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VEEL BEREIKT MET VITALE DORPEN
Hoe staat het ermee?
Misschien hebt u in uw dorp al iets gemerkt van een Vitale dorpen-actie in Oosterblokker. Er gebeurt
veel! Zoals u in onze Vitale dorpen-brochure hebt kunnen lezen, zijn inwoners actief bezig met de
uitvoering van de allianties. En met succes! De eerste resultaten zijn al bereikt.
‘Achter de schermen’
Er zijn ook allianties waarvoor ‘achter de schermen’ hard wordt gewerkt. Zoals de boothelling in
Drachterveld of het plaatsen van een informatiebord. Vaak is hiervoor een lang traject nodig voordat
u resultaat ziet. Onder andere als gevolg van overleg met verschillende partijen, het aanvragen van
een vergunning, de benodigde goedkeuring van bijvoorbeeld de provincie of de inzet van een
stedenbouwkundige.

Allianties Oosterblokker
Drachterveld
Het doel van deze alliantie is Drachterveld verder in te richten als recreatiegebied. En dat is al voor
een groot deel gelukt. De ligweide wordt nu vaker gemaaid. Er zijn bankjes geplaatst, steigers
gemaakt en er is een kanoroute gerealiseerd. Honden worden aangelijnd gedoogd en het
schelpenpad is aangepast. Nu wordt samen met de gemeente en het recreatieschap onderzocht
welke mogelijkheden er zijn voor een boothelling. Hierover is overleg met buurgemeente Hoorn.
Cultureel Centrum Pancratius
De alliantie heeft twee speerpunten. De alliantie wil de verbinding in het dorp versterken. Zo is er
een jaarlijkse Oosterblokkerborrel. Hierbij worden bewust de nieuwe inwoners ook uitgenodigd.
Daarnaast is het organiseren van meer activiteiten in volle gang. De 2 nieuwe activiteiten,
meezingmiddag en wereldfestijn, waren een succes. Het krijgen van voldoende vrijwilligers blijft
hierbij een aandachtspunt. De alliantie wil het programma graag meer promoten door het plaatsen
van een digitaal informatiebord langs de weg. Ook biedt dit mogelijkheden voor informatie van
bijvoorbeeld verenigingen in het dorp. Samen met de gemeente kijkt de alliantie wat mogelijk is.
Verkeer
De alliantie verkeer heeft samen met de gemeente gekeken welke maatregelen kunnen worden
uitgevoerd om het dorp veiliger te maken. Zo is er bij de Harmonie een geleidenhek geplaatst en is
de oversteekplaats bij de ingang Gildenweg - Zuiderdracht duidelijker gemaakt. Ook is de
ophaalroute voor huisvuil aangepast om de verkeersveiligheid bij de scholen te verbeteren. De
alliantie onderzoekt of er nog andere maatregelen nodig zijn.
Starterswoningen
De alliantie is met de gemeente in gesprek over mogelijkheden om woningen voor starters te
realiseren. Ook het splitsen van bestaande stolpen wordt onderzocht. De alliantie kijkt op dit
moment vooral naar de ontwikkelingen in het Oosterblokker en is benieuwd naar de woningbehoefte
in het dorp. Er wordt gedacht aan een enquête om de behoefte te pijlen.
Trots op inwoners
Het college is trots op het project en vooral op de inwoners van Drechterland. Wethouder Te
Grotenhuis: “ We hebben twee jaar hard en met veel plezier gewerkt aan Vitale dorpen. Bij de
uitwerking van de allianties is het gehele college betrokken, maar alleen op hoofdlijnen. De inwoners
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staan centraal in de uitvoering van het project. Zij mogen er trots op zijn dat zij er met elkaar zoveel
energie en tijd in stoppen!”
Informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.drechterland.nl/vitaledorpen. Daar leest u de resultaten en
voortgang van de allianties in alle Drechterlandse dorpen. Ook kunt u daar de brochure nog eens
bekijken en vindt u de contactpersonen van uw dorp. Heeft u vragen of wilt u ook meedoen aan een
alliantie? Neem dan contact op via vitaledorpen@drechterland.nl.
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