DORPSPLAN WESTWOUD: DE ALLIANTIES
Het dorpsteam bestaat voor Westwoud uit: Atie Boekweit, Patrick de Boer, Koos Schipper, Jan van
Kampen en Thaam Wijnker.

Starterswoningen
Een groot deel van de jongere dorpsbewoners wil in beginsel graag blijven wonen in Westwoud.
Wanneer zij de woningmarkt betreden (starters) blijkt het lastig een geschikte woning in ons dorp
te vinden. Ook onze oudere dorpsbewoners willen graag (zelfstandig) blijven wonen. Westwoud
wordt vitaler als er meer geschikte woningen zijn voor alleenstaanden, starters en senioren.
De alliantie verkent de mogelijkheden voor het realiseren van starterswoningen en is hierover in
gesprek met onder andere de gemeente en woningstichting Het Grootslag.
Verkeersonveilige situaties
De alliantie heeft knelpunten en wensen verzameld. Onder andere een fietspad langs de
Noorderboekert en een fietspad van ‘t Hoidenwoidje naar de N23.
Een ander aandachtspunt is het sluipverkeer door Westwoud. Een voorstel hierbij is een 30km zone
bij de Schalm. Met de gemeente is overleg over de verkeerssituatie en het troittoir bij de Dr.
Wijtemalaan en betere verlichting langs het fietspad in het Dokter Singelenbergpark. Inmiddels heeft
ProRail een vergunning afgegeven in verband met een wandelpad langs het spoor.
Ook wordt er nog gekeken naar de realisatie van een fietspad richting de Jumbo. De aanduiding van
een schoolzone heeft de aandacht bij de Regenboog.
Gastvrij dorp
Westwoud wil nieuwe inwoners gastvrij verwelkomen met een wandeling door het dorp en een
kopje koffie na afloop. De uitwerking hiervan is in volle gang. Bewoners van Westwoud kunnen het
dorpsteam hiermee helpen door hen te informeren als er nieuwe buren komen.
Website
De wens om een gezamenlijke website te ontwikkelen blijkt beperkt. Wel is er vraag naar een
gezamenlijke agenda. Er wordt nu gekeken naar een app. De alliantie heeft een uitvraag gedaan bij
verenigingen naar de behoefte. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met de dorpskrant.
Omnisportvereniging en Multifunctionele accommodatie (MFA)
De allianties ‘Omnivereniging Westwoud’ en ‘Multifunctionele accommodatie’ hebben samen met
Sportservice NH een enquête uitgezet. Op basis van de resultaten wordt een plan van aanpak
gemaakt. De wensen van de verenigingen zijn belangrijk, maar ook is er voldoende draagvlak van de
scholen nodig. Er is overleg geweest tussen de schoolbesturen van Het Skitteljacht en de Regenboog.
Gesproken is of eventuele huisvesting in een MFA voor de scholen een goed plan kan zijn. Verdere
acties volgen na analyse van de uitkomsten van de enquête.

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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