een integrale visie
op de economische
toekomstperspectieven ontwikkeld
worden.
Daarnaast dient samen met
buurgemeenten een visie
ontwikkeld te worden over de
economische ontwikkeling in
Zuidwest Drenthe en de Kop van
Overijssel.

Contacten met de Arbeidsregio
Zwolle (zijn inmiddels gestart)
alsmede het lidmaatschap van de
EDR (Eems Dollard Regio)
moeten hieraan hun bijdrage
gaan leveren.
Een goed vestigingsklimaat is
onlosmakelijk verbonden aan
wonen, bereikbaarheid en
leefomgeving.
Het bevolkingsaantal in
Westerveld is na de herindeling
vrijwel niet toegenomen.
Het aantal inwoners zal vanaf
2015 teruglopen met 100 tot 170
inwoners per jaar tot 2030.
Het aantal 1- en 2persoonshuishoudens vertonen
daarentegen een stijgende
tendens tot 2030.
De verwachte prognose voor
2025 is 18.000 inwoners en voor
2030 17.300 inwoners.
Het woonbeleid dient er op
gericht te zijn deze inwoners te
kunnen huisvesten en daarmee
te kunnen voorzien in
kwalitatieve woningvraag en
economische behoefte.
Hierdoor blijft Westerveld een
gezond financieel perspectief
behouden.
Het ontwikkelen van een
economische visie met als doel
de kleinschalige
bedrijfsmatigheid te stimuleren
en te faciliteren betekent ook dat
de behoefte aan jonge
arbeidskrachten toeneemt.
De huidige demografische
ontwikkeling biedt de kans de
bedrijfstak zorg en overige
dienstverlening nader uit te
bouwen.
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6. Positie in de regio
Gemeentelijk profiel
Westerveld heeft als gemeente
in Zuidwest Drenthe een unieke
provinciale infrastructuur.
te denken valt hierbij aan de
ligging nabij de twee
autosnelwegen de A28 en de
A32.
De directe nabijheid van
plaatsen met economische
groeimogelijkheden zoals Beilen,
Meppel, Assen, Steenwijk en
Hoogeveen biedt aan
Westerveld niet alleen een
uitstekend klimaat voor wonen,
maar ook voor werken en
recreëren.
Westerveld heeft van oudsher
een duidelijk plattelandsimago.
Ontwikkelingen in de landbouw
hebben dit profiel divers
gemaakt.
De agrarische activiteit vormt,
samen met de recreatie en
lokale andersoortige
bedrijfsactiviteiten, de
belangrijkste economische
aanjager in Westerveld.

Profiel in de regio
Westerveld met drie
natuurgebieden, waarvan 2 met
de status van Nationaal Park,
biedt een uniek profiel in de regio.
Geen enkele gemeente in
Zuidwest Drenthe ervaart, kent en
herkent de kwetsbaarheid die dit
met zich mee brengt voor de
economische pijlers.

De natuur in Westerveld bepaalt
in belangrijke mate de
samenhang hiervan. deze
economische pijlers blijven
permanent beleidsmatig
onderhoud vragen. Met name
het recreatieve aspect
ondervindt concurrentie van
elders.

Westerveld heeft als centrum van
drie provincies(Drenthe,
Overijssel en Friesland) haar
regio veel te bieden, maar dient
dit, als het gaat om recreatie en
toerisme, samen met diezelfde
regio verder te ontwikkelen.
Daar waar Westerveld natuur,
rust en ruimte biedt met de voor
Westerveld specifieke
cultuuraspecten, bieden de
stedelijke gemeenten in de regio
hierin een belangrijke
afwisseling.
Westerveld zal hiervoor in onze
visie beleid moeten ontwikkelen
om tezamen met de
regiogemeenten dit verder
gestalte te laten krijgen.

Hoogeveen

Meppel

Landbouw zal hand in hand
moeten gaan met het beoogde
natuurbeleid. Dit geldt eveneens
voor de recreatieve sector als het
gaat om opschaling van kwaliteit
en kwantiteit.
Bedrijvigheid geïnitieerd vanuit de
gemeente, maar ook van
buitenaf, zal hierdoor kleinschalig
zijn en specifiek.

Assen
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I

Inleiding
Welke koers moet Westerveld varen?

 Hoe willen wij als Gemeentebelangen Westerveld samen met de burger dat Westerveld er
in 2030 uitziet?
 Welke voorzieningen bieden we dan en aan wie?
 Wat zijn de kwaliteiten die we in onze gemeente belangrijk vinden?


Hoe kunnen wij daar nu al op inspelen?

De kwaliteitspijlers van
Westerveld zijn richtinggevend
voor het gemeentelijk beleid in
zijn volle breedte en vormen de
meest essentiële kwaliteiten
waaraan op weg naar 2030
aandacht geschonken moet
worden.
Naast natuur en recreatie
vormen wonen, de sociale
structuur, de economie, maar
ook de positie van Westerveld in
de regio, essentiële pijlers die
het ambitieniveau ondersteunen
en waarborgen.

De zes kwaliteitspijlers worden in
onze visie per onderdeel verder
uitgewerkt en geven inzicht op
welke wijze, en met welke acties,
deze ambities verder gerealiseerd
kunnen worden.

De Strategische Visie
"Westerveld 2030" is opgebouwd
op basis van de zes
kwaliteitspijlers en verschaft op
grond daarvan vastgestelde
pijlers waarop het gemeentelijk
beleid in zijn volle breedte moet
rusten en die richtinggevend
moeten zijn voor de toekomst.
Onze visie heeft de functie van
"paraplu boven op alle plannen".
Naar onze overtuiging dienen
plannen, projecten en beleid
vanuit deze visie te worden
opgezet.
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II

Westerveld een aantrekkelijke plattelandsgemeente
De veelzijdigheid en mogelijkheden van Westerveld








De ontwikkeling
De ruimtelijke identiteit
De recreatieve identiteit
De sociale identiteit
De agrarische identiteit
De economische bedrijvigheid
De positie in de regio

Westerveld: een gemeente van ruim 28.300 ha met 19.069 inwoners.
Wat is de veelzijdigheid van Westerveld?
In dit hoofdstuk beschrijven wij de ontwikkeling, de ruimtelijke-, recreatieve-, sociale-,
agrarische- identiteit en de economische bedrijvigheid van Westerveld, alsmede de
provinciegrens overschrijdende positie van Westerveld.

De ontwikkeling
Voor de herindeling van 1998 was de gemeente Westerveld opgesplitst in de gemeenten Diever, Dwingeloo,
Havelte en Vledder. De indeling van de gemeenten gaat in hoofdzaak terug tot de indeling van de kerkelijke
parochies in de late Middeleeuwen.
Eind 16e eeuw waren er in Drenthe ongeveer 40 kerkelijke gebieden, oftewel kerspelen. Elk kerspel bestond uit 1 of
meer buurtschappen, die een eigen grondgebied hadden: een marke.
Elk buurtschap koos een bestuur voor hun kerspel, dat optrad in de vergadering van de volmachten. De
vergaderingen stonden onder leiding van een schulte.
De taken van een schulte bevatten elementen van de huidige functie van burgemeester, officier en notaris.

Franse tijd
Na de inlijving van Nederland in het Franse keizerrijk werd in 1811 de
Franse gemeentewet van kracht. Er kwam een nieuwe indeling in
"communes"(gemeenten), waarbij Dwingeloo en Havelte als zelfstandige
gemeenten doorgingen. Diever en Vledder vormden tussen 1803 en 1819
nog een gemeente.
Tot 1803 maakte Wapserveen deel uit van het schuldambt Diever. In 1814
is Wapserveen bij Havelte gevoegd.
Na de Franse tijd werden "communes" omgedoopt tot gemeenten en
"maires" tot burgemeesters.
In 1819 werden de dorpen Diever en Vledder gesplitst in twee gemeenten.
De gemeentegrenzen kwamen tot de herindeling in grote lijnen nog overeen
met de marke- en kerspelgrenzen uit de Middeleeuwen.

Franse huizen te Dwingeloo
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Ruimtelijke identiteit
De ruimtelijke structuur van de
gemeente Westerveld is compact
binnen de verschillende kernen,
maar ruimtelijk en weids in de
buitengebieden
De wegenstructuur is specifiek
voor een plattelandsgemeente.
Alle dorpen zijn goed ontsloten
zowel voor de auto als voor de
fiets.
De natuur die in Westerveld in de
buitengebieden aanwezig is, is
naar het centrum van de
verschillende kernen toe niet
altijd merkbaar.
De in 1998 samengevoegde vier
gemeenten Diever, Dwingeloo,
Havelte en Vledder hebben ieder
afzonderlijk hun eigen specifieke
uitstraling.
Westerveld vormt met haar eigen
ligging, omringd door natuur, in
de nabijheid van Beilen,
Hoogeveen, Steenwijkerland en
Meppel, de as in Zuidwest
Drenthe en biedt niet alleen haar
inwoners, maar ook de
bezoekende gasten voldoende
mogelijkheden om te recreëren,
te wonen en te werken.

Recreatieve identiteit
De recreatieve
plattelandsgemeente Westerveld
heeft een unieke ligging.
Westerveld heeft twee Nationale
Parken binnen haar grenzen, het
Dwingelderveld en het Drents
Friese Wold, die de recreant rust
en ruimte bieden.

De Maatschappij van
Weldadigheid in Frederiksoord
laat de bezoeker het begin van
ons sociale stelsel ervaren en
vormt de Opmaat naar de
Unesco Werelderfgoed status.

Het Oerlandschap Holtingerveld
biedt de bezoeker inzicht over dit
gebied, dat gevormd werd door
gletsjers van de ijstijd.

Prachtige natuurgebieden die
zich uitstekend lenen voor
wandel- en fietsrecreatie,
paardrijden of een tocht met de
huifkar.

De ruimtelijke identiteit van
Westerveld wordt benadrukt door
de aanwezigheid van Astron, die
maakt dat Westerveld op
wereldniveau van belang is voor
het radio astronomisch
onderzoek, en door het
Planetron dat de ruimtelijke
identiteit dichter bij de bewoners
en bezoekers brengt.

Ook de golfliefhebber kan in
Westerveld terecht. In Havelte is
een 18-holes golfbaan.
Westerveld heeft een ruim
aanbod van campings,
bungalowparken en dagrecreatie.
Ook voor de vaarrecreatie is
Westerveld, doorsneden door de
Drentse Hoofdvaart, bij uitstek
geschikt.
De Drentse Hoofdvaart brengt de
vaarrecreant van en naar
Overijssel en het merengebied in
Friesland. De Dwingelerstroom is
bij uitstek geschikt voor
kanovaren.
Bij slecht weer biedt Westerveld
ook mogelijkheden voor
overdekte dagrecreatie.
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Sociale identiteit
Westerveld is een jonge
gemeente die ontstaan is als
gevolg van een herindeling.
In 1998 zijn de voormalige
gemeenten Diever, Dwingeloo,
Havelte en Vledder
samengevoegd tot de gemeente
Westerveld.
De 4 kernen hebben door deze
samenvoeging hun bijzondere
sociale karakteristiek weten te
behouden.
De sociale identiteit van
Westerveld wordt gekenmerkt
door de leeftijdsopbouw van haar
inwoners, die voor bijna 25%
bestaat ui 65+ en jonger dan 18.
De sociale identiteit van
Westerveld zal in de toekomst
worden getypeerd door een snel
groeiend aantal 65-plussers.
Het inwonersaantal van
Westerveld is 19.069, maar
vertoont op termijn een dalende
tendens.

De in totaal 8.271 huishoudens
bestaat voor 31% uit
eenpersoonshuishoudens en
voor 69% uit meer
persoonshuishoudens.
Het plattelandskarakter van de
gemeente Westerveld, maar ook
de lokale bedrijvigheid, hebben
tot gevolg dat een groot
gedeelte van de
beroepsbevolking in Westerveld
zelf werkzaam is.
Westerveld kenmerkt zich door
sterke sociale verbanden in de
vorm van dorpsverenigingen en
heeft een actief
vrijwilligersnetwerk.
De dorpshuizenstructuur is sterk
ontwikkeld.
Er zijn veel sportvoorzieningen
en er is voldoende ruimte voor
eigentijdse manieren van
recreëren en vrijetijdsbesteding.

Ontwikkelden de voormalige
gemeenten nog voortvarende
nieuwbouwplannen, nu ziet de
gemeente Westerveld zich, als
gevolg van de leeftijdsopbouw,
genoodzaakt andersoortige
nieuwbouw te plegen dan een
gemeente die gekenmerkt wordt
door een sterk groeiend aantal
jongeren.
De bindende factoren
(6 kwaliteitspijlers) binnen
Westerveld worden gezien als de
dragers van de Drentse
plattelandscultuur, maar vragen
wel nieuwe strategieën en
aandacht voor nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen.
De "nieuwe" trend van
burgerparticipatie(participatiesam
enleving/Doe Democratie/Right
for Challenge) zal deze
ontwikkelingen een nieuwe vorm
geven.
Daar waar de bevolking in de
voormalige gemeenten, en nu
gemeente Westerveld, in het
verleden gewend waren te
groeien komt de fysieke grens
van de bevolkingsgroei in zicht.
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Agrarische identiteit
Westerveld ontleent haar agrarische identiteit aan de samenvoeging van de vier voormalige, voor Drenthe
specifieke, plattelandsmeenten Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder.
De melkveehouderij is hierin altijd dominant geweest. Dat is nu nog te zien aan een aantal voormalige
kleinschalige melkfabrieken binnen de gemeentegrenzen.
Daar waar vroeger een gemengd boerenbedrijf een gezinsinkomen verschafte zien we, door de
ontwikkelingen in de landbouw in Drenthe en dus ook in Westerveld, dat de gemengde agrarische activiteit
zich al in een vroeg stadium meer en meer ging richten op de melkveehouderij die, door de technologische
ontwikkelingen, steeds grootschaliger is geworden.
Westerveld kent een aantal grote melkveehouderijen.
Door de natuurgebieden in haar nabijheid zal de agrarische activiteit die,
binnen het bestemmingsplan buitengebied, in potentie
groeimogelijkheden krijgt aangeboden op gespannen voet blijven leven
met de natuur.
Maar als gevolg van het nog te ontwikkelen natuurbeleidsplan zal zij zich
ook in harmonie met deze natuur moeten blijven ontwikkelen.
Analoog aan de marktvraag, zien wij dat biologisch boeren en streekgebonden producten zich gestaag
ontwikkelen. Daarnaast zien wij dat Drenthe zich meer en meer ontwikkelt als een recreatieve
"paardenprovincie". Ook in Westerveld zijn die ontwikkelingen in toenemende mate zichtbaar. Manege
bedrijven/paardenhouderijen ontwikkelen zich in aantal en grootte.
De economische crisis heeft deze groei inmiddels doen afnemen.
De lokale bedrijvigheid in Westerveld kan zich door de vele bedrijventerreinen goed ontwikkelen.
De inzet bij de ontwikkeling van deze terreinen is in eerste instantie geweest: het bieden van ruimte voor
bedrijven om de kernen te ontlasten van bedrijfsactiviteiten.
Enerzijds wordt hierdoor de karakteristiek van de desbetreffende kern behouden en anderzijds worden aan
bedrijven groeimogelijkheden geboden.
Het aantrekken van kleinschalige bedrijven van buiten de gemeentegrenzen zou een belangrijke extra
economische bijdrage kunnen opleveren, en de aantrekkelijkheid van wonen en werken in Westerveld
vergroten.
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Positie in de regio
Geografische ligging
De gemeente Westerveld grenst aan
de A28, de snelweg Groningen Zwolle en aan de A32, de snelweg
Leeuwarden - Zwolle.
Tevens is er een gunstige verbinding
tussen Westerveld en de Duitse
Autobahn: via de A37 Hoogeveen Emmen die aansluit op de A31
Bremen - Osnabrück.
Westerveld ligt op:
157 km van Amsterdam
71 km van Leeuwarden
64 km van Groningen
58 km van Emmen
47 km van Zwolle
37 km van Assen
25 km van Hoogeveen
24 km van Meppel
19 km van Beilen

Westerveld in het kort
De gemeente Westerveld is een plattelandsgemeente in Zuidwest Drenthe die uit 26 dorpskernen bestaat
t.w.:
Boschoord, Busselte, Darp, Diever, Dieverbrug, Doldersum, Dwingeloo, Eemster, Frederiksoord,
Geeuwenbrug, Havelte, Havelterberg, Leggeloo, Lhee, Lheebroek, Nijensleek, Oude Willem, Oldendiever,
Uffelte, Veendijk, Vledder, Vledderveen, Wateren, Wapse, Wapserveen, Wilhelminaoord, Wittelte en
Zorgvlied.
De hoofdkernen zijn de vier voormalige gemeenten Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder.
De vele monumentale panden, karakteristieke brinken, oude Saksische boerderijen, uitgestrekte bossen en
heidevelden(de Nationale Parken Drents Friese Wold, het Dwingelderveld, en Natura 2000 gebied het
Ooster- en Westerzand, Het Oerlandschap Holtingerveld), Landgoed de Eese alsook de ligging nabij
Noordwest Overijssel met het Nationale Park De Weerribben en Giethoorn(Het Hollands Venetië) maken
Westerveld tot een oase van rust en cultuur waar het goed wonen, werken en recreëren is.
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Positie in de regio
De gunstige ligging ten opzichte
van belangrijke steden in
Drenthe, Friesland en Overijssel,
en de ontsluiting naar
verschillende snelwegen, maakt
Westerveld aantrekkelijk als
woon/werk gemeente en biedt
zeer goede
toeristische/recreatieve
mogelijkheden.
Bestuurlijk gezien kenmerkt
Westerveld zich door een aantal
voor de gemeente belangrijke
samenwerkingsverbanden.
Daarmee worden gunstige
regionale kwaliteiten voor de
toekomst wat beter benut.
Deze regionale samenwerking is
belangrijk, en wordt in de
toekomst nog veel belangrijker,
als gevolg van het feit dat
Westerveld nadrukkelijk te
maken heeft met
gemeentegrensoverschrijdende
natuurgebieden.

Daarnaast wordt deze regionale
samenwerking nog nadrukkelijker
door de overheveling van
Rijkstaken.
De gemeentelijke structuurvisie
levert een bijdrage aan de
gemeentelijk/provinciale
samenwerking.
De regionale prognose van de
kerncijfers voor Westerveld 20152030 laat een dalend
inwonersaantal zien. Dat maakt
het des te noodzakelijker om
onze positie in de regio te
verstevigen.

Naast kleinschalige
bedrijfsactiviteiten zijn Astron,
Hoeve Boschoord Trajectum en
de verschillende zorgcentra
belangrijke werkgevers binnen
de gemeente.
Het behoud van de interesse van
deze werkgevers, maar ook van
de vele kleinschalige bedrijven,
is van elementair belang voor de
toekomstige economische
vitaliteit van Westerveld.

De dynamiek van deze
ontwikkeling dient qua
woningbouw te liggen in het
zoeken van aansluiting bij de
demografische verschuiving,
alsmede het blijven faciliteren van
kleinschalige en milieuvriendelijke
bedrijfsactiviteiten om daarmee
de woon/werk functie ook voor de
toekomst te garanderen.
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III

De Toekomst
1. De kwaliteitspijlers van Westerveld

1.1 Natuur

1.4 Sociale structuur

Rust en Ruimte.

Divers met een hoog voorzieningenniveau en een
garantie voor een goede leefbaarheid.

1.2 Recreatie
Veelzijdig en van goede kwaliteit.

1.5 Economie

1.3 Wonen

Moderne bedrijventerreinen met een goede
infrastructuur. gebiedsgerichte mogelijkheden voor
agrarische ontwikkeling.

Goede ontsluiting via de snelweg naar alle
windstreken in een natuurlijke omgeving.

1.6 Positie in de regio
Centrale ligging.
De 6 kwaliteitspijlers zijn volgens Gemeentebelangen Westerveld richtinggevend voor het gemeentelijk
beleid in zijn volle breedte en vormen de meest essentiële kwaliteiten waaraan in het beleid van de
gemeente Westerveld op weg naar 2030 aandacht geschonken moet worden. De 6 kwaliteitspijlers vormen
het uitgangspunt bij alle keuzes en het beleid van de gemeente.
Per kwaliteitspijler is steeds een tabel opgenomen met punten die Westerveld wel zou moeten doen, maar
ook punten die Westerveld niet meer zou moeten doen.
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1.1 Natuur

Rust en Ruimte:
Ruimte is een van de karakteristieken van Westerveld.
Niet alleen doordat de gemeente als plattelandsgemeente een groot oppervlak kent met relatief weinig
inwoners, maar ook omdat zij gelegen is in, en grenst aan natuurgebieden zoals het Dwingelderveld(tevens
stiltegebied). het Drents Friese Wold, het Ooster- en Westerzand. De bescherming van deze gebieden
maar ook de doorsnijding van de ecologische hoofdstructuur, is specifiek voor Westerveld.
Hierin zal ook de ecologische verbindingszone een belangrijke rol spelen. Deze gebieden genereren rust
maar ook ruimte. Hierdoor speelt de recreatie van oudsher een dominante en belangrijke rol voor de
gemeente.
Deze positionering zorgt dan ook in algemene zin voor een grote, doch specifieke, bezoekers
samenstelling.

Natuur betekent:
We doen wel......


Het ontwikkelen van een natuurvisie als
begeleidingsinstrument
De ontwikkelingen landelijk, maar ook de
demografische ontwikkeling in Westerveld
maken, door de leeftijdsopbouw van
bezoekers en bewoners, dat het stimuleren
van rust, natuurbehoud en
natuurontwikkeling in bestemmingsplannen
een belangrijk, maar zeker een elementair
onderdeel dient te zijn.



Het behouden van de sturende rol in
overlegstructuren
Alhoewel natuur en natuurontwikkeling op
Europees niveau geschiedt is het voor
Westerveld als belangrijke partij
noodzakelijk in overlegstructuren invloed
uit te oefenen met behulp van het
natuurbeleidsplan.

We doen niet(meer)......


Grootschalig recreatief vermaak
Gezien de specifieke bezoekers
samenstelling is het van belang met name
de rust, maar ook de ruimte, in brede zin te
waarborgen.
Grootschalig recreatief vermaak past hier
niet in.
*Grootschaligheid zoals het Oerlandschap
Holtingerveld biedt echter wel de
mogelijkheid van een educatieve
recreatievorm.



natuur en lokale economie
Alhoewel de kwaliteit van de natuur van
groot belang is voor de lokale economie
mag het niet een grote beperkende factor
worden.
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1.2 Recreatie

De voorgaande kwaliteitspijler "Natuur" biedt de recreatieve sector meer dan voldoende en uitdagende
mogelijkheden.
De natuur als recreatief gegeven kenmerkt zich niet alleen door het open en weidse karakter, zoals zich
dat voordoet in de beschermde gebieden, maar ook bossen leveren hieraan een bijdrage.
Westerveld is een gemeente als geen ander die optimaal kan profiteren van de toename van het toerisme
en de verlenging van de recreatieve seizoenen.

Recreatie betekent:
We doen wel.......


Een faciliterende rol vervullen:
bij het ondersteunen van recreatieve
ontwikkelingen en een helpende hand te
bieden zodat recreatie en natuur in
samenhang kunnen functioneren en niet
met elkaar op gespannen voet hoeven te
leven.



De natuur vastleggen in het
Bestemmingsplan Buitengebied.



De toegankelijkheid van de natuur
bevorderen.



Ontwikkelen van een Natuurvisie.

We doen niet(meer)......


In de eerder genoemde overlegstructuren
is het belangrijk dat niets ontziende
"ontbossing" wordt voorkomen.



Het ontwikkelen van grootschalig recreatief
vermaak.
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1.3 Wonen

Westerveld kan en dient zich te ontwikkelen tot een goede woon/werkgemeente. de goede ontsluiting naar
praktisch alle windstreken staat hiervoor borg.
Het wonen en het beleid hierin moeten afgestemd worden op de leeftijdsopbouw in de toekomst, wat
aanleiding geeft om een ander type woningen te gaan bouwen. Naast woningen voor 1- en 2persoonshuishoudens zal de vraag naar duurzame en levensloopbestendige woningen toenemen.
Enerzijds kan hiermee de vraag naar betaalbare (starters)woningen worden beantwoord, anderzijds geeft
een dergelijk uitgangspunt ook antwoord op de vraag naar mogelijkheden voor de groeiende ouderenzorg.
Behoud van leefbaarheid maar ook het bieden van voldoende vestigingsmogelijkheden voor jongeren,
zullen op termijn de gevolgen van de leeftijdsopbouw meer in balans gaan brengen. Een kwalitatief
aanbod van woningen, ook in het sociale huur segment, geeft vaak de doorslag bij de afweging zich al dan
niet blijvend te willen vestigen. Daarom is het een uitdaging deze hoge kwaliteit te bieden o.a. in
combinatie met de zorgsector.

Wonen en werken betekent:
We doen wel.....


Levensloop bestendig bouwen
Woningen te gebruiken voor alle
leeftijdscategorieën




Sociale woningbouw



Vrijkomende agrarische gebouwen
bestemmen voor 1- en 2persoonshuishoudens en schone
economie



Ontwikkelen van multifunctionele centra
met welzijn, zorg en onderwijs



Het ontwikkelen van kleinschalige
bedrijventerreinen
Dit biedt mogelijkheden voor lokale
economische activiteiten, maar ook voor
bedrijvigheid van buitenaf en levert een
belangrijke economische bijdrage.

Zorgen voor voldoen "groen" tussen de
stenen Woningbouw in een groene
openbare ruimte.

We doen niet(meer).....


Grootschalige nieuwbouwprojecten en
projecten uitbesteden aan
projectontwikkelaars



Grootschalige en milieubelastende
industrie

18

1.4 Sociale structuur

De sociale structuur van Westerveld zal zich in de toekomst kenmerken door een groeiend aantal senioren
in de leeftijdscategorie van 60 en 65+.
Dit biedt sterke mogelijkheden voor het zich verder ontwikkelen van de zorg. De gemeente Westerveld kan
hierin stimuleren en faciliteren. Zorg en zorgverlening zullen op termijn een van de belangrijkste
economische ontwikkelingen blijken te zijn. Alle betrokkenen zullen hiervan profiteren.
De zorg zal zich op termijn kenmerken door een grote diversiteit. waarbij te denken valt aan beschermd
wonen, zelfstandig wonen met zorg op aanvraag. Daardoor zal het voorzieningenniveau kwalitatief en
analoog aan de vraag sterk verbeterd moeten worden.
Het al bestaande dorpshuizenbeleid toegesneden op deze ontwikkeling is hierin van groot belang niet
alleen voor nu, maar ook voor het waarborgen van de leefbaarheid in de toekomst, en zal ook om die
reden regelmatig geëvalueerd moeten worden.
Als onderdeel van de sociale structuur is het van belang de basisscholen in de kleine kernen zo mogelijk te
behouden, mits de onderwijskwaliteit hierin gewaarborgd blijft. Samengaan in de vorm van bijv. een fusie
verdient de voorkeur.
Ontwikkelen van multifunctionele accommodaties waardoor de leefbaarheid binnen de sociale structuur
wordt bevorderd. Binnen Westerveld heeft cultuur een belangrijke uitstraling.
Cultuur uitingen in welke vorm dan ook bevorderen de saamhorigheid en de leefbaarheid.
Een Cultuur Ontwikkelplan in samenspraak met het Cultuurfonds Westerveld bevordert een gemeentelijk
cultuurbeleid en maakt het meer inzichtelijk.

Sociale structuur betekent:
We doen wel.....


Zorg en zorgverlening ontwikkelen en
uitbreiden naar vraag en aanbod in alle
prijsklassen



Verbeteren van het voorzieningenniveau
kwalitatief en analoog aan de vraag



Woningbouw plegen afgestemd op de
veranderde vraag overeenkomstig met de
demografische ontwikkeling



Het stimuleren en faciliteren van de
ontwikkeling van zorgboerderijen



Opstellen van een Cultuur Ontwikkelplan in
samenspraak met Cultuurfonds Westerveld




Beleidsontwikkeling vanuit alle kernen



In stand houden van zwembaden door
verzelfstandiging



Ondersteunen van
gezondheidscentra(huisartsen etc.)



Evaluatie dorpshuizenbeleid

We doen niet(meer).....


Grootschalige zorgcentra realiseren buiten
de hoofdkernen



Beleidsontwikkeling per hoofdkern

Behoud van bibliothekenpassend in het
beleidsplan bibliotheken
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1.5 Economie

De voormalige gemeenten waaruit Westerveld is ontstaan, en daarom ook Westerveld als zodanig,
kenmerken zich door een van oudsher ontwikkelde agrarisch economische bedrijvigheid. Naast deze
activiteit hebben zich in de verschillende kernen andersoortige bedrijfstakken ontwikkeld.
Als gevolg van het beoogde kernenbeleid kregen deze bedrijfstakken de gelegenheid zich te vestigen op de
verschillende bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen die zich door de jaren heen specifiek hebben
ontwikkeld zodat de bedrijven in de kernen zich zowel kwantitatief als kwalitatief kunnen ontplooien. Dat
betekent dat het leeuwendeel van de benodigde arbeid uit de kernen zelf kwam.
Er is weinig actief gefaciliteerd om ook kleinschalige bedrijven van buiten de gemeente te interesseren voor
vestiging. Door de afwezigheid van deze innovatieve wervingsstrategie is Westerveld er niet in geslaagd
een zeer gevarieerd aanbod van bedrijvigheid aan te trekken en daarmee ook vast te houden. Het gevolg
daarvan is dan ook dat de werkgelegenheid geen gelijke tred hield met het lokale aanbod.
De ondernemerstraditie zowel agrarisch, recreatief als industrieel, hebben laten zien dat niet alleen
kwantitatieve uitbreidingsmogelijkheden geboden dienen te worden, maar dat ook kwaliteitsverbeteringen
van belang zijn voor behoud en continuïteit.
Deze benodigde inzet en visie leveren ook een bijdrage aan het behoud van de leefbaarheid. De ruimte
voor deze activiteiten wordt, o.a. als gevolg van het natuuraspect en het daaraan verbonden milieueffect,
steeds schaarser. Dat betekent dat het gemeentelijke faciliterende beleid selectiever maar ook gerichter
moet worden.
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Economie betekent:
We doen wel.....



Meer aandacht voor het aanwezige
vestigingsklimaat(wonen, recreëren,
leefomgeving en bereikbaarheid)
Innovatie stimuleren door samen met
ondernemers uitwisselingsbijeenkomsten
te organiseren, de zgn.
"ondernemersontbijten"



Gezamenlijk met ondernemers zoeken
naar oplossingen voor het ontwikkelen van
arbeidsintensieve werkgelegenheid in
combinatie met intensief ruimtegebruik



Realiseren van passende woonmilieus
voor jongeren om hiermee een bijdrage te
kunnen leveren aan het investeren in
werkgelegenheid



Het "niet realiseren" van megastallen
nadrukkelijk definiëren in het
Bestemmingsplan Buitengebied



Definiëren van LOG's(landbouw Ontwikkel
gebieden)Zie Bestemmingsplan
Buitengebied 2017



Voor recreatie de kwaliteit stellen boven de
kwantiteit



Mogelijkheden creëren voor
bedrijfseconomische vestiging



Ontwikkelen van een op de toekomst
gericht zorgbeleidsplan



Multifunctionaliteit dorpshuizen stimuleren

We doen niet(meer).....


Kwantitatief groeien waarbij effecten voor de
leefbaarheid in het gedrang komen



Het alleen maar richten op bedrijvigheid
voor lager opgeleiden






Verstenen zonder te vergroenen




Eenzijdige natuurontwikkeling

Grootschalig recreatief vermaak
Grootschalige industrie
Het in algemene zin mogelijk maken van
realisatie van megastallen in het
buitengebied
Windmolenparken

Windenergie is op zich goed en kan op veel
plaatsen in Nederland, maar in bepaalde gebieden
is het risico voor vogels te groot.
Vogelbescherming Nederland heeft de risico's voor
vogels in kaart gebracht om richting te geven bij
beslissingen over het plaatsen van windmolens.
Er is een hoogste risico vanwege de vogelstand in
de Natura 2000 gebieden. Er liggen drie Natura
2000 gebieden in Westerveld.
Daarnaast is Zuidwest Drenthe(Westerveld)
aangeduid als hoogste risico voor weidevogels en er
zijn enkele lokale plekken met het hoogste risico
voor akkervogels.
Het is dus niet verbazingwekkend dat Zuidwest
Drenthe geboekt staat als hoogste risico gebied.
Gebieden met het hoogste risico moeten in de visie
van Vogelbescherming Nederland windmolenvrij
blijven.
Behalve dat windmolens niet passen in het
landschap van de groene gemeente Westerveld,
staat de regio dus ook op de kaart als hoogste risico
gebied voor vogels en dient derhalve windmolenvrij
te blijven.
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1.6 Positie in de regio

Westerveld heeft als gemeente in Zuidwest Drenthe een unieke provinciale infrastructuur. Te denken valt
hierbij aan de ligging nabij de twee autosnelwegen de A28 en de A32. De directe nabijheid van plaatsen als
Beilen, Meppel, Assen, Steenwijk en Hoogeveen met groeipotentie, ook voor de toekomst, schept voor
Westerveld niet alleen een uitstekend klimaat voor wonen, maar ook voor werken en recreëren.
Bij een door de gemeente goed ontwikkeld economisch klimaat kan Westerveld, met name door de ligging
in het zuidwestelijk deel van Drenthe, een aanzuigende werking hebben op kleinschalige bedrijvigheid ook
van buiten de gemeentegrenzen. In een strategisch beleidsplan lokale economie moet dit een belangrijk
kernpunt zijn , omdat de lokale economie, gegeven de ruimtebeperking, meer gebaat is bij kwaliteit dan bij
kwantiteit.
Door de demografische ontwikkelingen die Westerveld in onze visie op termijn zeker zal gaan tegenkomen,
zullen zich in de nabije toekomst belangrijke economische pijlers aandien. Een van die pijlers is de
levensloopbestendige woningbouw die zowel aan de starter en de 40/45 plusser, als aan de 65 plusser de
mogelijkheid biedt hun eigen woonomgeving te vinden.
Gezien deze ontwikkelingen dient deze gemeente een visie te ontwikkelen die het voor bestaande
bewoners, zowel jong als oud, mogelijk maakt om in hun eigen omgeving te kunnen blijven wonen.

Positie in de regio betekent:
We doen wel.....


Aantrekken van kleinschalige bedrijvigheid
ook van buiten de gemeentegrenzen



Ontwikkelen van een woonvisie afgestemd
op de demografische ontwikkelingen in de
nabije toekomst




Ontwikkelen Beleidsplan Lokale Economie

We doen niet(meer).....


Traditioneel bouwen

Ontwikkelen van een toekomstvisie Wonen
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2. De ambities van Westerveld

In deze paragraaf worden de ambities van Gemeentebelangen Westerveld voor de zes kwaliteitspijlers
afzonderlijk beschreven en wordt een indruk gegeven over de wijze waarop deze ambities gerealiseerd
kunnen worden.
Deze ambities geven voor de respectievelijke kwaliteitspijlers aan wat Westerveld in 2030 bereikt moet
hebben en waar Westerveld in 2030 kan zijn. Deze ambities vormen de ondersteuning voor het behoud en
de verbetering van de 6 kwaliteitspijlers.
Om deze ambities te realiseren benoemen wij strategieën en acties.

 In hoofdstuk V wordt aangegeven op welke wijze uitvoering gegeven kan
worden aan onze Strategische Visie.

Ambities*
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Natuur
Recreatie
Wonen
Sociale structuur
Economie
Positie in de regio

*Bij elk van de zes ambities beschrijven wij eerst in algemene zin welke koers Westerveld op dat gebied
moet kiezen voor de toekomst.
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2.1 Natuur

De natuur in Westerveld wordt door Gemeentebelangen Westerveld gezien als de drager van de ruimtelijke
structuur. De toegankelijkheid ervan bevordert de leefbaarheid van deze drager.

Ambities
1. In het Bestemmingsplan Buitengebied de
agrarische- en recreatieve activiteit in
balans met de natuur laten samengaan en
ontwikkelen.

2. De toegankelijkheid van de natuur
bevorderen door goed berijdbare
fietspaden en wandelpaden aan te leggen
en te onderhouden.

3. De toegankelijkheid, ook per auto,
bevorderen voor ouderen en minder
validen.

Strategieën en acties
1. Tegengaan van voor de natuur
onwenselijke activiteiten.
Acties:



Ontwikkelen van een natuurbeleidsplan
Structureel overleg met natuurbeheerders

2. Natuurbehoud en natuurgebruik is inherent
aan het creëren van draagvlak.
Burgerparticipatie hierin is onvoorwaardelijk.
Acties:



Burgerparticipatie bij het ontwikkelen van
een natuurbeleidsplan
Uitvoeren kaders natuurbeleidsplan
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2.2 Recreatie

Zuidwest Drenthe wordt gekenmerkt door ruimte en rust. Met name Westerveld bevindt zich hierdoor in
een unieke positie. Onze natuurgebieden en de ecologische hoofdstructuur bevorderen in hoge mate de
recreatieve aspecten.

Ambities
1. Voor recreatie geldt in onze visie kwaliteit
boven kwantiteit.

2. Recreatieve activiteiten in balans brengen
met de natuurlijke omgeving waarin dit
plaatsvindt.

Strategieën en acties
1. Tegengaan van grootschalige recreatieve
activiteiten.
Acties:


3. Grootschalige recreatieve ontwikkelingen
tegengaan.

Bestaande recreatieve activiteiten
behouden en daar waar mogelijk
verbeteren en faciliteren.

4. Vraag en aanbod van recreatie op elkaar
afstemmen.

5. Kamperen bij de boer, als onderdeel van
een veranderde vraag, daar waar mogelijk
stimuleren.

6. Realisatie van camperplaatsen.

2. Recreatieondernemers betrekken bij het
ontwikkelen van een Beleidsnota Recreatie.
Acties:


Het ontwikkelen van een Beleidsnota
Recreatie met als onderdeel
camperplaatsen.
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2.3 Wonen

Westerveld is een beheergemeente met ambities. Woonomgeving en leefbaarheid horen centraal te staan
bij het aanbod van voldoende en gevarieerde mogelijkheden voor recreatie, wonen en vrijetijdsbesteding,
maar ook om te kunnen blijven zorgen voor een goed voorzieningenniveau.
Westerveld wil in ieder geval groeien om te kunnen blijven voorzien in de eigen behoefte.

Ambities
1. Westerveld zet zich in op inbreiden en
nieuwbouw.

2. Nieuwbouw op basis van
levensloopbestendigheid.

3. Geschikte locaties door functieverandering
voor woningbouw bestemmen.

4. Meer variatie in woonmilieu met

Strategieën en acties
1. Tegengaan van verdichting op specifieke
groene locaties, Zgn. Verschimmeling,
Hoogbouw, en concentratie van
bebouwing.
Acties:


Bestemmingsplannen hierop afstemmen

vergroening bevordert de leefbaarheid.

5. Ontwikkelen van een demografisch
beleidsplan.

6. Uitbreidingsmogelijkheden nabij
gemeentegrenzen in overleg met
buurgemeenten.

7. Ontwikkelen van een monumenten(ook

2. Dorpsbelangenverenigingen, burgers
betrekken in de ontwikkelingsfase.
Acties:


natuurmonumenten) beleidsplan.

8. Duurzaam bouwen.




3.

Ontwikkelen van een demografisch
beleidsplan
Ontwikkelen van een monumenten
beleidsplan
Ontwikkelen van een natuurmonumenten
beleidsplan

Het Collectief Particulier Ondernemerschap
(CPO) stimuleren en faciliteren.
Duurzaam bouwen: o.a. aardgasarm,
alternatieve bouw
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2.4 Sociale structuur

De sociale structuur van Westerveld zal zich in de toekomst kenmerken door een groeiend aantal senioren
in de leeftijdscategorie van 65+.
Binnen deze prognose zal Westerveld beleid moeten ontwikkelen voor het behoud en het verbeteren van
de bestaande sociale structuur.
Westerveld kenmerkt zich door sterke sociale verbanden in de vorm van dorpsverenigingen, buurthuizen,
sport- en ouderenactiviteiten. Daarnaast heeft Westerveld een actief vrijwilligersnetwerk.
De dorpshuizen nemen in de sociale structuur van Westerveld een belangrijke plaats in.
Een multifunctionele accommodatie kan de leefbaarheid binnen de sociale structuur bevorderen.

Ambities
1. Voorzieningen zoveel mogelijk zelfstandig
in eigen beheer laten functioneren.

2. De gemeente onder voorwaarden laten
functioneren als financieel vangnet.

3. Een beeldkwaliteitplan als leidraad voor het

Strategieën en acties
1. Tegengaan van incidentenpolitiek als het
gaat om een visie op voorzieningen.
Acties:


"dorpsgevoel" per kern.

4. Het ontwikkelen van een Nota



Ontwikkelen en uitvoeren van een Visie op
de Voorzieningen
Ontwikkelen van een beleidsplan Welzijn

Seniorenbeleid.

5. Jongerenbeleidsplan.
6. Jeugdraad.
7. Jongerenbus.
8. Jeugdwerker voor Westerveld.
9. Armoedepreventie beleid.
10. Kindpakket.

2. In samenspraak met de burger.
Acties:







Maken van een beeldkwaliteitplan als
leidraad voor het "dorpsgevoel" per kern
Ontwikkelen van een Nota Seniorenbeleid
met als onderdelen wonen, zorg en
welzijn(ouderenadviseur)
Ontwikkelen van een Jongerenbeleidsplan
met de onderdelen jeugdraad, jongerenbus,
jeugdwerker
Armoedepreventiebeleid met als onderdeel
o.a. Kindpakket, Schuldpreventie met als
thema "Erop Af"
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2.5 Economie





Agrarische activiteit
Bedrijfsmatige activiteit
Recreatieve activiteit

Agrarische activiteit
De agrarische activiteit in Westerveld werd gekenmerkt door kleinschalige gemengde bedrijven. Door de
jaren heen hebben technische ontwikkelingen het aantal kleine bedrijven doen afnemen en bestaande
bedrijven laten groeien. De melkveehouderij als specialisatie heeft zich hierdoor sterk kunnen ontwikkelen.
De agrarische activiteit is als gevolg van het gevoerde natuurbeleid sterk onder druk komen te staan.
Desondanks is het voor een plattelandsgemeente als Westerveld van groot belang deze economische
activiteit, samen met het te voeren natuurbeleid, de mogelijkheid te bieden om te kunnen voortbestaan.

Ambities
1. Blijvend scheppen van mogelijkheden voor
een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

2. De natuur binnen een te ontwikkelen
natuurbeleid hierin laten deelnemen.

3. Kamperen bij de boer als neventak
faciliteren.

Strategieën en acties
1. Tegengaan van agrarische
grootschaligheid die niet in evenwicht is
met zijn omgeving.
Acties:


4. Vervaardiging van streekgebonden
producten stimuleren.



In bestemmingsplannen hiervoor limitering
aanbrengen
Het ontwikkelen en faciliteren van
agrarische nevenactiviteiten

2. Het ontwikkelen van een agrarisch
natuurbeleidsplan in samenspraak met de
sector.
Acties:






Ontwikkelen agrarisch natuurbeleidsplan
Bevorderen van de kwaliteit van kamperen
bij de boer
Vervaardiging van streekgebonden
producten stimuleren
Bevorderen agrarisch natuurbeheer
Zorgboerderij bevorderen
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Bedrijfsmatige activiteit
Westerveld heeft een voor een plattelandsgemeente kenmerkend ondernemersklimaat. Met name door zijn
kleinschaligheid en weinig milieubelastende activiteiten.
Westerveld behoort prioriteit te geven aan een blijvend kansrijk ondernemersklimaat en ondernemen ruim
baan te bieden door alert te zijn op kansen en nieuwe strategieën om innovatie en samenwerking te
stimuleren.
Recreatieve activiteit
De recreatieve activiteit komt steeds meer onder druk te staan als gevolg van het gevoerde natuurbeleid.
Een gemeentelijke Beleidsnota Recreatie zou ondersteunend kunnen werken om deze sector de
mogelijkheid te bieden zich te kunnen blijven ontwikkelen.

Ambities
1. Het creëren van een ondernemers
vriendelijk beleid.

2. Het ontwikkelen van een lokale
economische overlegstructuur tussen
gemeente en ondernemers.

3. Aandacht voor revitalisering van

Strategieën en acties
1. Tegengaan van milieubelastende
industriële activiteiten en grootschalige
recreatieve activiteit.
Acties:


Uitsluiten in bestemmingsplan

bedrijventerreinen.

4. Digitale informatiemarkt voor ondernemers.
5. Realisatie van bedrijfsverzamelgebouwen
voor startende ondernemers.

6. De behoefte aan woon/werk locaties
onderzoeken en ondersteunen.

7. De gemeente omvormen tot een
bemiddelende en voorwaarden
scheppende partner voor (startende)
ondernemers.

8. Ontwikkelen van een Beleidsnota

2. Samen met ondernemers een integrale
visie ontwikkelen op de economische
toekomst perspectieven van Westerveld.
Acties:




Recreatie.

9. Faciliteren van slecht weer
accommodaties.

10. Goed recreatieve infrastructuur.








Integrale visie op de economische toekomst
perspectieven ontwikkelen
Revitaliseren van bedrijventerreinen
Realisatie van bedrijfsverzamelgebouwen
zoals in Dieverbrug
Initiëren van projecten voor mobiliteit en
bereikbaarheid
Samen met buurgemeenten een integrale
visie opzetten op de bedrijfsmatige en
recreatieve ontwikkeling van de regio
Samenwerking en communicatie tussen
ondernemers faciliteren en stimuleren
Ontwikkelen van een Beleidsnota Recreatie
Stimuleren waterrecreatie
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2.6 Positie in de regio

2.6.1 Gemeentelijk profiel; 2.6.2 Profiel in de regio

2.6.1 Gemeentelijk profiel
Westerveld heeft van oudsher een duidelijk plattelandsimago. Ontwikkelingen in de landbouw hebben dit
profiel divers gemaakt. De agrarische activiteit vormt, samen met de recreatie en lokale andersoortige
bedrijfsactiviteiten, de belangrijkste economische aanjager in Westerveld.
De natuur in Westerveld bepaalt in belangrijke mate de samenhang hiervan.
Deze economische pijlers blijven permanent beleidsmatig onderhoud vragen. Met name het recreatieve
aspect ondervindt concurrentie van elders.

Ambities
1. Gemeente met menselijke maat
Westerveld is in 2030 nog steeds een plattelandsgemeente met een menselijke maat. Een
voorzieningenniveau toegespitst op de demografische ontwikkeling, waardoor bewoners binnen
hun kern een leven lang kunnen wonen ongeacht hun leeftijd of zorgbehoefte.
2. Het regionale recreatiecentrum
Westerveld heeft haar sterke positie als regionaal recreatiecentrum behouden, uitgebreid en
versterkt. De bereikbaarheid van de gemeente met behoud van rust en ruimte alsmede de
kwaliteitsverbetering zijn cruciale momenten geweest.
3. Gemeente met een divers en innovatief ondernemersklimaat
Westerveld heeft haar diversiteit in bedrijven als kwaliteit behouden. Door de beperkte ruimte en
concurrentie zijn samen met de gemeente innovatieve strategieën ontwikkeld. Hierdoor ontstond er
ruim baan voor kleinschalige bedrijven met specifieke diensten en producten.
4. De groene gemeente
Het innovatieve natuurbeleid dat Westerveld samen met de burgers en bedrijfsleven heeft
ontwikkeld, heeft het behoud van het begrip natuur en ruimte binnen Westerveld nadrukkelijk
ondersteund. Hierdoor is de leef- en beleefbaarheid voor de bewoners versterkt. De natuur is op
herkenbare wijze naar binnen gehaald.
5. Gemeente met een zichtbare en sterke historische identiteit
De ontwikkeling van een monumentenplan heeft de verstopte cultuurhistorische waarden duidelijk
zichtbaar gemaakt. Hierdoor werden het dragers van vernieuwing en sterke identiteit.
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Strategieën en acties
1. Een recreatieve en toegankelijke gemeente blijven
In onze visie zal Westerveld, vooral kwalitatief, haar recreatieve aantrekkelijkheid moeten blijven
houden. Waarbij het karakter van een plattelandsgemeente van belang is voor de beleefbaarheid
en de beleving. Gemeentelijk beleid zal erop gericht moeten zijn hierin zijn samenhang te vinden.
Acties:





De gemeente blijft werken aan de inpassing van zowel de recreatie als van de agrarische activiteit
binnen haar nog op te stellen natuurbeleidsplan. Zij doet dit zo mogelijk in samenwerking met de
haar omringende gemeenten.
De gemeente moet beleid vormen voor het ondersteunen en versterken van haar leefbaarheid.
Met de vergrijzing neemt recreatief gebruik en toerisme toe.

2. De kerngerichte aanpak om het thuisgevoel en de binding te verhogen
Om ervoor te zorgen dat mensen zich thuis voelen trekken welzijn en ruimtelijke ordening samen
op.
Op basis van visie en analyses dient beleid ontwikkeld te worden voor toekomstige acties.
Voor wonen is leidend de levensloopbestendigheid in samenhang met het inrichten of herinrichten
van de openbare ruimte.
Acties:




De gemeente ontwikkelt beleid voor kleinschalige bedrijvigheid en doet dat in samenhang met.
Het beheer van de openbare ruimte dient integraal te gebeuren.
De demografische ontwikkeling op termijn leidt tot een gedifferentieerd woningaanbod.

3. Versterken van de vier hoofdkernen
Het versterken van de aantrekkelijkheid van de 4 hoofdkernen doet de gemeente tezamen met
ondernemers.
In het licht van de recreatieve aantrekkelijkheid dient de gemeente beleid te ontwikkelen
(monumentenbeleid) dat het specifieke karakter van de afzonderlijke kernen waarborgt.
Voor de in Westerveld kenmerkende overige 22 kleine kernen dient dit beleid nadrukkelijk ook van
toepassing te zijn. Deze kernen hebben door hun bijzondere kernkarakteristiek een grote
recreatieve aantrekkelijkheid. De gemeentelijke monumentenlijst en de Erfgoedverordening 2012
leveren hieraan hun bijdrage.
Acties:





Het ontwikkelen van een hierboven beschreven beleidsplan.
Het beheer van de openbare ruimte dient hiervoor borg te staan.
De gemeente voert een actief beleid om dit specifieke plattelandskarakter te waarborgen en te
versterken(dorpsmanagement).
Gemeentelijke dependance functie ontwikkelen, bijv. faciliteren van het voormalige Groene Kruis,
gemeentelijke burgerloketten in de 4 hoofdkernen.
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4. Kiezen voor bedrijvigheid met binding
Duurzaam en optimaal gebruik van de voor bedrijvigheid beperkte beschikbare ruimte is
belangrijk. De gemeente zal zich hierin moeten ontwikkelen zodat er een binding ontstaat met
zoveel mogelijk arbeidsplaatsen per oppervlaktemaat. Een belangrijke motor hierachter is de
trend in de koopkrachtontwikkeling. Mensen zullen in de loop naar 2030 meer te besteden hebben
dan nu. daardoor zullen zij hogere kwaliteitseisen stellen aan wonen en voorzieningen, maar ook
aan hun omgeving.
Acties:



De gemeente ontwikkelt een visie op haar bedrijvigheid die alle economische pijlers omvat.
Kernpunten hierin zijn: innovatie, diversiteit en gebondenheid.
De gemeente ontwikkelt een Visie Recreatie en Toerisme.

5. Groen als drager van de ruimtelijke structuur
Westerveld met drie natuurgebieden maakt groen als drager van de ruimtelijke structuur. De
gemeente dient vanuit die vaststelling samen met belanghebbenden er voor zorg te dragen dat de
bereikbaarheid zich daar waar mogelijk verbetert.
Acties:





De gemeente gebruikt het groen als dragend element en benoemt hierin ook de functies.
De gemeente ontwikkelt beleid om de beleefbaarheid te verbeteren.
De leidende factor hierin is een Natuurbeleidsplan.
Kaderstelling natuurbeleid.

6. Op hoofdlijnen het beeld van de gemeente bepalen
Westerveld staat aan de vooravond van een heroverweging van haar woonplan. Belangrijk is dat
zich een visie ontwikkelt hoe dit plan zich verhoudt tot aan de ene kant de behoefte en aan de
andere kant de effecten van de demografische ontwikkeling op de middellange- en lange termijn.
Er is op dit moment een regionale Woonvisie.
Acties:


De gemeente ontwikkelt een visie met een ruimtelijk kader op hoofdlijnen waarbij de inzet van
beleid moet zijn:
a. Levensloopbestendigheid
b. Differentiatie
c. Inbreiding
d. Verbeterd gebruik van de openbare ruimte

7. Waardevolle oude gebouwen en structuren meer (her)gebruiken
De gemeente dient vervreemding van waardevolle gebouwen met een monumentaal karakter te
voorkomen. De gemeentelijke monumentenlijst en de Erfgoedverordening 2012 staan hier borg
voor.
Acties:




De gemeente brengt de bestaande cultuurhistorische waarden in beeld(Monumentenbeleidsplan).
De gemeente houdt, daar waar mogelijk, gebouwen en structuren in stand(bijv. gebouwen,
waterlopen, bomen, houtwallen, etc.). A.P.K. voor monumenten.
De gemeente zoekt naar nieuwe functies in oude gebouwen.
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2.6.2 Profiel in de regio

Provincie Friesland

Provincie Drenthe

Provincie Overijssel

Westerveld met 3 natuurgebieden, biedt een uniek profiel in de regio. Geen enkele gemeente in Zuidwest
Drenthe ervaart, kent en herkent de kwetsbaarheid die dit met zich meebrengt voor de economische pijlers.
Landbouw zal hand in hand moeten gaan met het beoogde natuurbeleid. Dit geldt eveneens voor de
recreatieve sector als het gaat om opschaling van kwaliteit en kwantiteit.
Bedrijvigheid geïnitieerd vanuit de gemeente, maar ook van buitenaf, zal hierdoor kleinschalig zijn en
specifiek. Westerveld heeft als centrum van 3 provincies(Drenthe, Overijssel en Friesland) haar regio veel
te bieden, maar dient dit, als het gaat om recreatie en toerisme, samen met diezelfde regio verder te
ontwikkelen.
Daar waar Westerveld natuur, rust en ruimte biedt met de voor Westerveld specifieke cultuuraspecten,
bieden de stedelijke gemeenten in de regio hierin een belangrijke afwisseling. Westerveld zal hiervoor in
onze visie beleid moeten ontwikkelen om tezamen met de regiogemeenten dit verder gestalte te laten
krijgen.

Ambities
1. Het geven van voldoende ruimte en
mogelijkheden en, in samenhang met het
natuurbeleid, komen tot een verantwoorde
economische groei van de landbouw.
2. Het faciliteren en initiëren van kwalitatieve
recreatieve groei.
3. Ontwikkelen van culturele- en recreatieve
uitwisselingsprogramma's met
buurgemeenten.
4. Bekendheid geven aan de centrale ligging
in Zuidwest Drenthe en de mogelijkheden
met, en naar de regiogemeenten.
5. Burgers betrekken bij uitvoering- en
beleidsplannen.

Strategieën en acties
1. Ontwikkelen van gezamenlijke
beleidspijlers
Voor een "volwassen" en constructief
economische beleidsplan moeten de
hiervoor verantwoordelijke pijlers als beleid
een plaats krijgen.
Acties:




Ontwikkelen van een beleidsnota
agrarische activiteit
Ontwikkelen van een Natuurbeleidsplan
Ontwikkelen van een recreatie
uitwisselingsprogramma

2. Bevorderen van recreatieve samenwerking
De recreatieve mogelijkheden die
Westerveld te bieden heeft kunnen die van
de buurgemeenten versterken en
andersom.
Acties:




Uitdragen van recreatieve mogelijkheden
Het integraal ontwikkelen van recreatief
samenwerken
Burgers betrekken bij de ontwikkeling van
deze beleidsplannen
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Profiel in de Regio aangescherpt
Wat heeft Westerveld de huidige regio te bieden en
wat hebben de huidige regio Noordoost Overijssel
en de provincie Friesland te bieden aan
Westerveld?

Westerveld heeft de huidige regio Noordoost Overijssel en de provincie Friesland te bieden:

 Recreatie

 Natuureducatie

 Natuur

 Monumenten

 Cultuur

 Brinkdorpen

 Ruimte

 Wetenschap

 Historie

De huidige regio Noordoost Overijssel en de provincie Friesland hebben Westerveld te bieden:
 Kopers/bezoekers winkelcentrum

 Openbaar vervoer

 Natuur

 Bedrijvigheid

 Cultuur

 Meer en uitdagender recreatieve
voorzieningen

 Watersport
 Friese Merengebied


Toeristische trekpleister
Giethoorn(Hollands Venetië), De
Wieden
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IV

Bevolkingsontwikkeling na 2015

Het bevolkingsaantal in Westerveld is na de herindeling vrijwel niet toegenomen. De te verwachten
bevolkingsgroei in Westerveld zal na 2015 teruglopen met 100 tot 170 inwoners per jaar tot 2030(Aantal
inwoners van Westerveld daalt met 0,8% per jaar). Het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens vertonen
daarentegen een stijgende tendens tot 2030.
Binnen deze prognose zal Westerveld beleid moeten ontwikkelen voor het behoud van de bestaande
kwaliteit.
De ontwikkeling in bevolkingsaantal, maar met name ook de verandering in leeftijdsopbouw en de
veranderde samenstelling van huishoudens, hebben grote effecten op de woningbouw en uiteraard ook op
het beleid hierin.
Wil Westerveld zich kunnen blijven ontwikkelen dan is groei noodzakelijk, echter alleen maar groeien om
de groei is niet gewenst.
De recente Onderwijsvisie laat deze trend en het effect met betrekking tot het voortbestaan van de
basisscholen(kleine dorpsscholen) al zien.
Vanaf 2015 neem t het bevolkingsaantal af.
Het beleid dient er op gericht te zijn inwoners te kunnen huisvesten en daarmee te kunnen voorzien in
kwalitatieve woningvraag en economische behoefte. Hierdoor blijft Westerveld een gezond financieel
perspectief behouden.
Het beleid ten aanzien van wonen moet ook de doorstroming van de inwoners mogelijk maken.
Ontwikkelen betekent hierbij ook het werken aan beeldkwaliteit.
Ontwikkelen betekent tevens de zorg voor een goed voorzieningenniveau.
Ontwikkelen betekent niet verstedelijken, maar groei met het behoud van het dorpsgevoel in relatie tot de
menselijke maat.

Achtergronden van de "groei": waar komt de groei vandaan?
Het beleid van de gemeente Westerveld zal als uitgangspunt moeten hebben dat een beheergemeente
ook groeipotentie kan hebben.
Voor zover op korte termijn sprake is van bevolkingsaanwas zal huisvesting hiervoor onontbeerlijk zijn.
De ontwikkelingen in leeftijdsopbouw na 2030 geven niet aan dat de behoefte aan huisvesting afneemt,
maar laten duidelijk zien dat huisvesting een andere vorm gaat krijgen. Een lokale woonvisie moet hierop
duidelijk antwoord geven.
Het ontwikkelen van een economische visie met als doel de kleinschalige bedrijfsmatigheid te stimuleren
en te faciliteren, betekent ook dat de behoefte aan jonge arbeidskrachten toeneemt en ook dit beleid zal
passen in de te ontwikkelen woonvisie.
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Ambities
1. Westerveld een dynamische

2.
3.

4.

5.

6.

beheergemeente met voldoende
mogelijkheden voor werken, wonen en
voorzieningen.
Westerveld is in 2030 geen slapende
beheergemeente.
De inzet van de groei en het behoud van
de economische pijlers moet resulteren in
voldoende woningvoorraad geënt op de
demografische ontwikkelingen.
Werkgelegenheidsplan en
werkgelegenheidsnota tot stand brengen
samen met de ondernemers.
Een gemeente met recreatieve
voorzieningen die voldoen aan de eisen
van de recreant in 2030.
Agrarische ontwikkeling in balans met
gemeentelijk natuurbeleid.

Strategieën en acties
1. Tegengaan van:
Woningbouw die boven lokale
woonbehoefte uitstijgt
Eenzijdige natuurontwikkeling
Acties:



Ontwikkelen van een lokale woonvisie
waarin wonen een andere vorm gaat krijgen
Ontwikkelen Natuurbeleidsplan

2. Participatie bevorderen tussen gemeente
en ondernemers
Acties:




Werkgelegenheidsplan
Werkgelegenheidsnota
Realisatie gemeentelijk natuurbeleid
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V

Van recreatief wandelen naar economisch handelen

In onze Strategische Visie Westerveld 2018-2030 is de koers van Westerveld op weg naar 2030
uitgestippeld. Bekend is nu wat Westerveld wil bereiken op sociaal en cultureel gebied, op
plattelandsgebied, op economisch gebied, wat voor groei Westerveld nastreeft en welke positie Westerveld
wil nemen in de regio.

Relatie met het Raad- en Collegeprogramma
In de inleiding is aangegeven dat onze visie de functie heeft van "paraplu bovenop alle plannen".
Alle andere plannen, projecten, en beleid van de gemeente zullen vanuit deze visie worden opgezet.
De Strategische Visie Westerveld 2014-2030 is dus het centrale koersbepalende document voor de
verdere ontwikkeling van Westerveld in de komende tijd.
Als koersbepalend document heeft de Strategisch Visie dan ook een nauwe relatie met het
Collegeprogramma.
Bij de opstelling van het Collegeprogramma na de gemeenteraadsverkiezingen zal de Strategische Visie
als document, waarin de gewenste koers van Westerveld is vastgelegd, een leidende rol hebben.
In financieel opzicht zal een duidelijke relatie gaan bestaan tussen het nog aan de Strategische Visie te
koppelen uitvoeringsprogramma en de programmabegroting inclusief meerjarenraming.

Uitvoeringsprogramma
In dit uitvoeringsprogramma, zal per ambitie door middel van strategieën en acties, voorzien van een
fasering in de tijd en van een kostenplaatje, aangegeven worden hoe Westerveld haar ambities wil
realiseren.
Vertrekpunt voor de opstelling van dit uitvoeringsprogramma vormt de in deze Strategische Visie
weergegeven groslijst van mogelijke strategieën en acties.
De opstelling van dit uitvoeringsprogramma vormt de laatste fase in het drieluik "dromen - denken - doen".
Deze interactieve "doefase" start eind 2018 en zal naar verwachting medio 2020 zijn afgerond.

Visie in de praktijk
Met het in praktijk brengen van deze visie hoeft niet gewacht te worden totdat het uitvoeringsprogramma is
vastgesteld. Feitelijk is met de vaststelling van de kwaliteitspijlers en het erkennen van deze
kwaliteitspijlers als richtinggevende uitgangspunten voor het gemeentelijk beleid, al een start gemaakt met
de uitvoering van deze Strategische Visie. Verdere concrete invulling van deze visie op de gewenste koers
van Westerveld is nu met dit document aangegeven door het bepalen van de ambities van Westerveld op
de zes kwaliteitspijlers van deze visie. Deze ambities zullen na vaststelling van deze Strategische Visie
binnen en buiten de gemeentelijke organisatie gelden als toetssteen voor bestaand en nieuw beleid. De
laatste stap op weg naar concrete uitvoering van de visie zal gezet worden bij de opstelling van het
uitvoeringsprogramma en de koppeling daarvan in de begroting.
Waar mogelijk zal bij de uitvoering van deze Strategische Visie samenwerking worden gezocht met
relevante externe partijen. Deze zullen op een veelvoud van terreinen in de visie ook voorkomen als
partners bij de realisering van de ambities.

De tand des tijds
Wij attenderen de lezer erop dat ook deze Strategische Visie geen onbeperkte houdbaarheidsdatum heeft.
Hoewel de diverse meedenkers bij deze visie getracht hebben zich zo goed mogelijk te verplaatsen in de
tijdspannen tussen nu en 2030, geldt ook voor deze visie dat deze tot stand is gekomen op een specifiek
tijdstip met z'n specifieke kenmerken. dat tijden veranderen is wel duidelijk geworden bij een project als de
opstelling van een Strategische Visie Westerveld 2014-2030. Ook de inzichten en uitgangspunten die ten
grondslag liggen aan deze visie zijn gevoelig voor de tand des tijds. Voorgesteld wordt dan ook op gezette
tijden deze uitgangspunten en de voortgang in de uitvoering van de visie tegen het licht te houden, en
waar nodig over te gaan tot bijstelling van het uitvoeringsprogramma en eventueel de visie als geheel. een
goed moment voor een dergelijke herijkingslag lijkt het moment voor de vierjaarlijkse
gemeenteraadsverkiezingen, wanneer de Strategische Visie bij de opstelling van het nieuwe raad- en
collegeprogramma betrokken wordt.
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Verklarende woordenlijst in alfabetische volgorde
A.
actoren

betrokkenen

B.
beheergemeente

tegenovergesteld aan groeigemeente

C.
context

samenhang

D.
demografisch
duurzaamheid

leeftijdsopbouw
langdurig(in tijd) gebruik

E.
ecologische hoofdstructuur
nog te
ecologische verbindingszone
nieuwe
elementair
essentieel

samenhangend netwerk van bestaande en
ontwikkelen belangrijke natuurgebieden
de verbinding tussen natuurgebieden(met
of herstelde natuur)
basis
belangrijk

I.
inbreiden
identiteit
initiëren
innovatief

benutten van open plekken in een kern ten
behoeve van woningbouw
karakter, kenmerk
initiatief nemen
vernieuwend

L.
levensloopbestendig

leeftijdsopbouw volgend

V.
verschimmelen
voorzieningen
voorzieningenniveau

bebouwing aan de rand van een kern
caravanterreinen rond een natuurgebied
sport, bibliotheek, buurthuis, zwembaden etc.
de kwaliteit van voorzieningen in de openbare
ruimte
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