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TERUGBLIK 2019
Het jaar 2019 was voor Plaatselijk Belang Oldemarkt (PBO) het jaar van nieuwe ontwikkelingen en cohesie. Ontwikkelingen
middels het uitvoeren van zogenaamde Matrixprojecten. Dit zijn leefbaarheidsprojecten waarvoor Koppengeld (geld per
inwoner van Oldemarkt) niet toereikend is. Daarvoor kan PBO additioneel Matrixgeld opvragen. In 2019 waren dit de projecten
voor de Social Sofa, de aanschaf van de nieuwe winterverlichting en het ontwikkelen van nieuwe middelen om toerisme te
bevorderen.              

Social Sofa
De Social Sofa is het afgelopen jaar door een grote groep enthousiaste vrijwilligers ontworpen,
gemozaiekt en onthuld aan de Klaas Muisstraat, nabij de Hoofdstraat in Oldemarkt. Inwoners uit
Oldemarkt hebben een workshop gehad waarbij werd uitgelegd hoe de Social Sofa vorm te geven.
Op basis van een prachtig ontwerp hebben zij vele uren met elkaar doorgebracht. Hierbij is
natuurlijk vermaak, lief en leed met elkaar gedeeld en zijn vele nieuwe sociale contacten gemaakt.
Precies het doel van de Social Sofa: het verbinden van mensen en het verhogen van de zogenaamde
sociale cohesie.      

Toerisme
Volgens ondernemers uit Oldemarkt was 2019, ondanks een iets mindere zomer, toch weer een
toeristisch beter jaar dan 2018. Daar zijn we trots op! Oldemarkt moet het nu en in de toekomst
steeds meer hebben van toerisme en haar bestedingen in ons prachtige gebied. PBO heeft samen
met inwoners en ondernemers uit Oldemarkt middelen gemaakt om toerisme te stimuleren. 
 
Zo is er een prachtige folder gemaakt over Oldemarkt en haar belangrijkste attracties en
bezienswaardigheden. Hierbij is goed gekeken naar alle doelgroepen die het gebied aandoen. In een
oplage van 6.000 stuks is deze in het gebied verspreid.   

Een lang gekoesterde droom is in 2019 werkelijk geworden: een
digitale route midden door Oldemarkt, waarin alle
Cultuurhistorische plekken in Oldemarkt worden toegelicht. Denk
hierbij aan de mooie gebouwen, plaatsen en verhalen achter
Oldemarkt. Toeristen smullen hiervan. De route is al behoorlijk veel
gelopen en de verhalen worden stuk voor stuk geheel afgeluisterd.
Scan de QR-code om deze te bekijken en te wandelen.           

Ook is er samen met meer dan 50 lokale ondernemers de
Recreatiekaart ontwikkeld. Een prachtige kaart met alle leuke
activiteiten en voorzieningen in het gebied Paasloo – Oldemarkt. Met
een oplage van 40.000 stuks is deze goed verspreid en er zijn zelfs 50
recreatieborden in het gebied geplaatst. De Gemeente
Steenwijkerland en Stichting Weerribben-Wieden heeft PBO
gecomplimenteerd met dit fantastische initiatief.                                   

Op de website VisitOldemarkt.com en op YouTube is de belevingsfilm
van het gebied Paasloo-Oldemarkt gepubliceerd. Een aantrekkelijke
film waarbij de toerist wordt geïnformeerd over alle faciliteiten en
leuke activiteiten in ons mooie gebied.                                   



Winterverlichting
Middels het ontvangen Matrixgeld en door de Rabobank verstrekte
Duurzaamheidsprijs, kon PBO eindelijk nieuwe winterverlichting aanschaffen.
En dat was ook tijd. Afgelopen winter heeft de nieuwe winterverlichting
gehangen. Het ontwerp is van Wielsma Verlichting uit Leek en heeft PBO
eindeloos geholpen met meerdere ontwerpen, waarbij de gouden hand met
daarbij winterse kristallen de keuze is geworden.            

Bezoek B&W

Vrijwilligers van het jaar 2019

PBO heeft in het najaar het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de Gemeente Steenwijkerland mogen ontvangen.
Startend in de Landerijen, waarbij de vrijwilligers hun fantastische werk dat zij daar doen hebben kunnen toelichten. Maar ook
de zorgen en wensen zijn hierbij gedeeld. Vervolgens heeft PBO middels een rondleiding door Oldemarkt de noodzaak van de
verbetering van het Marktplein en de Hoofdstraat laten zien. Ook hebben er goede gesprekken met inwoners, ondernemers en
winkeliers plaatsgevonden. B&W complimenteerde Oldemarkt met haar bewogen vrijwilligers, sociale betrokkenheid en positieve
instelling om er samen iets van te maken. PBO bedankt haar leden voor dit grote compliment van B&W!    

PBO heeft op 4 januari jl.  in het voorprogramma van de
Nieuwjaarsparty in MFC Dalzicht zeven vrijwilligers van het jaar
2019 in het zonnetje gezet. De actieve mensen van ons dorp werden
dit jaar door de verenigingen/clubs zelf naar voren gedragen. Onder
een warm applaus, met een boeket bloemen en een symbolisch
suikerhart kregen deze zeven mensen even de aandacht voor de vele
verdiensten die ze voor hun dorp dit jaar gedaan hebben. Piet van
Noort, Joke Smit, Jan van de Werke, Wilfred Meijerink, Joke Kolthof,
Bennie Poelsema en Hans Scholte waren dit keer de mensen die er
voor gezorgd hebben dat Oldemarkt een levendig en bruisend dorp
voor alle inwoners bleef. Linda Bult bracht op een feestelijke wijze de
vele verdiensten van de vrijwilligers naar voren en de voorzitter van
Plaatselijk Belang Oldemarkt Gert ter Schure feliciteerde hen met
deze welverdiende benoeming en overhandigde de zeven mensen de
toepasselijke geschenken.          

PBO bedankt alle bezoekers, deelnemers en natuurlijk alle vrijwilligers voor een fantastisch Kerstrondje in 2019. Alweer de 10e
editie. Dit jaar was er meer  bekendheid aan gegeven door middel van een groter verspreidingsgebied van de folder. Ook waren
naast de vertrouwde deelnemers, wederom een aantal nieuwe deelnemers van de partij. PBO bedankt alle deelnemers,
vrijwilligers en bezoekers voor dit leuke evenement!                              

Ook afgelopen jaar deed de Sint en zijn Pieten Oldemarkt gelukkig weer aan. Dit keer werd hij opgehaald door de Malleboot en
werd hij in het Mallegat opgewacht door meer kinderen dan ooit. Sint heeft laten weten onder de indruk te zijn van het
enthousiasme en het fantastische feest in Dalzicht. PBO bedankt alle vrijwilligers en de Sinterklaascommissie voor dit prachtige
kinderfeest!                           

Kerstrondje 2019

Sinterklaasintocht 2019

Zwembad Tolhekke
Afgelopen jaar is PBO weer betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom het zwembad Tolhekke. Vanuit deelname in het
stichtingsbestuur van dit mooie natuurbad kan PBO ook invloed uitoefenen om dit zwembad voor onze regio te behouden in de
toekomst. Niet alleen jongeren hebben in de zomer hier hun plezier en vermaak, maar ook voor ouderen die 's morgens komen
zwemmen is dit bad een mogelijkheid om hun sportieve kant uit te oefenen en tevens vervult het bad een sterk sociale functie.
Hier willen we ons het komende jaar ook weer voor inzetten.                             



Kerstpakkettenmarkt
In 2019 is de 2e kerstpakkettenmarkt georganiseerd. Een aantal aanpassingen en wijzigingen hebben geresulteerd in een leuke en
gezellige avond, waar medewerkers van diverse (Oldemarktse) bedrijven hun kerstpakket hebben samengesteld.  Voor 2020 staat
de datum vast op 17 en 18 december en we nodigen de bedrijven graag weer uit om hun medewerkers een leuk pakket te laten
samenstellen.         

Winkeliersvereniging

VOORUITBLIK 2020

De Winkeliersvereniging van PBO heeft in 2019 weer een aantal nieuwe en succesvolle acties bedacht en uitgevoerd. De vereniging
heeft zich in 2019 anders georganiseerd, met onder andere een speciale denktank om nieuwe en leuke initiatieven te initiëren. Zo
is er een nieuwe facebookpagina (Winkels Oldemarkt) ontwikkeld, waarop iedere 2 weken de winkeliers zich persoonlijk
introduceren en aangeven wat er speciaal is aan hun winkel. Voor 2020 staan er wederom leuke acties gepland, houd de
facebookpagina goed in de gaten! 

75 jaar bevrijding! Dit staat in de gehele gemeente Steenwijkerland centraal en zal dankzij de werkgroep 75 jaar bevrijding van
PBO ook in Oldemarkt niet onopgemerkt blijven.                                                                              
 
Wat PBO betreft is het in 2020 werk aan de winkel! Veel en lang besproken onderwerpen moeten nu eindelijk worden uitgevoerd.
Hiervoor heeft PBO het afgelopen jaar veel overleg gevoerd met inwoners, ondernemers en de gemeente Steenwijkerland. Scherp
aan de snede, maar met respect en een constructieve instelling. Daarvoor staat het bestuur van PBO!          

Inmiddels zijn  ze al van start! De Hoofdstraat, het 2e deel, van Oldemarkt
wordt inmiddels bestraat. Doelstelling van PBO was om in goed overleg met
inwoners en ondernemers uit de Hoofdstraat met een goed plan te komen.
Een plan waarbij veiligheid, uitstraling en duurzaamheid centraal stonden.
PBO bedankt alle betrokkenen van de Hoofdstraat en leden van de
werkgroep met het resultaat. Het ontwerp is bekend en nu maar afwachten
tot eind Maart / begin April voor de feestelijke heropening!                               

PBO heeft voor 2020 ook een aantal Matrixprojecten aangevraagd die
goedkeuring hebben gekregen en doorgang krijgen in 2020. 
 
Zo heeft PBO in samenwerking met de Oldemarkter Feeststichting en de
Gemeente Steenwijkerland een plan gemaakt om het evenemententerrein een
‘opknapbeurt’ te geven. Zo wordt het gehele terrein na Hemelvaart opnieuw
gedraineerd en geëgaliseerd. Ook wordt er nieuw gras ingezaaid en worden
stoepen die verzakt zijn opnieuw gelegd. Na een aantal weken moet het terrein
weer beschikbaar zijn en bestendiger zijn voor toekomstig gebruik. De
Oldemarkter Feeststichting zal het terrein beheren als onze lokale conciërge: zij
hebben de sleutels en dragen zorg voor duurzaam gebruik van het terrein.                                 

Hoofdstraat

Matrixprojecten 2020

Actieve buurtbewoners van ’t Westert hebben zich verenigd en hebben PBO
benaderd met een plan. Een plan om de speelplek op ’t Westert op te knappen en
te voorzien van nieuwe toestellen. Samen met de Gemeente Steenwijkerland,
steunt PBO dit project en zal er in 2020 Matrixgeld beschikbaar worden gesteld
om dit prachtige initiatief te realiseren.                          



Bewoners rondom het Marktplein zijn naar PBO gekomen met ideeën voor
verbetering van het Marktplein. Het plein oogt een beetje saai, er wordt relatief
weinig gebruik van gemaakt en het is een ontmoetingsplaats voor ouderen en
ook jongeren. Het is er donker, het oogt niet fraai en er is graffiti aangebracht.
PBO vindt het belangrijk dat de leefbaarheid voor alle groepen in Oldemarkt in
orde is. Zo gaan we het komende jaar in samenwerking met bewoners, jeugd,
ondernemers en de gemeente Steenwijkerland een plan maken om er een
duurzame en prachtige plek van te maken. Wellicht wel het mooiste plekje van
Oldemarkt?     

Het mooiste plekje van Oldemarkt, maar ook het minst mooie plekje van
Oldemarkt. Dat willen wij van u weten. Maar ook wat er dringend moet
veranderen, wat moet blijven en wat moet er beter. Op allerlei thema’s als
bijvoorbeeld Wonen, Zorg, Leefbaarheid, Natuur en Recreatie willen wij van u
weten wat u daarvan vindt. Vandaar dat we het komende voorjaar een
onderzoek laten uitvoeren naar deze thema’s. PBO wil graag van u weten wat
we moeten doen. Zeker om partijen als de Gemeente Steenwijkerland en de
Provincie te laten weten welke koers we gaan varen. Hierop zullen we onze
plannen en agenda aanpassen. Het is belangrijk dat wij zoveel mogelijk
meningen hierin meenemen, vandaar dat wij u online en fysiek gaan benaderen.
Uw mening telt en dat waarderen wij met een aantal cadeaubonnen te besteden
bij de lokale Winkeliers in Oldemarkt. Natuurlijk delen we de uitkomsten met u!

Ook in 2020 gaat de werkgroep recreatie weer verder met het ontwikkelen, promoten en stimuleren van recreatie en toerisme. De
site wordt klaargemaakt voor een breder platform en activiteiten/arrangementen worden online boekbaar gemaakt. Denk
hierbij aan arrangementen, last-minutes en regulier aanbod van recreatieaanbieders in het gebied Paasloo-Oldemarkt. Ook de
middenstand van Oldemarkt wordt hierin nadrukkelijk meegenomen.                            

Zo kort als het jaar nog begonnen is, zijn er al drie nieuwe leden aangemeld. In het voorjaar zullen bedrijven die nog geen lid zijn,
benaderd worden om dit alsnog te doen. Het thema voor de komende drie jaar wordt Oldemarkt nog beter op de kaart
zetten/promoten, zowel fysiek als digitaal. Hierbij richten we ons niet alleen meer op de recreatie en toerisme, maar ook op de
middenstand, het industrieterrein en andere ondernemers.                                

Recreatie

Op dit moment wordt er voor nieuwe inwoners van Oldemarkt en toeristen die in 2020 bijvoorbeeld de passantenhaven van
Oldemarkt aandoen, een speciale Oldemarkter Goodybag ontwikkeld; een duurzame katoenen tas met een herkenbaar logo van
Oldemarkt en een goed gevulde inhoud. De inhoud is nog even een verrassing, maar reken maar dat onze gasten en nieuwe
inwoners het zullen waarderen!                     

Ondernemersvereniging

Goodybag voor nieuwe inwoners en toeristen

En tot slot... 75 jaar Bevrijding!
Burgemeester Bats begon zijn nieuwjaarstoespraak over vrijheid. Wat is
vrijheid en wat betekent dit voor eenieder. Tijdens de oorlog was er geen
vrijheid. Vrijheid is in ieder geval een groot goed, iets wat je hebt en niet echt
realiseert, totdat je er niet meer over beschikt.
 
‘Het comité 75 jaar Bevrijding’, in nauwe samenwerking met PBO, wil ons in 2020
laten ervaren wat vrijheid voor Oldemarkt betekent. De betrokkenen hebben
een plan ingediend bij onder andere de gemeente Steenwijkerland en subsidie
ontvangen voor het organiseren van diverse festiviteiten. We houden nog even
geheim wat het precies is, maar verspreid in de herdenkings- en feestmaand 4
april t/m 5 mei 2020 worden meerdere festiviteiten georganiseerd. En natuurlijk
wordt er herdacht. Herdacht aan de tijd dat er geen vrijheid was.                    



Plaatselijk Belang Oldemarkt
www.oldemarkt.info
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PBO bedankt ‘Het comité 75 jaar Bevrijding’ en alle vrijwilligers en roept alle inwoners van Oldemarkt op om samen dit jaar
bevrijding te herdenken en te vieren. Binnenkort volgt een programma voor 2020!
 
Zie voor het programma www.oldemarkt.info en kijk onder ‘Nieuws’. Kijk ook eens op Facebook ‘Leuke dingen in Oldemarkt’ waar
het comité de komende tijd nieuwe evenementen bekend zal maken.   

Graag willen alle bestuursleden van PBO iedereen die PBO het afgelopen jaar heeft geholpen van harte bedanken. Ook is PBO
dank verschuldigd aan alle vrijwilligers en verenigingen in Oldemarkt, die door hun activiteiten een bijdrage hebben geleverd
aan de leefbaarheid in het dorp. PBO roept iedereen op om op zijn eigen wijze een bijdrage te leveren aan deze leefbaarheid en
daardoor ook aan het ontwikkelen van een prettige dorpsgemeenschap. Met deze wens sluit PBO dit jaarverslag af en hoopt u
veelvuldig in goede gezondheid in 2020 in ons dorp te mogen begroeten.

Dankzeggingen

Over Plaatselijk Belang Oldemarkt
Plaatselijk Belang Oldemarkt is een actieve vereniging voor en door Oldemarkers. De vereniging telt circa 550 leden, waaronder
bewoners en ondernemers uit de directe omgeving van Oldemarkt.
 
Plaatselijk Belang Oldemarkt streeft de volgende doelen na:
- het streven naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de inwoners en ondernemers;
- het behartigen van de algemene belangen van de inwoners en ondernemers;
- het in stand houden dan wel verbeteren van de leefbaarheid;
- het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving;
- het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot de fysieke ruimtelijke, sociale en economische       
   omgeving.

LID WORDEN?
Voor slechts  een paar euro per jaar wordt u lid van onze vereniging en kunnen wij uw belangen behartigen. Dat kan
bijvoorbeeld bij een vraag, een geschil met de Gemeente, bij het organiseren van nieuwe initiatieven of het financieel
ondersteunen van een maatschappelijk relevant initiatief. 
Kijk op www.oldemarkt.info/plaatselijk-belang-oldemarkt voor alle details en het lidmaatschapsformulier.


