DORPSPLAN WIJDENES EN OOSTERLEEK: DE ALLIANTIES
Op 14 november heeft het dorpsteam bestaande uit Margriet Bleeker, William Hes, Ton Heerooms,
Michiel Radier en Miranda Zwart het dorpsplan gepresenteerd aan de gemeenteraad van
Drechterland. De gemeenteraad was positief over de mooie allianties. Met de Wiekslag en het kerkje
in Oosterleek als multifunctioneel middelpunt willen beide dorpen een bloeiend verenigingsleven.
Een gemis zijn woningen voor ouderen, de winkel en een voetbalplek voor de jongeren.
Allianties Wijdenes en Oosterleek
Verkeersveiligheid
De alliantie wil nadenken over het aanpassen van verschillende verkeerssituaties. Zo zijn er ideeën
om snelheidsremmende maatregelen te treffen in de bebouwde kom van Oosterleek en op de
Hemweg en Wijmers. De kruising N506-Blokdijk-Hemweg is ook een aandachtspunt. De alliantie gaat
met de gemeente in gesprek om samen naar oplossingen te zoeken.
Fiets- en wandelpaden Wijdenes-Oosterleek
Een grote wens is een fiets- wandelverbinding te realiseren met Hem en Schellinkhout. Gezamenlijk
met de allianties van deze twee dorpen wordt er gekeken naar de mogelijkheden. Daarnaast zijn er
plannen voor een wandelpad tussen ’t Wuiver en WSW besproken. De gemeente zal ook hier de
nodige ondersteuning geven.
Versterken dorpshuizen en bestellen boodschappen
Het Oosterleker kerkje heeft via de Dorpskrant opnieuw aandacht gevraagd voor de bibliotheek en
koffieronde. Voor 2017 wordt er gekeken naar een uitbreiding van het programma. Op
maandagmiddag kunnen tijdens de koffiemiddag boodschappen gezamenlijk besteld worden.
Hiermee is door de gesloten alliantie een mooi resultaat bereikt.
Pannaveld
Er is door de alliantie al een redelijk concreet plan uitgewerkt en gaat hierover in gesprek met de
gemeente.
Ontmoeten Wijdenes-Oosterleek
Er zijn al verschillende acties uitgezet. Zo is er een eerste berichtgeving in de Dorpskrant geweest en
een vervolg met een ‘vraag en aanbodpagina’. Sporten en bewegen op zaterdag- of zondagochtend,
maar ook wandelen en ontmoeten met de hond zijn oplossingsrichtingen die opgepakt worden.
Woningen in Wijdenes
In de vorm van een klankbordgroep wordt er door inwoners meegedacht over woningen in Wijdenes.
Een verdere uitwerking van dit plan wordt in 2017 opgepakt.
Hoe verder
Het is de bedoeling dat het project Vitale Dorpen een doorlopend programma binnen de gemeente
wordt. Nieuwe ideeën en wensen kunnen in samenwerking met de gemeente ter sprake worden
gebracht. Heeft u vragen of ideeën neem dan contact op via vitaledorpen@drechterland.nl. U wordt
dan doorverwezen naar de juiste contactpersoon.
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