DORPSPLAN SCHELLINKHOUT: DE ALLIANTIES
Het dorpsteam bestaat voor Schellinkhout uit: Carlo Dop, Ewout Fehres, Ko Uiterwaal en Monique
Visser
Woningbehoefte Schellinkhout
De belangstelling voor deze alliantie is zeer aanwezig, omdat er al jaren geen woning bijgekomen is.
De alliantie is samen met de alliantie dorpsfuncties in gesprek geweest over de mogelijkheden in het
centrum van Schellinkhout. De alliantie levert input aan de stedenbouwkundige die is aangesteld om
een visie op het centrum te maken. Hierbij wordt gekeken naar verschillende locaties.
Verkeer Schellinkhout
Er wordt te hard gereden op de Dorpsweg. Ook wordt er ingehaald op plaatsen waar dat gevaarlijk is.
Verkeersremmende maatregelen die de agrarische sector niet in de weg zitten is een
oplossingsmogelijkheid.
Markermeer
De ontwikkelingen rondom het Markermeer nauwgezet volgen. Door de alliantie is een brief
verzonden aan de gemeenteraad en het college om de urgentie van dit onderwerp onder de
aandacht te brengen. Er is onder andere contact met een projectgroep die actief is rond het
onderwerp Markermeer-IJsselmeer.
Spelen in Schellinkhout
Er zijn verschillende ideeën ontstaan waaronder een natuurspeeltuin. De alliantie wil een
bewonersavond organiseren om inwoners mee te laten denken over verschillende schetsen. De
alliantie verwacht dat rond de zomer een ontwerp gereed kan zijn en dat in de winter tot realisatie
overgegaan kan worden.
Fietspad Oosterleek-Schellinkhout-Wijdenes
Is het mogelijk om een fietspad tussen Schellinkhout en Wijdenes aan te leggen? Er is overleg
geweest met dezelfde alliantie uit Wijdenes. De ideeën over de route van een eventueel
wandel/fietspad verschillen van elkaar. Nadere afstemming hierover is nodig. De alliantie werkt nu
aan een variant via het bestaande Schapendijkje - Zuiderlandweg.

Welkomstcomité Schellinkhout
De alliantie is bezig een folder te maken voor nieuwe inwoners met allemaal nuttige en leuke
wetenswaardigheden over het dorp Schellinkhout en de omgeving.
Dorpsdiner Schellinkhout
Er zijn inmiddels 2 dorpsdiners geweest en de derde staat op de planning. Hiervoor is inmiddels al
een wachtrij. Alle aanwezigen zijn tot nu toe erg enthousiast en het zorgt voor een groot gevoel van
saamhorigheid.
Garagesale Schellinkhout
Op 2 juli wordt “Schellinkhout te Kijk” georganiseerd. Een brede cultuurdag in het dorp.
Schellinkhouters hebben hun tuin en/of erf opengesteld voor allerlei activiteiten, zoals een
garagesale met talrijke bijzondere snuisterijen, theetuinen, verse melk proeven van de koeien, een
kijkje in de stal, beeldenexposities, alpaca’s bewonderen, open tuinen, de molen bezichtigen, en
natuurlijk muziek. De organisatie heeft er heel veel zin in.
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Zorgsteunpunt Schellinkhout
Alle huisartsen in de omgeving zijn aangeschreven om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn om
zorg in het dorp aan te bieden. Geprobeerd wordt nu om vanaf het najaar de mogelijkheid voor een
griepvaccinatie in het dorp te creëren.
2e Jeu de Boulesbaan
Op dit moment wordt er gekeken naar de mogelijkheden van een 2e jeu de boulesbaan.
Dorpsfuncties Schellinkhout
De alliantie is samen met de alliantie wonen betrokken bij de vorming van een visie op het centrum
van Schellinkhout. Op basis van een aantal scenario’s die door de alliantie zijn uitgewerkt wordt met
een stedenbouwkundige gekeken wat de mogelijkheden zijn.
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.

Juni 2017

