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Gezamenlijk aan de slag met toekomst winkelgebied Oosterwolde 
 
In de afgelopen maanden is door ondernemers, de Vereniging van Vastgoedeigenaren 
Winkelgebied Oosterwolde i.o. en de gemeente Ooststellingwerf gewerkt aan een gezamenlijke 
blik op de toekomst van het winkelgebied van Oosterwolde. Hieruit volgde een eindrapportage 
met de  titel; ‘Samenwerken aan een krachtig en prachtig winkelgebied Oosterwolde’.               
De partijen bundelen de krachten om het winkelgebied in Oosterwolde als regiofunctie te 
behouden en te versterken.  
 
De eindrapportage is aangeboden aan de Stuurgroep Winkelgebied Oosterwolde.  
 
Open proces 
Het proces om te komen tot de eindrapportage is begeleid door een onafhankelijk adviesbureau.       
De eindrapportage is geen nieuwe visie, maar heeft alle bestaande input en nieuwe inzichten bij 
elkaar gebracht. Na een open proces, met ruimte voor ieders inbreng, is de belangrijkste uitkomst dat 
er weer gezamenlijk wordt gewerkt aan de toekomst van het winkelgebied in Oosterwolde. Nadat eind 
vorig jaar een impasse ontstond, omdat een gezamenlijke kijk op het centrum van Oosterwolde 
ontbrak. En ook de uitwerking van de gemeente in het bestemmingsplan voor het Oude Dorp leidde 
tot een dilemma rondom een compact centrum.  
 
Basis 
“We hebben elkaar nodig om het gezamenlijke belang te bereiken; een toekomstbestendig 
winkelgebied,” aldus Henkjan van Zanten, voorzitter van de stuurgroep en Oosterwolde Promotion. 
We gaan niet meer naar het verleden kijken, maar ik geloof dat het verleden wel heeft gezorgd voor 
een stevigere basis. Door met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar en naar onszelf te kijken, ligt er 
nu een stevig fundament voor het vervolg. De aanpak past ook bij de aanpak van de gemeente 
Ooststellingwerf; ruimte bieden aan eigen initiatief en met elkaar in gesprek gaan.” Thomas Hof 
voorzitter van de Vereniging van vastgoedeigenaren Winkelgebied Oosterwolde en lid van de 
stuurgroep, deelt het beeld van Van Zanten. “Het fundament is niet alleen verstevigd, maar ook 
vergroot, zo zijn onder andere de bewonerscommissie en partijen uit de cultuursector betrokken bij de 
gesprekken. We trekken samen op en dat zorgt voor positieve energie om de schouders er met elkaar 
onder te zetten.” 
 
Verbinding 
Een mooie eindconclusie uit het rapport  is dat er onderscheidende gebieden zijn. Drie 
aaneengesloten winkelgebieden die, juist door hun onderlinge verscheidenheid aan winkels, inrichting 
en sfeer, elkaar aanvullen. Daarmee ontstaat vanaf de nieuw te bouwen Lidl tot aan de Poiesz een 
aaneengesloten winkelgebied. De brug over de Compagnonsvaart is letterlijk en figuurlijk het 
verbindingspunt in het winkelgebied. Hier komen verleden, heden en toekomst samen. 
 
Vervolg 
In het eindrapport staan ook de routekaart aangegeven voor het vervolg.  
De stuurgroep is blij met het eindrapport en wil dit ook delen met de achterban. Zij herkent zich in de 
conclusies en aanbevelingen en gaat begin 2020 ook een prioritering opstellen waarin de routemap 
verder wordt ingekleurd. De stuurgroep bestaat uit acht leden, waarin ondernemers, 
vastgoedeigenaren en de gemeente zijn vertegenwoordigd.  
 
In februari 2020 volgt een openbare bijeenkomst waarin de partijen een toelichting geven op het 
rapport en de routekaart met concrete vervolgstappen.  

 
 


