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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 Westwoud. 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 allianties
Omnivereniging en Multifunctionele accommodatie. Vaak is hiervoor een lang traject nodig voordat u
resultaat ziet. Onder andere als gevolg van overleg met verschillende partijen, benodigde
goedkeuring door bijvoorbeeld de provincie of de inzet van een stedenbouwkundige.

Allianties Westwoud
Realiseren multifunctionele accommodatie
Het realiseren van een multifunctionele accommodatie is een complex onderwerp. De alliantie heeft
een aantal grote stappen gezet. Er zijn gesprekken gevoerd met onder andere verenigingen, scholen
en de woningstichting. Hen is gevraagd wat zij in het dorp willen behouden en willen realiseren.
Samen met de gemeente is besloten een stedenbouwkundige te betrekken bij het onderzoek naar de
wensen en mogelijkheden. Naar verwachting liggen er in januari 2018 een aantal scenario’s die de
alliantie, de betrokken partijen en de gemeente samen gaan bespreken.
Omnivereniging Westwoud
De alliantie onderzoekt de mogelijkheden voor het oprichten van een omnivereniging. Er is een
enquête gehouden onder sportverenigingen. Sportservice helpt met de uitwerking hiervan. De
alliantie kijkt op basis van de behoefte welke vorm er mogelijk is voor een omnivereniging. Daarna
volgt een bijeenkomst met alle verenigingen. De alliantie doet veel in samenwerking met de alliantie
Multifunctionele accommodatie.
Gastvrij Westwoud
Westwoud wil nieuwe inwoners gastvrij verwelkomen met een wandeling door het dorp en een
kopje koffie na afloop. De uitwerking hiervan ligt nu stil. Het idee van de alliantie is dat bewoners van
Westwoud hierbij kunnen helpen door de alliantie te informeren als er nieuwe buren komen.
Hulp gezocht!
De alliantie zoekt nieuwe mensen die deze kar willen trekken. Heeft u interesse? Meldt u dan aan via
vitaledorpen@drechterland.nl.
Website voor Westwoud
Alliantie Website Westwoud heeft vergevorderde plannen voor het realiseren een centrale website
voor Westwoud met als speerpunt de dorpsagenda met een koppeling naar een facebookpagina. De
website wordt het centraal platform voor de verenigingen in Westwoud die activiteiten en
evenementen bij de inwoners onder de aandacht willen brengen. De alliantie werkt samen met
dorpsblad De Schakel.
Verkeersveiligheid
De alliantie heeft hard gewerkt en is erg tevreden over het resultaat dat tot nu toe is bereikt. Een
aantal maatregelen zijn al genomen zoals aanduiding van de schoolzone bij de Regenboog. Nu wordt
nog gewerkt aan aanpassingen en onderhoud rond de Dr. Wijtemalaan en Dr. Nuyenstraat.
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Daarnaast is de alliantie blij met de realisatie van het wandelpad langs het spoor dat naar
verwachting eind van dit jaar nog wordt opgeleverd.
Starterswoningen
Veel jongeren in Westwoud willen graag in hun eigen dorp wonen. Dat was een van de opmerkingen
op de bewonersbijeenkomsten van Vitale dorpen. Dit resulteerde in de alliantie Starterwoningen
Westwoud. Een aantal inwoners heeft gezocht naar mogelijkheden om goedkope woningen voor
starters te realiseren. En dat is gelukt, in het voormalige gebouw van Konst & van Polen. Daarnaast
kijkt de alliantie naar de ontwikkelingen rond de multifunctionele accommodatie.
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
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 het dorp. Heeft u vragen of wilt u ook meedoen aan een
alliantie? Neem dan contact op via vitaledorpen@drechterland.nl.
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