
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

Vooruitblik 2022
VEILIGHEID FIETSPAD N761

Van het fietspad naast de N761, tussen de rotondes De Hare en 
Kruisstraat, wordt veel gebruik gemaakt door wandelaars en fiet-
sers. Naar aanleiding van jarenlange klachten en verzoeken is er 
inmiddels in samenspraak met de Gemeente Steenwijkerland en 
de Provincie Overijssel overeenstemming bereikt dat er in 2022 
zijmarkering worden aangebracht. Hierdoor is het voor fietsers 
en wandelaars ook in het donker duidelijker waar het pad loopt 
en worden ongelukken hopelijk voorkomen.

ELEKTRISCHE LEENAUTO

In samenwerking met Energie Corporatie Oldemarkt (ECO) zet PBO 
zich in om een elektrische leenauto in Oldemarkt te plaatsen. Na 
een succesvolle start hiervan in Willemsoord, wil ook Oldemarkt 
zich hiervoor inzetten. In praktijk betekent dit dat inwoners en toe-
risten relatief voordelig gebruik kunnen maken van een duurzame 
leenauto, welke op een centrale plaats in Oldemarkt is geparkeerd.

SOCIALE HUURWONINGEN 

Er is de afgelopen jaren een groot tekort aan woningen 
in Oldemarkt ontstaan. Dit blijkt inmiddels een lan-
delijk en ook provinciaal probleem. Uit het dorpson-
derzoek dat PBO in 2020 heeft gehouden, is gebleken 
dat er vooral meer sociale huurwoningen in Oldemarkt 
gewenst zijn. Zowel voor (alleenstaande) ouderen als-
mede startende jongeren. PBO heeft het afgelopen jaar 
overleg gevoerd met Wetland Wonen en de gemeente 
Steenwijkerland. In het bestemmingsplan van de gemeente is al sinds de sloop van het oude 
gemeentehuis opgenomen dat hier ruimte is voor sociale inbreiding (bouw van nieuwe socia-
le woningen). Op dit moment worden de eerste contouren van dit plan duidelijk en in 2022 
zal er met de directe omwonenden en later ook belangstellenden inloopavonden worden 
georganiseerd om mee te denken en te praten over de plannen. De ontwikkeling ervan zal 
niet eerder dan in de loop van 2023 plaatsvinden.

EVENEMENTEN 2022

Veel van de geplande evenementen in 2021 konden helaas niet doorgaan. Doordat PBO in 2021 
extra subsidie beschikbaar had gesteld hiervoor, zijn er veel nieuwe initiatieven ontstaan voor 
nieuwe evenementen. Het bestuur van PBO heeft besloten het extra budget door te schuiven 
naar 2022, waardoor er ruimte is ontstaan voor veel nieuwe evenementen en extra budget voor 
bestaande evenementen zoals bijvoorbeeld Koningsdag en het Kerstrondje. Ook is er speciale 
aandacht en additioneel budget voor activiteiten en evenementen voor de jeugd. 
Graag roept PBO alle initiatiefnemers op om zich te melden met een plan en begroting bij PBO 
om voor deze budgetten in aanmerking te komen!

MOBILITEITSHUB OLDEMARKT

De gemeente Steenwijkerland komt dit jaar met een pilot voor minimaal 4 mobiliteitshubs 
voor een duurzame verlenging van het openbaar vervoer, maar ook om toeristisch gebruik te 
ondersteunen. Naast Giethoorn, Steenwijk en Blokzijl is Oldemarkt uitgekozen om een hub 
te plaatsen.  Deze hub zal op een strategische plek in Oldemarkt worden gerealiseerd en 
bezoekers en inwoners kunnen op deze locatie elektrische fietsen en/of scooters huren. 
Deze kunnen vervolgens op één van de andere locaties (Giethoorn, Steenwijk of Blokzijl) 
achter worden gelaten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze vervoersmiddelen 
elders in het dorp worden achtergelaten, zoals in de grote steden het geval is. 

DANKZEGGINGEN

Graag willen de bestuursleden van PBO al haar leden van harte bedanken voor hun steun en 
vertrouwen. 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. 

Een speciale dankzegging aan Stichting Bercoop Fonds, welke middels subsidie en donaties in 
2021 een aantal leefbaarheidsprojecten deels heeft kunnen realiseren.

Ook een speciale dank aan de Gemeente Steenwijkerland, welke samen met PBO meerdere dos-
siers heeft helpen oplossen en nieuwe initiatieven mede mogelijk heeft gemaakt.

PBO sluit dit jaarverslag af met de wens u veelvuldig in goede gezondheid in ons dorp 
te mogen begroeten!

LID WORDEN?

Voor slechts 6,50 euro per jaar 
wordt u lid van onze vereniging 
en kunnen wij uw belangen en 
die van mede-Oldemarkers 
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 voor het 
downloaden het 
lidmaatschapsformulier.

JAARVERSLAG 
2021

PLAATSELIJK BELANG
OLDEMARKT

OPWAARDERING MARKTPLEIN

Uit het dorpsonderzoek is gebleken dat veel Oldemarkters het Marktplein belangrijk vinden voor 
Oldemarkt, maar tegelijkertijd ook wel vindt dat deze een grondige opknapbeurt kan gebruiken. 
Zo zijn er meer dan 50 ideeën gedeeld over de functie en inrichting ervan. Zo vinden we dat het 
enerzijds belangrijk is om evenementen te kunnen organiseren (zoals de Passion, Lambertus-
markt, Kunstmarkt, Koningsmarkt en anderen) en anderzijds is door veel mensen aangegeven 
dat het er wel wat gezelliger en groener gemaakt mag worden.

PBO is samen met de werkgroep Marktplein in overleg met de gemeente Steenwijkerland getre-
den om een eerste ontwerp te maken waarin zoveel mogelijk wensen zijn opgenomen. 
In 2022 wordt dit concept eerst met direct omwonen-
den gedeeld met als doel mee te praten over de inrich-
ting ervan en later wordt er een inloopavond georgani-
seerd voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden in 
Oldemarkt. 
Afhankelijk van de feedback van alle inwoners en als-
mede het budget dat PBO bijelkaar kan verzamelen bij 
fondsen en donateurs, is het de ambitie om de 2e helft 
van 2022 te starten met de werkzaamheden.



VERNIEUWING TOPPUNT 
OLDEMARKT

Het rustpunt bij de rotonde De Hare is 
vernieuwd. De plek is een informatiepunt 
geworden, waar passanten kunnen uitrusten 
op nieuwe (composiete) bankjes en fiets- en 
looproutes kunnen raadplegen. 
De historische wandelroute Oldemarkt start 
hier ook nog steeds. 

Op de parkeerplaats van De Hare is het 
nieuwe Toppunt gekomen. Hier kunnen 
bezoekers van het gebied de auto parkeren 
(en elektrisch opladen) en de fiets pakken 
om het gebied te verkennen. 

Door de scholieren van OBS de Slinge zijn 
diverse maquettes gemaakt van belangrijke 
punten in Oldemarkt die de informatiebor-
den opfleuren met (cultuur)historie van 
Oldemarkt.

Het Toppunt is op 9 juli jl. met een beperkt 
publiek geopend door Harold Viscaal, 
directeur van Stichting Weerribben-Wieden.

Terugblik 2021
Ook in 2021 hebben we als inwoner en ondernemer in en rond Oldemarkt te maken gehad met de 
gevolgen van corona. Lockdowns, gesloten winkels, thuisonderwijs, druk op de zorg en eenzaamheid 
onder zowel jongeren als ouderen. Maatschappelijke thema’s die ook Plaatselijk Belang Oldemarkt 
en haar vrijwilligers niet onberoerd zijn gebleven.

Het afgelopen jaar zijn we als bestuur veelvuldig in contact gebleven met maatschappelijke 
organisaties, de gemeente Steenwijkerland, inwoners en ondernemers om vooral verbonden te 
blijven. Over hoe het gaat, wat wel mag en wat niet mag, hoe we kunnen helpen en hoe we kunnen 
verbinden. Buiten alle mooie tastbare resultaten die we voor Oldemarkt hebben mogen realiseren, 
is het voor ons als bestuur vooral ook een jaar geweest waar we achter de schermen veel tijd en 
energie hebben gestoken in de gevolgen van de coronacrisis.

Geplande evenementen, zoals het Kerstrondje en nieuwe initiatieven, waar PBO 
budgetten voor had gereserveerd zijn grotendeels niet doorgegaan. Wat ons betreft doen we deze 
komend jaar in het groots over en halen we de schade met elkaar in, mits het kan en mag uiteraard.

Een aantal belangrijke projecten die voortkomen uit het dorpsplan 2020 – 2025 zijn gelukkig wel 
verder gegaan, waarover meer in dit jaarverslag.

Wij wensen alle inwoners en ondernemers een gezond, gelukkig en vooral vrij 2022 toe!

Hartelijke groet, 
Bestuur Plaatselijk Belang Oldemarkt

LAADPALEN OLDEMARKT

Er zijn, in overleg met Energie Corporatie Oldemarkt (ECO) en de gemeente Steenwijkerland, 
twee nieuwe laadpalen geplaatst voor elektrische auto’s. De laadpalen zijn voor iedereen te 
gebruiken. Er is één geplaatst op de parkeerplaats bij MFC Dalzicht aan de Frieseweg en de 
andere is geplaatst bij het Toppunt aan de Hareweg.

AANPASSING KRUISSTRAAT

Na klachten van bewoners dat er hard gereden wordt op 
een deel van de Kruisstraat is besloten om het 
parkeervak 1 meter te verplaatsen naar de as van de weg. 
Hopelijk wordt hierdoor de snelheid eruit gehaald, 
doordat de weg optisch smaller lijkt. 

Tevens is ook het riool direct aangepakt en kan het de 
komende decennia weer mee.

BOMENPLAN ZWARTEHOFSLAAN

Er waren de afgelopen jaren meerdere klachten gemeld 
door de bewoners van de Zwartehofslaan in Oldemarkt 
inzake de bomen in de straat. Zo groeiden de boomwortels 
hardnekkig de tuinen in, ontstonden er bulten in de stoep 
en opritten wat voor sommige doelgroepen tot 
onwenselijke en zelfs gevaarlijke situaties leidde. 
Ook waren een aantal omgewaaide bomen niet opnieuw 
aangeplant.

In overleg met de Gemeente Steenwijkerland en een 
vertegenwoordiging van de buurt is er een 3-jaren plan 
ontwikkeld, met als doel een nieuwe boomsoort aan te 
planten op lege plaatsen en hardnekkige probleembomen 
te vervangen. De komende 2 jaar worden uiteindelijk alle 
bomen vervangen door Amberbomen (liquidambar styraci-
flua slender silhouette). Deze boomsoort groeit gestaag, 
niet te hoog en heeft minder wortelontwikkeling wat 
tot problemen zou kunnen leiden. Bovendien kleurt deze 
boomsoort prachtig in de herfst! 

Ook zijn er in de straat extra plaatsen gemaakt voor het 
neerzetten voor de containers.

OMLEIDING 
VERKEER BOTERBERG

Om het zware transportverkeer komende 
uit Friesland niet door de Hoofdstraat te 
laten rijden, is er een bord geplaatst op de 
driesprong Dal, Sportlaan en Frieseweg. 
Deze moet het verkeer om de ringweg 
Oldemarkt leiden naar het 
Industrieterrein de Boterberg.

OPWAARDERING LANGE PAD 

Op basis van verzoeken tijdens de Algemene Ledenvergadering van PBO in 2021, is door de 
gemeente Steenwijkerland besloten om het Lange Pad aan te gaan pakken. De gaten zijn 
opgevuld en het pad is aangevuld met fijn puin. De fietsers en wandelaars kunnen er nu weer 
mooi gebruik van maken. Tevens zijn enkele paden in het Vijverbos ook aangepakt.

SNELHEID BOTERBERG

Er zijn vanuit ondernemers en bewoners 
klachten binnen gekomen met betrekking tot 
de snelheid op de Boterberg. 
Samen met de Gemeente Steenwijkerland, de 
politie en een verkeersdeskundige van de 
gemeente wordt onderzocht wat hier aan te 
doen is.

OLDEMARKT BEDANKT!

Plaatselijk Belang Oldemarkt bedankt vrijwilligers die in 2021 iets bijzonders hebben 
gedaan voor Oldemarkt. Dit doen we zo’n 5 à 6 keer per jaar, als de gelegenheid zich 
hiervoor leent. Zo hebben we in 2021 de organisatie achter de 1e Oldejuje Buffeltocht 
bedankt en Robert Punter voor zijn film ‘Vrijheid’. 

De plaatselijke ondernemers, leden van PBO, dragen ook nog eens iets extra’s bij om deze 
vrijwilligers in het zonnetje te zetten.


