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
2020 een aantal leefbaarheidsprojecten deels heeft kunnen realiseren. Ook een speciale dank
aan de Gemeente Steenwijkerland, welke samen met PBO meerdere dossiers heeft helpen
oplossen en nieuwe initiatieven mede mogelijk heeft gemaakt.
PBO sluit dit jaarverslag af met de wens u veelvuldig in goede gezondheid en met minder
beperkingen in 2021 in ons dorp te mogen begroeten.

Vooruitblik 2021

2021 zal voor veel bewoners van Oldemarkt het jaar worden van vaccineren. Hiermee kunnen we
hopelijk de nu geldende coronamaatregelen stapje voor stapje loslaten. We hopen
iedereen het komende jaar in goede gezondheid weer te mogen treffen. Ondertussen zal het
bestuur van PBO doorwerken aan de onderwerpen uit de dorpsenquête en de onderwerpen in de
hierop volgende vooruitblik.

OPWAARDERING MARKTPLEIN
In 2021 wordt er een begin gemaakt van het opwaarderen van het Marktplein. Hoe en wanneer
volgt nog. Natuurlijk bespreken we als eerste het conceptontwerp met de inwoners en
ondernemers van Oldemarkt. Alle input en suggesties worden zo mogelijk meegenomen in het
definitieve ontwerp. Inmiddels is de gemeente Steenwijkerland goed betrokken en steunt PBO
dit mooie initiatief.

UITVOEREN DORPSVISIE 2020 - 2025

2020

Natuurlijk voeren we in 2021 onderdelen uit van de dorpsvisie 2020 – 2025 dat is ontwikkeld op
basis van de uitkomsten van de dorpsenquête. Onderwerpen die voorrang hebben zijn:
wonen, het Marktplein, voorzieningen voor jongeren, infrastructuur in Oldemarkt en
zichtbaarheid van onze cultuurhistorie.

HONDENSPEELVELD
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 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.

In 2020 heeft de werkgroep, bestaande uit enthousiaste hondenbezitters, een plan
ontwikkeld voor het realiseren van één of twee hondenspeelvelden op de bestaande
hondenlosloopterreinen. In 2021 wordt in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland
en omwonenden onderzocht of het mogelijk is deze te realiseren. De ervaring in meerdere
gemeenten is dat een dergelijk speelveld minder overlast brengt. Honden rennen niet de weg
op en kunnen passerende mensen niet onverwachts begroeten. Ook worden de terreinen
schoon gehouden (opruimplicht) en kunnen baasjes en honden elkaar veilig ontmoeten. PBO
steunt dit initiatief en zal in overleg met alle inwoners, de gemeente Steenwijkerland en
betrokkenen tot een wenselijke situatie komen.

VERNIEUWING TOERISTISCH
OVERSTAPPUNT OLDEMARKT
Begin 2021 zal het Toeristisch Overstappunt (TOP)
van Oldemarkt worden vernieuwd. Het huidige
Toeristisch Overstappunt is weliswaar recent
verplaatst, maar ook sterk verouderd.
In samenwerking met Stichting Weerribben-Wieden
en de gemeente Steenwijkerland worden nieuwe
informatieborden en bankjes geplaatst om een
nieuw en fris gezicht te geven aan de TOP-locatie.
Mogelijk dat kinderen uit Oldemarkt via een
schoolproject nog een eigen gezicht geven aan de
TOP-locatie, maar daarover binnenkort meer!

JAARVERSLAG

DUURZAAMHEID IN
SAMENWERKING MET ECO
PBO heeft in 2020 samen met Energie Coöperatie
Oldemarkt (ECO) een visie ontwikkeld omtrent
slimme en duurzame mobiliteit. Hierin stellen we
vast dat Oldemarkt achterloopt op het gebied van
openbare elektrische laadpalen en slimme duurzame mobiliteit. Denk hierbij aan een elektrische
deelauto en duurzaam vervoer in de regio. In 2021
zetten we in op meer laadpalen op strategische
locaties in Oldemarkt. Denk hierbij aan MFC Dalzicht en het nieuwe Toeristisch Overstappunt bij de
Hare. Mogelijk dat we ook een elektrische deelauto
in Oldemarkt kunnen inzetten.

PBO MET U IN CONTACT
In 2020 hebben wij het al voorbereid,
maar door de coronamaatregelen uitgesteld naar 2021: PBO wil graag met u in
gesprek. Wanneer het weer verantwoord
is en het ook mag, zullen we met een
pop-up stand op straat aanwezig zijn.
Onze bestuursleden gaan graag met u in
gesprek om uw ideeën, ergernissen, suggesties en tips te vernemen. Ook lichten
we graag toe waar we mee bezig zijn en
een gezicht te geven aan PBO!

FESTIVITEITEN & EVENEMENTEN
Hopelijk mogen er weer festiviteiten en evenementen in 2021 doorgaan. Denk hierbij aan
Koningsdag, het Dorpsfeest, Huttendorp, de Buitenspeeldag, de Sinterklaasintocht, het
Kerstrondje en hopelijk nieuwe initiatieven of evenementen.
Wetende dat het voor initiatiefnemers wellicht lastiger is dan anders om evenementen financieel mogelijk te maken, zal PBO in haar budgettering voor 2021 extra ruimte vrijmaken om dit in
2021 te stimuleren. Natuurlijk met inachtneming van al dan niet de op dat moment geldende
maatregelen. Graag roepen we initiatiefnemers op om zich bij ons te melden om hier gebruik
van te kunnen maken!

PLAATSELIJK BELANG
OLDEMARKT

Terugblik 2020

VERNIEUWING HOOFDSTRAAT

Het jaar 2020 was voor alle inwoners en ondernemers in Oldemarkt een minder goed jaar.
Een jaar waarin de Coronacrisis een zeer zware stempel heeft gedrukt op de gezondheid,
vrijheid en plezier van een ieder. Een jaar om snel te vergeten... Of juist niet? Om zodoende altijd
te beseffen hoe kwetsbaar vrijheid en leefbaarheid is? Hopelijk kunnen we in 2021 terug naar een
meer normale samenleving, waarin de leefbaarheid van ons prachtige dorp op een hoger niveau
komt te staan dan het afgelopen jaar.
Geplande festiviteiten zoals het feest ‘75 jaar vrijheid’, huttendorp, het dorpsfeest,
de Sinterklaasintocht en het Kerstrondje konden allemaal niet doorgaan. Wel zijn er door
Oldemarkers alternatieven georganiseerd en zijn ook een aantal matrixprojecten succesvol
afgerond. Waarover meer in dit jaarverslag.

Een lang verwacht en veel besproken onderwerp: het vernieuwen en herstraten van de Hoofdstraat in Oldemarkt. In 2020 was het zover; het middelste deel van de Hoofdstraat is herstraat,
tegelijkertijd bestendig gemaakt voor verzakkingen en er is een verbeterde waterafvoer.
Een werkgroep bestaande uit bewoners van de Hoofdstraat, Ondernemers en PBO hebben in
samenwerking met de Gemeente Steenwijkerland het proces begeleid tot aan een ontwerp dat
voor de meerderheid acceptabel is. Het resultaat is prachtig!
PBO heeft deze gelegenheid aangegrepen om ook de elektrische aansluitingen voor de
winterverlichting te laten plaatsen. U heeft kunnen zien dat de nieuwe led-winterverlichting
inmiddels automatisch aan- en uitgaat, op vooraf ingestelde tijden. Tevens heeft de Gemeente
Steenwijkerland de opdracht gegeven aan een plaatselijk schildersbedrijf om de lantaarnpalen
te schilderen in en rondom de Hoofdstraat.

Hartelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang Oldemarkt

DORPSVISIE 2020 - 2025

SPEELTUIN ‘T WESTERT
Een fantastisch buurtinitiatief! Zo stond de
opening van de nieuwe speeltuin aan ’t Westert
in de Steenwijker Courant. Een mooie
ontmoetingsplek voor kinderen, ouders en
ouderen van Oldemarkt. PBO heeft dit
bewonersinitiatief ondersteund middels het
aanvragen van een matrixproject en geholpen bij
additionele financiering door onder andere het
Bercoop Fonds. Het resultaat is prachtig en de
bewoners verdienen een pluim voor hun inzet.

ACTIES WINKELIERSVERENIGING

Op basis van alle suggesties uit de dorpsenquête is er een conceptplan in 2020 ontwikkeld voor
opwaardering van het Marktplein. De eerste contouren zijn met directe omwonenden gedeeld en
hen is gevraagd om een reactie. Op dit moment werkt PBO samen met de gemeente Steenwijkerland aan een eerste ontwerp, dat voorgelegd zal worden aan de inwoners van Oldemarkt.
Hoe en wanneer is op dit moment minder goed te bepalen in verband met de pandemie;
de komende periode gaan we dat onderzoeken. Wel willen we in 2021 de eerste aanpassingen
aan het Marktplein laten plaatsvinden, om zo voor inwoners en bezoekers van Oldemarkt een
prachtig plein te presenteren!

Ondanks de coronapandemie heeft de Winkeliersvereniging
een decemberactie met vele prijzen voor onze inwoners
georganiseerd. Wij heten alle nieuwe winkeliers van harte
welkom die zich in 2020 hebben gevestigd in Oldemarkt!

INZET SOCIALE
HUURWONINGEN
Eén van de onderwerpen uit de dorpsenquête
is ‘Wonen’. Zowel meer betaalbare senioren/
levensbestendige woningen, alsmede betaalbare starters- en huurwoningen worden vaak
genoemd door onze inwoners. PBO heeft dit
onderwerp met spoed op de agenda gezet bij
de gemeente Steenwijkerland. Samen trekken
we in 2021 op, om Wetland Wonen zo snel
mogelijk betaalbare huurwoningen te laten
realiseren. We houden u op de hoogte van alle
ontwikkelingen.

Wij wensen alle inwoners en ondernemers al het goeds voor dit nieuwe jaar!

In het afgelopen jaar hebben wij meer dan 400 Oldemarkers gevraagd waar Plaatselijk Belang
Oldemarkt (PBO) zich de komende 5 jaar voor in moet zetten. Hier kwamen hele duidelijke
signalen uit naar voren. Zo moet PBO zich onder andere inzetten voor: het wonen in Oldemarkt
(bijvoorbeeld sociale huur en seniorenwoningen), het opwaarderen van het Marktplein,
het verbeteren van de infrastructuur, voorzieningen voor jongeren en het zichtbaar maken
van de cultuurhistorie. PBO dankt haar inwoners voor alle suggesties en ideeën; het is
duidelijk waar wij ons de komende 5 jaar voor in gaan zetten. De eerste stappen zijn al
gezet om hier invulling aan te geven!

PLAN MARKTPLEIN

VERBETERING
EVENEMENTENTERREIN
In samenwerking met De Oldemarkter
Feeststichting heeft PBO met de
gemeente Steenwijkerland het
evenemententerrein grondig laten
aanpakken. Zo is het hele terrein opnieuw
gedraineerd en is het terrein omgespit,
zodat de grond minder compact is en
water beter afgevoerd kan worden. Ook is
het terrein opnieuw afgevlakt, zodat het
water zich niet meer op 1 plaats
concentreert. Tenslotte is er nieuw gras
ingezaaid, zodat er een sterk en gezond
gazon ontstaat. We hopen in 2021 weer
veelvuldig gebruik van het prachtige
terrein te mogen maken voor de
verschillende feesten en evenementen!

DIGITALE MEET & GREET SINTERKLAAS
De jaarlijkse Sinterklaasintocht kon en mocht helaas
niet doorgaan afgelopen jaar. De werkgroep
Sinterklaascommissie heeft tot het laatst nog vele alternatieve mogelijkheden onderzocht. Toen duidelijk werd
dat er dit jaar niets kon en mocht, hebben een aantal
ondernemers toch de handen ineengeslagen om een virtuele meet & greet te organiseren. En met succes! Meer dan 140
kinderen uit Oldemarkt beleefden een
fantastisch digitaal moment met Sint
en zijn Pieten, vooraf werd er een leuk
pakket geleverd aan huis. PBO is blij met
dit (hopelijk eenmalige) initiatief. PBO
bedankt de ondernemers die dit hebben
georganiseerd en is blij dit project
financieel te hebben mogen steunen.
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VOUCHERACTIE ONDERNEMERS
Om de lokale ondernemers in de horeca en evenementbranche te ondersteunen,
heeft PBO voor de zomer van 2020 een voucheractie ontwikkeld. Er werden 11
combinatievouchers ontwikkeld, welke in een oplage van 10.000 stuks zijn verspreid in
een grote ring om Oldemarkt. Tevens werden de vouchers meegegeven aan alle
toeristen bij de campings, parken en
verblijfslocaties. Samen met de ondernemers en vele vrijwilligers werden de
vouchers gevouwen en rondgebracht.
Een grote operatie onder snelle tijdsdruk.
Het resultaat mag er zijn; een aantal
ondernemers hebben tot zo’n 100 ingeleverde vouchers mogen ontvangen en er
is veel media-aandacht geweest om de
ondernemers in Oldemarkt en Paasloo te
bezoeken.

VISITOLDEMARKT.COM VERNIEUWD!
De in 2018 gelanceerde website, visitoldemarkt.com, is in 2020 alweer
vernieuwd. Het aanbod en de teksten zijn
grotendeels hetzelfde gebleven, echter kunnen
toeristen nu veel accommodaties en
arrangementen online boeken. Het aanbod
wordt de komende maanden uitgebreid, met
alle leuke evenementen, arrangementen, horeca- en verblijfslocaties in Oldemarkt. Het systeem is gekoppeld met dat van Giethoorn; zo is
ons lokale aanbod ook te vinden voor toeristen
die in Giethoorn een overnachting of bootje
boeken. Hopelijk kunnen toeristen uit binnenen buitenland hier in 2021 weer volop gebruik
van maken. Wij zijn er klaar voor!

