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VRIJWILLIGERS EN INZETBAARHEID

VERKOOPPRIJS WONINGEN

In Ooststellingwerf is een structurele afname 
van geboorten (ontgroening) en een structurele 
toename van het aantal sterfgevallen.

Daarnaast is er een toename van het aantal 
eenpersoonshuishoudens en huishoudens 
zonder kinderen en een afname van het aantal 
gezinnen met kinderen.

64% van de burgers is betrokken in het 
verenigingsleven van Ooststellingwerf.

Hiervan zit
52% bij sportverenigingen
22% bij religieuze of maatschappelijke verenigingen
17% bij culturele verenigingen
17% bij gezelligheidsverenigingen
34% bij overige vrijetijdsverenigingen

Oostellingwerf heeft in totaal 
11.419 woningen. Waarvan
bijna 67% koopwoning. De 
overige 33% zijn huurwoningen.

Bronnen: CBS.nl  --  Waarstaatjegemeente.nl  --  Atlas van de Leefomgeving  --  Volksgezondheidenzorg.info

WAAR STAAN WE NU? ONS VERTREKPUNT VOOR DE OMGEVINGSVISIE

RESULTATEN ENQUÊTE INWONERS

49% van de inwoners is eens per 
jaar vrijwilliger (landelijk 45%).

86% van de inwoners zegt 
bereid te zijn tot inzet voor 
de leefbaarheid van de buurt 
(landelijk 79%).

In 2020 was de gemiddelde 
verkoopprijs van een woning 
€253.000 (landelijk €334.000)

In het raadsprogramma heeft de gemeente voor wonen aangegeven dat de gemeente blijft inzetten op 
inbreiding vóór uitbreiding. Daarbij kiest de gmeente voor het behoud van ruimtelijke kwaliteit. Ook vraagt de 
gemeeten aandacht voor sociale woningbouw.
De basis hiervoor ligt in de gemeentelijke Woonisie. Daarin zijn een aantal principes benoemd:
 - focus op inbreiding in plaats van uitbreiding;
 - concentratie van de woningtoevoegingen door nieuwbouw op in- of uitbreidingslocaties in de drie 

kerndorpen (Appelscha, Oosterwolde enHaulerwijk) en incidenteel in de andere dorpen;
 - nieuwbouwmogelijkheden optimaal inzetten om woningen toe te voegen waar ook in de toekomst 

behoefte aan is.

De raad wil dat inwoners zo lang mogelijk op de door hen zelf gewenste plek kunnen wonen en hier zelf 
regie over hebben, kangoeroewoningen moeten mogelijk blijven. De raad wil verder ruimte geven aan 
maatschappelijke welzijnsinitiatieven. De raad wil een faciliterende rol op het terrein van kunst en cultuur en 
burgerinitiatieven ondersteunen. De huidige bibliotheekvoorzieningen moeten behouden blijven.

Het cultureel erfgoed moet beschermd worden. 

Vraag: Het aantal inwoners in de 
gemeente neemt af. Wat vindt u 
belangrijk voor de toekomst van 
de dorpen?

Vraag: Steeds vaker delen 
dorpen voorzieningen als een 
bibliotheek of school. Ook zijn er 
dorpen die het heft in eigen hand 
nemen en het zwembad of het 
dorpshuis beheren. Wat vindt u 
belangrijk?

De gemeente moet 
ruimte geven aan nieuwe 

woonwijken zodat 
er meer mensen van 

buitenaf in de gemeente 
Ooststellingwerf kunnen 

wonen.

De gemeente moet 
niet zorgen voor meer 
woningen, maar voor 
passende woningen, 
zodat onze inwoners 
zo lang mogelijk in de 

kleinere dorpen blijven 
wonen.

De gemeente moet 
ruime mogelijkheden 

bieden aan ondernemers 
die werkgelegenheid 

toevoegen om zo meer 
inwoners aan te trekken.

De gemeente moet 
zorgen dat onze dorpen 
er goed verzorgd uitzien. 
Dan is dat in ieder geval 

een mooi visitekaartje om 
nieuwe inwoners aan te 

trekken.

de gemeente de dorpen ruimte 
en budget geeft om zelf keuzes 
te maken voor wat het beste is 

voor het dorp

de gemeente zorgt voor goede 
verbindingen tussen de dorpen 
zodat alle voorzieningen goed 

bereikbaar zijn voor jong en oud

de gemeente zorgt dat in ieder 
geval in Oosterwolde alle 

voorzieningen beschikbaar zijn


