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Er zijn verschillende verenigingen, bedrijven, inwoners en bewonersplatforms in Oostwold 

actief. Al deze partijen hebben eigen deskundigheden, wensen en ideeën voor Oostwold.  

De Werkgroep Dorpsvisie, onderdeel van Dorpsbelangen Oostwold heeft de ambitie om de 

wensen en ideeën bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden in de dorpsvisie voor 

Oostwold. De gemeente Oldambt wil de dorpsvisie gebruiken als basis voor haar beleid in 

de komende jaren. 

Een dorpsvisie is een plan van het dorp waarin wordt aangegeven wat op de lange termijn, 

volgens de inwoners, de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van het dorp en 

de naaste omgeving.  

Vorig jaar heeft Oostwold een eigen slogan gekregen: …gelukkig in Oostwold! Naar idee 

van Thom Uffen. Passend bij de slogan van Oostwold geeft de dorpsvisie antwoord op de 

centrale vraag: 

 

Bij het opzetten van de nieuwe dorpsvisie zijn de uitkomsten van de gehouden enquête 

meegenomen. Daarnaast is er geluisterd naar de wensen, ideeën en op- en aanmerkingen 

van de inwoners tijdens georganiseerde bijeenkomsten met verschillende verenigingen en 

bewonersplatforms. Hierdoor heeft jong tot oud meegedacht over de tot standkoming van 

deze dorpsvisie. De werkgroep Dorpsvisie vertrouwt erop dat hierdoor deze dorpsvisie breed 

wordt gedragen en de stem vertolkt van de inwoners van Oostwold. 
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Landelijke positie Oostwold: > 

Eigentijdse streek en jongste 

watergemeente 

 

Eigentijdse streek 

Oostwold bevindt zich in het landelijke, 

rustieke Groningse Oldambt, de 

voormalige graanschuur van Nederland 

en de jongste watergemeente van 

Nederland. Dit is een gebied met 

eindeloze vruchtbare akkers dat in vijf 

eeuwen van aanhoudende arbeid aan de 

zee werd onttrokken. De dijkcontouren 

van de opeenvolgende inpolderingen 

liggen als getuigen van dit gevecht in het 

landschap. Het Oldambt is in het kader 

van de Nota Belvedère geselecteerd als 

één van de cultuurhistorisch meest 

waardevolle gebieden in Nederland.  

Oostwold maakt deel uit van een ring van 

dorpen die op wat hogere zandruggen zijn 

gesitueerd in het lager gelegen 

veengebied in het hart van het Oldambt, 

‘het Schiereiland van Winschoten’. Deze 

oudere dorpen zijn van oorsprong 

agrarische streekdorpen, welke zijn 

ontstaan langs ontginningsassen. Door 

latere uitbreiding hebben deze dorpen een 

zekere komvorming doorgemaakt.  
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De omgeving van de dorpen kenmerkt 

zich door het visueel en open landschap 

van de Dollardpolders. Het contrast van 

de gebogen lijn van de zandruggen met 

de daarop samengepakte bebouwing van 

dorpen en (de Oldambtster) boerderijen 

met de grote, rechte lijnen van de jonge 

zeekleipolders vormt een belangrijke 

fysieke drager in het gebied (Bron: 

dorpsontwikkeling Oostwold 2006). Het 

gebied wordt met recht ook wel ‘De 

Graanrepubliek’ genoemd.  

 

Jongste watergemeente van Nederland 

> Blauwestad met haar Oldambtmeer 

Het concept van de Blauwestad is 

gegroeid vanuit het gebiedsgericht beleid 

uit de jaren negentig met als achterliggend 

doel om het Oldambt uit het oogpunt van 

leefbaarheid nieuw leven in te blazen. Het 

Oldambt is een bijzonder gebied. Het 

staat bekend om haar zeeklei, dijken, 

graan en boerderijen en is ontstaan na 

een lang gevecht met de zee. Het ooit, 

door zware arbeid, aan de zee onttrokken 

land werd in 2005 deels weer 

teruggegeven aan het water. Het Oldambt 

is daarmee de jongste watergemeente 

van Nederland, een ambitie waar de 

gemeente Oldambt vol op inzet. Oostwold 

ligt aan de rand van het nieuwe meer van 

800 hectare en 350 hectare nieuw 

natuurgebied. 

Achterliggende gedachte Blauwestad – 

opplussen Nederlandse krimpregio 

Met de komst van de Blauwestad en het 

Oldambtmeer moet het gebied niet alleen 

aantrekkelijk worden voor nieuwe 

inwoners, bezoekers en bedrijven. Vooral 

ook het bestaande gebied, waaronder 

Oostwold, met zijn huidige bewoners, 

moet meerwaarde gaan ondervinden van 

de grootschalige ruimtelijke ingreep. 

Vergroting van de werkgelegenheid in de 

regio, versterking van de toeristisch-

recreatieve infrastructuur, het wonen en 

verbetering van de bereikbaarheid in de 

regio zijn daarmee tot belangrijke 

beleidsitems van het gemeentelijk en 

regionaal gebiedsgericht beleid geworden 

(Bron: dorpsontwikkeling Oostwold 2006). 
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Regionale positie Oostwold 

Historische positie: van nederzetting 

tot dorp aan het water 

Oostwold is ontstaan op een glaciale 

zandrug op de grens van het open 

landschap van de oude Dollardboezem in 

het noorden en het lager gelegen 

veengebied rondom het Scheemdermeer 

in het zuiden. Vanaf deze zandrug werd 

vanaf de 16de eeuw het omringende 

gebied ontgonnen. Door overstromingen 

van de Dollard moesten de bewoners van 

de overstroomde zandruggen 

herhaaldelijk vluchten naar hoger gelegen 

gronden. Verschillende nederzettingen in 

het gebied, waaronder Oostwold, zijn 

hierdoor (meerdere malen) verplaatst. 

Vanaf het begin van de 16e eeuw begon 

men door middel van bedijkingen en 

inpolderingen het oude land te 

beschermen. Door deze inpolderingen 

steeg de werkgelegenheid in de landbouw 

en konden de nederzettingen groeien. 

Rond deze tijd kreeg de nederzetting 

Oostwold in beginsel haar huidige vorm.  

Structuur 

De structuur van het dorp Oostwold wordt 

van oudsher bepaald door de Huningaweg 

en ten noorden daarvan het Koediep, dat 

een belangrijke rol speelde in het vervoer 

van landbouwproducten over het water. 

Daartussen lagen enkele straten waaraan 

het merendeel van de bebouwing in de 

vorm van arbeiderswoningen stond. Aan 

de Huningaweg stonden grote boerderijen 

met de achterzijde gericht op het Koediep. 

Het Koediep werd destijds met veel 

weerstand gegraven, maar is intussen 

gedempt, een deel van het tracé is terug 

te vinden in de huidige Havenstraat.  

In de tweede helft van de 18de eeuw 

ontstond een echte dorpskom tussen de 

Huningaweg en het Koediep door de 

bouw van de kerk, pastorie en de school, 

aan beide zijden geflankeerd door lanen 

met kleinschalige woonhuizen.  

Omdat het bebouwings- en 

beplantingspatroon van dit middengebied 

goed bewaard is gebleven, is dit deel van 

Oostwold in 1991 aangewezen als 

beschermd dorpsgezicht.  

In de tweede helft van de 19de eeuw trad 

een verdichting van de bebouwing rond de 

kerk en de pastorie op. Door verdere 

inpolderingen steeg de werkgelegenheid 

in de landbouw en ontstond de behoefte 

aan nieuwe gebieden voor 

arbeiderswoningen. In de periode 1900-

1940 werden daartoe nieuwe 

bebouwingslinten aangelegd in de vorm 

van verbindingslinten tussen de 

historische linten (Klinkerstraat en 

Noorderstraat). Parallel aan deze 

verbindingslinten werden in deze periode 

ook zogeheten ‘dubbellinten’ ontwikkeld 

(Bernardlaan en Julianalaan).  

Na de Tweede Wereldoorlog vond een 

ingrijpende wijziging in de ruimtelijke 

structuur van de dorpskom plaats door de 

demping van het Koediep en de aanleg 

van de Havenstraat. De projectmatige 

uitbreidingen in de jaren vijftig tot zeventig 

van de vorige eeuw (Margrietstraat/ 

Beatrixstraat en 

Tichelwerk/Palmarstraat/Sijpkensstraat) 

en de recente uitbreiding bij Hunningahof 

hebben de komvorming van Oostwold 

verder versterkt (Bron: dorpsontwikkeling 

Oostwold 2006). 
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Oostwold

Oldambtmeer

Cultuur > 
Oldambtster

boerderijen

Karakteristiek 
polderlandschap

Park + 
Natuurgebieden

Huidige positie: eigentijds streekdorp 

aan de rand van het Oldambtmeer 

Het huidige Oostwold is te typeren als een 

eigentijds streekdorp aan de rand van het 

nieuwe Oldambtmeer. In de huidige 

ruimtelijke structuur is de 

ontstaansgeschiedenis nog altijd goed 

herkenbaar in het beschermde 

dorpsgezicht en in de oude linten met het 

bijbehorende bebouwingspatroon.  

Oostwold mag met recht eigentijds 

genoemd worden vanuit het perspectief 

van historisch dorp aan de rand van het 

nieuwe Oldambtmeer, omgeven door 

statige Oldambtster boerderijen, het 

karakteristieke zeekleipolderlandschap en 

natuurgebieden. Oostwold biedt inwoners 

en toeristen daardoor een veelzijdige 

omgeving, met volop mogelijkheden om te 

recreëren naar wens. Zoals fietsen, 

wandelen, varen, zwemmen, vissen en 

zelfs vliegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eindeloos kijken” 

“Rijkdom en pracht” 

“Waar je nog gewoon kunt varen ” 

“Rust en ruimte ” 

 

Fig. 1.  Eigentijds Oostwold met al haar diversiteit 
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Rondom het beschermde dorpsgezicht 

> het nieuwe centrum 

De waarde van het beschermde 

dorpsgezicht is met name gelegen in de 

kenmerkende historische ruimtelijke 

structuur, die in de tweede helft van de 

18de eeuw is ontstaan met de bouw van 

de huidige pastorie en kerk. Deze 

structuur wordt bepaald door een zekere 

symmetrie die tot uitdrukking komt in de 

evenwijdig bebouwde lanen met 

daartussen een centraal middengebied. In 

dit middengebied is een aantal bijzondere 

functies gelegen, zoals de kerk, pastorie 

en de voormalige school, die nu dienst 

doet als ontmoetingsplaats (centrum 

Havenstraat 5). De symmetrie wordt 

benadrukt door de kleinschalige 

bebouwing aan de flankerende lanen, 

bestaande uit ongeveer gelijke vrijstaande 

arbeiders- en ambachtswoningen, die de 

ruimtelijke begrenzing van het 

middengebied vormen.  

De Egbertilaan is uitsluitend aan de 

oostzijde bebouwd waardoor de 

bebouwing is georiënteerd op het centrale 

middengebied. De plaats van de kerk in 

dit middengebied is enigszins perifeer, 

zeker in vergelijking met de pastorie, maar 

wordt sterk geaccentueerd door de 

aanwezigheid van een zichtas in de vorm 

van de Kerksingel. De kerk ligt vanaf de 

Huningaweg gezien in het verlengde van 

de laanbeplanting aan de Kerksingel.  

Deze zichtlijn is binnen het beschermd 

dorpsgezicht van groot belang. Forse 

bomen en een monumentaal hek verlenen 

de kerk allure (Bron: dorpsontwikkeling 

Oostwold 2006). 

Door het verdwijnen van de detailhandel- 

voorzieningen uit de Hoofdstraat vindt er 

een verschuiving plaats van het 

gevoelsmatige centrum van het dorp.  

 

Het gebied vanaf het beschermde 

dorpsgezicht tot en met de T-splitsing bij 

de Twee Oldambten vormen gevoelsmatig 

het nieuwe centrum, ‘de kern’, van 

Oostwold.  

Net zoals in Midwolda zijn het 

voornamelijk de grote vrijstaande 

herenboerderijen en de 

arbeiderswoningen in de linten en in de 

dorpskom die het verleden weerspiegelen. 

Achter de oude bebouwingslinten is vanaf 

circa 1950 een aantal nieuwe, kleine 

buurten gerealiseerd, rondom de kern van 

Oostwold. Door de vierkante vorm zijn de 

gebieden op zichzelf staande 

woonclusters binnen Oostwold. 

Aansluitend aan deze kleine buurten is 

sprake van een aantal groengebieden in 

de vorm van het park tussen Tichelwerk 

en de Oudlandseweg en het 

sportveldcomplex aan de zuidoostrand 

van het dorp (Bron: dorpsontwikkeling 

Oostwold 2006).  

De aanleg van de Blauwestad en het 

Oldambtmeer heeft positieve gevolgen 

gehad voor de ontwikkeling en 

leefbaarheid van Oostwold, ervaren 

inwoners uit Oostwold. Vooral de 

Noordrand, de noordelijke rand van de 

Blauwestad tussen Oostwold en Midwolda 

in, is ingrijpend van karakter veranderd na 

de komst van de Blauwestad. In deze 

zone is een haven aangelegd, met 

parkeerplaatsen, havengebouwen, twee 

horecavoorzieningen, kleine 

wandelboulevard, strand, fietspaden, 

steigers en pieren en een Brede School. 

De Brede School is een multifunctioneel 

centrum waarin o.a. twee scholen zijn 

ondergebracht, een openbare en een 

christelijke school. Voorheen waren dit 

vier scholen, 2 uit Oostwold en 2 uit 

Midwolda. Naast het Bredeschoolgebouw 

bevindt zich een sporthal.  



11 
 

 

 

 

 

De Werkgroep Dorpsvisie, onderdeel van 

Dorpsbelangen Oostwold heeft een 

enquête verspreid onder alle inwoners van 

Oostwold. Hierop zijn 81 enquêtes retour 

ontvangen. Deze reacties zijn 

geanalyseerd en de daaruit voortgekomen 

bevindingen, ideeën en wensen die breed 

gedragen werden, zijn meegenomen in de 

dorpsvisie. 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen 

is aanvullend literatuuronderzoek gedaan 

en is er met vijf verenigingen en/of 

bewonersplatforms gesproken, namelijk 

VVS, Jeugdsoos Oostwold & Omgeving, 

Vrouwen van Nu, Buurtvereniging 

Parallelweg en met bezoekers van 

Centrum Havenstraat 5.   

Hierdoor heeft jong tot oud meegedacht 

en zijn de beschreven bevindingen, 

ideeën en wensen in dit handboek niet de 

stem van het individu, maar de 

gezamenlijke stem van de Oostwolmers. 

De bevindingen en kwaliteiten vormen de 

basis voor deze dorpsvisie.  

Het profiel is opgebouwd uit drie thema’s:  

 Wonen en woonomgeving 

 Economie/werken 

 Sociaal maatschappelijk 
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Fig. 2: 

Verdeling % in leeftijd 

Oostwold wonen 

 

Oostwold bestrijkt een gebied van 122 

hectare. Het ligt aan de rand van het 800 

hectare, grote Oldambtmeer. Het aantal 

inwoners in Oostwold daalt door de jaren 

heen licht. Van 1570 inwoners in 2010, 

naar 1495 inwoners in 2018. Opvallend is 

echter dat er sinds 2015 een soort van 

stabilisatie is. Waar voorheen het aantal 

inwoners met gemiddeld 15 per jaar 

daalde, is sinds 2015 het aantal inwoners 

gelijk gebleven. (Bron: woonmonitor 

Gemeente Oldambt). De cijfers 

bevestigen het gevoel dat inwoners 

hebben, namelijk dat er de laatste jaren 

meer Oostwolmers blijven wonen in 

Oostwold, maar er ook meer keuze-

Oostwolmers bij komen.  

De bevolkingsopbouw vertoont een 

evenwichtige opbouw in leeftijd en 

geslacht. (52% man en 48% vrouw) 

Oostwold krijgt in de toekomst echter met 

vergrijzing te maken. De oorzaak hiervan 

is het lage aandeel bewoners in de leeftijd 

15-25 jaar en het hoge aandeel bewoners 

in de leeftijd 45-65 jaar (Bron: 

allecijfers.nl/buurt/oostwold-oldambt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de enquête blijkt dat 68% van de 

inwoners van Oostwold graag in het dorp 

woont. 31% geeft aan dat wonen in 

Oostwold zowel voor als nadelen heeft.  

Uit gesprekken van de werkgroep met de 

jeugd in de leeftijd van 15-25 jaar blijkt dat 

zij hier graag willen blijven wonen omdat 

hier hun sociale netwerk is.  

Ook ouderen willen graag in Oostwold 

blijven wonen door de rust, ruimte en 

natuur in de omgeving van Oostwold. 69% 

van de inwoners die de enquête hebben 

ingevuld vraagt zich echter af of ze 

kunnen blijven wonen in Oostwold als ze 

ouder en hulpbehoevend worden. 

Ouderen zelf geven in gesprek aan dat ze 

de seniorenwoningen en (sociale) 

voorzieningen op loopafstand te missen, 

waardoor ze naar omliggende dorpen 

verhuizen, zoals Beerta en Midwolda.  

Het moet een ambitie zijn om de 

bestaande groepen inwoners blijvend aan 

Oostwold te binden. Dit verhoogt de 

leefbaarheid, het voorzieningenniveau en 

de sociale binding. Echter vraagt dit om 

een gerichte omgevings- en 

woningbouwprogrammering van de 

gemeente Oldambt. 

 

Woningmarkt 

Het overgrote deel van de bebouwing in 

Oostwold heeft een woonfunctie. Binnen 

de woningvoorraad ligt het accent op de 

particuliere sector. De laatste tien jaren 

ligt de woningbouw in Oostwold stil. Zo’n 

20% van de woningvoorraad in het dorp 

bestaat uit huurwoningen. De kwaliteit van 

deze woningen is niet geheel optimaal. 

Inwoners geven in de enquête aan dat 

verloedering/verpaupering van 

(huur)woningen en leegstaande panden 

maakt dat ze minder prettig wonen in 

Oostwold.  
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Veilig wonen > verkeer 

Inwoners geven in de enquête en in 

gesprek aan dat er erg hard gereden 

wordt op de hoofdwegen: Huningaweg, 

Goldhoorn, Hoofdstraat, Klinkerstraat en 

Kromme Elleboog. De structuur van het 

dorp nodigt uit tot hard rijden. Inwoners 

vinden dat er gevaarlijke verkeerssituaties 

ontstaan, in combinatie met de 

onoverzichtelijke wegen van rechts, 

onbekendheid van toeristen met de 

fietsboulevard, de onduidelijke markering 

van de fietsboulevard en het 

vrachtverkeer door het dorp vinden 

inwoners. 

  

De 30 kilometerzone is niet afdoende om 

gevaarlijke verkeersituaties te voorkomen, 

geven inwoners uit Oostwold aan. 

Specifiek geven inwoners aan zich zorgen 

te maken over de bocht bij de 

huisartsenpraktijk, kruispunt Beatrixstraat, 

Hoofdstraat en Klinkerstraat, 

voorrangsweg Huningaweg-

Wilhelminalaan en Goldhoorn-

Noorderstraat. Herinrichting van deze 

verkeerssituaties als ook herinrichting van 

de hoofdwegen zal het veilig wonen 

bevorderen, denkt men.  

Om de leefbaarheid te verbeteren, moet 

ook het vrachtverkeer door het dorp 

zoveel mogelijk worden beperkt. De 

huidige verkeersborden zijn niet afdoende 

om het vrachtverkeer via de 

Oudlandseweg te leiden. 

 

Veilig wonen > Lawaaioverlast 

In Oostwold is er weinig tot geen 

structureel lawaaioverlast, zo blijkt uit de 

enquête. De jeugdsoos heeft een 

belangrijke waarde in het dorp, wel zijn er 

enkele omwonenden die incidenteel 

geluidsoverlast ervaren doordat de 

jeugdsoos gesitueerd is in de Hoofdstraat.  

 

 

Veilig wonen > Fietspaden  

Inwoners geven aan de natuur rondom 

Oostwold erg prettig te vinden.  

Inwoners maken veel gebruik van de fiets- 

en wandelpaden in Oostwold. De 

inwoners zien kansen in de verdere 

uitbreiding en verbetering van de fiets- en 

wandelpaden met het oog op de 

verkeersveiligheid en de toename van het 

toerisme in Oostwold. 

Inwoners geven in gesprek aan dat de 

fietsboulevard voor onduidelijkheid zorgt 

bij de jeugd en toeristen: Fietsers blijven 

fietsen op de rijbaan (Huningaweg). Een 

duidelijkere markering van de 

fietsboulevard zal de veiligheid verhogen, 

denken inwoners. Ook wordt de bocht bij 

de huisartsenpraktijk Blauwestad als 

onveilig ervaren, doordat fietsers zich op 

de rijbaan begeven en auto’s veelal de 

binnenbocht nemen.  

 

Inwoners vinden het jammer dat de fiets- 

en wandelpaden rondom het 

Oldambtmeer en in het natuurgebied 

Kromme Elleboog te smal zijn. Een 

scootmobiel en een fietser kunnen elkaar 

niet rijdend passeren, waardoor onveilige 

situaties en ergernissen ontstaan. Ook 

zien inwoners graag dat de wandelpaden 

in het park, achter het VVS sportcomplex 

en de kerkhofpaden worden verhard.  

 

Veilig wonen is schoon wonen 

Oostwold is een schoon dorp. Er ligt 

weinig afval op straat. Participatie van 

inwoners is groot om afval rondom de 

eigen woning op te ruimen. Het aantal 

prullenbakken in de omgeving waar 

gerecreëerd wordt kan nog wel worden 

uitgebreid, vinden inwoners. Ook het 

aantal ledigingen op deze plekken kan 

beter worden gemonitord. Op het strand 

ligt er vaak afval naast de prullenbakken.  
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Ruim 63% geeft in de enquête aan dat het 

groenonderhoud matig is door slecht 

onderhoud en /of vanwege teveel onkruid. 

Er wordt ervaren dat het onderhoud van 

het Monument van Pieter Drenth nog 

onvoldoende is. Het monument nodigt niet 

uit tot bekijken ervaren inwoners. Dit 

verdient herinrichting, vinden inwoners. 

 

Duurzaam wonen 

Duurzaam wonen vinden inwoners 

belangrijk in Oostwold. 54% van de 

inwoners wil meedenken over de 

ontwikkelingen t.a.v. duurzaamheid en 

energiebesparing. Bijna de helft van de 

inwoners denkt na over aanschaf 

zonnepanelen voor de eigen woning, 

aanschaf kleine windmolen op eigen 

terrein en/of deelname aan een 

energiecoöperatie.  

Een windmolenpark in de polder vindt 

geen breed draagvlak onder de inwoners. 

In gesprek met inwoners is getoetst wat 

inwoners vinden van een zonnepark aan 

de rand van Oostwold, vergelijkbaar met 

het initiatief uit Finsterwolde. Hier is 

weerstand tegen. Inwoners vinden 

duurzaamheid belangrijk maar zien liever 

dat een energiecoöperatie investeert in 

zonnecellen op daken van huizen en 

schuren van bijvoorbeeld 

Oldambtsterboerderijen. 
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Oostwold werken 

 

In Oostwold zijn weinig grote bedrijven 

gevestigd. Toch is er veel bedrijvigheid en 

ondernemerschap in het dorp. Bij de 

Kamer van Koophandel zijn meer dan 90 

bedrijven ingeschreven in 2018. Het 

werkgelegenheidsaanbod is hoofdzakelijk 

gericht op de landbouw (akkerbouw en 

veeteelt), handel, bouw, ZZP en toerisme 

(Bron: handelsregister KVK). 

De detailhandel in Oostwold is gering. 

Verspreid over het dorp zijn een slager, 

een bank, twee kapsalons, twee 

snackbars, café met terras en 

zaalverhuur, brasserie en een kleine 

boerderijwinkel te vinden. Wel zijn er voor 

een klein dorp nog veel sociale 

voorzieningen. Zoals meerdere 

sportverenigingen, buurtverenigingen, 

twee basisscholen, twee kerken, een 

vliegveld, een bibliotheek, een 

peuterspeelzaal en crèche, 

huisartsenpost, huidinstituut, jeugdsoos 

en een ontmoetingsplaats. 

In de afgelopen jaren zijn de nodige 

detailhandelvoorzieningen uit Oostwold 

weggegaan. Deze winkelpanden, met 

grote etalages, in de Hoofdstraat staan 

leeg, waardoor de Hoofdstraat een lege, 

troosteloze aanblik geeft met de uitstraling 

van een krimpregio. Het dorp is hierdoor 

minder leefbaar geworden, aldus 

inwoners. Het is niet realistisch dat de 

detailhandel terug gebracht wordt in het 

dorp om zo werkgelegenheid te 

bevorderen. Veel inwoners missen een 

supermarkt, maar begrijpen in gesprek 

ook dat dit niet rendabel is in Oostwold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een supermarkt wordt niet alleen gemist 

om de functie, maar ook om sociale 

binding die een supermarkt brengt in het 

dorp. ‘Even een loopje, even eruit’, ‘Een 

centrale plek waar je inwoners ontmoet’.  

Uit gesprekken door de werkgroep met 

inwoners uit Oostwold blijkt dat werk geen 

reden is om te wonen in Oostwold. 

Sociale binding, rust, ruimte en omgeving 

zijn redenen waarom mensen in Oostwold 

wonen.  

Oostwold ligt centraal ten opzichte van 

een aantal grotere steden zoals 

Groningen, Assen, Winschoten, Veendam 

en Stadskanaal, maar ook t.o.v. Duitsland, 

waardoor inwoners wonen binnen 45 

minuten van het werk. Veel inwoners 

vinden dit acceptabel. De prettige 

woonomgeving is belangrijker dan afstand 

naar werk, geven inwoners aan. 
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Werkgelegenheid door Oldambtmeer nog 

onvoldoende 

De komst van de Blauwestad en het 

Oldambtmeer had mede als doel om de 

werkgelegenheid in de regio, waaronder 

Oostwold, te vergroten. Oostwold 

profiteert nog onvoldoende van de 

toename van het toerisme en de kansen 

die het Oldambtmeer biedt. Door verdere 

verbeteringen door te voeren in de 

toeristisch-recreatieve infrastructuur, 

verbetering van de waterkwaliteit t.b.v. vis- 

en watersport, een boulevard en een ‘ja-

maar’-houding van de gemeente, zal het 

aantal arbeidsplaatsen in het toerisme 

verder toenemen, is de verwachting van 

inwoners. 

Nog weinig werkgelegenheid in de 

zorgsector in Oostwold 

De werkgelegenheid in de zorg en niet-

commerciële instellingen is relatief klein in 

Oostwold. De zorg heeft wel 

toekomstperspectief, de aankomende 

vergrijzing zal de werkgelegenheid in de in 

de zorgsector doen stijgen, is de 

verwachting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwoners geven in de enquête aan zich 

zorgen te maken of zij in Oostwold kunnen 

blijven wonen als zij ouder worden. Door 

gerichte omgeving- en 

woningbouwprogrammering voor o.a. 

inwoners van 65 jaar en ouder verwachten 

inwoners een toename van de 

werkgelegenheid in de zorg in Oostwold.  

 

In de regio Oost-Groningen wonen twee 

keer meer mensen met een licht 

verstandelijke beperking (LVB-doelgroep) 

dan gemiddeld in Nederland (Bron: 

Simonet Schroot, oud-medewerker AWBZ 

gemeente Oldambt). Inwoners vinden dat 

dit openingen biedt voor Oostwold.  

Door wonen en werk aan te bieden aan de 

LVB-doelgroep in Oostwold ontstaat hier 

meer werkgelegenheid in de zorg en biedt 

dit mogelijkheden om de huidige 

voorzieningen in Oostwold in stand te 

houden. 
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Oostwold sociaal maatschappelijk 

 

Oostwold is een kleine kern met een 

hechte dorpsgemeenschap, een rijk 

verenigingsleven en verrassend 

ondernemerschap. Er zijn meer dan 90 

ondernemingen en 22 verenigingen en 

stichtingen ingeschreven in Oostwold bij 

de Kamer van Koophandel, 2018.  

 

Er heerst een prettige 

begroetingscultuur/moi-cultuur in 

Oostwold. Inwoners groeten elkaar, maar 

ook toeristen op straat. Toch geven 

inwoners aan saamhorigheid, 

betrokkenheid en gezamenlijk initiatief te 

missen. Dit heeft verschillende oorzaken, 

zo blijkt uit gesprekken met de inwoners. 

Supermarkt wordt gemist om sociale 

binding 

De supermarkt was voorheen het hart van 

het dorp. Met het verdwijnen van de 

supermarkt is het hart verdwenen, zowel 

fysiek als sociaal gezien. Een supermarkt 

is een belangrijke sociale verbindende 

factor in een dorp. De supermarkt wordt 

gemist om de binding die hij bracht. 

Door het verdwijnen van de supermarkt is 

ook de gevoelsmatige kern van het dorp 

verplaatst naar het gebied vanaf het 

beschermde dorpsgezicht tot en met de T-

splitsing bij de Twee Oldambten. De 

leegstand in de oude kern draagt ertoe bij 

dat inwoners het gevoel hebben dat 

saamhorigheid en sociale verbinding 

wordt gemist. Oostwold moet een dorp 

worden waarin oude en nieuwe waarden 

elkaar versterken. 

Versplintering vs. verbinding 

Door de structuur van het dorp, maar ook 

door de geloofscultuur wordt er 

versplintering in het dorp ervaren. Er is 

een rijk verenigingsleven, maar dit bestaat 

veelal uit kleine groepen inwoners. Iedere 

vereniging heeft een eigen locatie en 

eigen evenementen. Er is weinig 

onderlinge verbinding en saamhorigheid, 

vinden inwoners. Inwoners geven aan dit 

te missen. 

Door de vergrijzing en daling van het 

inwonersaantal komt het voortbestaan van 

een aantal verenigingen in Oostwold in 

het gedrang. Verbinding en slimme 

clustervorming kan een oplossing zijn.  

 

  

 

 Beschermd dorpsgezicht met gevoelsmatig nieuwe kern 

 Statige Oldambtsterboerderijen laten meer zien over de cultuur van het gebied 

 Volop rust, ruimte en natuur in Oostwold 

 Omgeven door park en natuurgebieden als Reiderwolde en Midwolderbos 

 Groei water- en fietstoerisme waardoor nieuwe voorzieningen ontstaan  

 Kansen in de zorg door relatief hoge LVB doelgroep in de omgeving 

 Omgeven door divers landschap (water, bos, polder) waardoor inwoners en toeristen 

kunnen recreëren naar wens (fietsen, wandelen, zwemmen, varen, vissen, vliegen) 

 Jeugd wil hier graag blijven wonen door sterke sociale binding 

 Ouderen willen blijven wonen, maar missen voorzieningen 

 Veel ondernemerschap en groot verenigingsleven 

 Brede School  

 ‘Moi’-cultuur 
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Toerisme en saamhorigheid brengen 

Oostwold kansen

In Oostwold vinden veel mensen het 

prettig wonen, zo blijkt uit onderzoek van 

de Werkgroep Dorpsvisie. Om gelukkig te 

blijven of te worden in Oostwold zien 

inwoners kansen in toerisme en 

saamhorigheid/clustervorming. 

 

 

Toerisme en saamhorigheid 

kunnen als kapstok 

fungeren voor de verdere 

verbetering van de 

leefbaarheid op de drie 

pijlers wonen, 

economie/werk en sociaal 

maatschappelijk. 

 

  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr_sCU7-zaAhXI3SwKHYNKDG0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.huren.nl/p11123/kapstok&psig=AOvVaw3AyabdRblzzx-PUP7cc9HD&ust=1525551159321285
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Toerisme stimuleren 

Oostwold is bij uitstek de plek om te 

pionieren op het gebied van toerisme, de 

derde ambitiepijler van de gemeente 

Oldambt (Bron: website gemeente-

oldambt.nl). Recreatie en Toerisme is voor 

de gemeente Oldambt een belangrijke 

sector voor de lokale economie, verschaft 

werkgelegenheid en draagt positief bij aan 

de leefbaarheid en bekendheid van de 

gemeente. Om de ontwikkeling in deze 

sector te stimuleren en kansen te pakken 

is het noodzakelijk dat de gemeente 

beleid ontwikkelt en middelen beschikbaar 

stelt (Bron Beleidsplan Recreatie en 

Toerisme 2017-2020, gemeente 

Oldambt). 

Oostwold is een uniek dorp met veel 

diversiteit in natuur: water, bos, 

zeekleipolder. Oostwold biedt inwoners en 

toeristen daardoor een veelzijdige 

omgeving, met volop mogelijkheden om te 

recreëren naar wens, zoals fietsen, 

wandelen, varen, vissen, zwemmen en 

zelfs vliegen.  

Het verbeteren van de verblijfskwaliteit in 

het dorp en het leggen van een relatie met 

het Oldambtmeer lijkt van groot belang te 

zijn voor de toekomstige ontwikkeling van 

Oostwold. Vooral inwoners van Oostwold 

willen zich meer verbonden voelen met de 

Blauwestad en het Oldambtmeer. 

Inwoners vinden dat Oostwold meer moet 

profiteren van de kansen die het 

Oldambtmeer biedt.  

 

Door meer groei naar het water krijgt 

Oostwold een eigen gezicht naar en adres 

aan het water, in plaats van aan de rand. 

Zo ontstaan nieuwe ontwikkelingszones 

en kansen om aantrekkelijk en kwalitatief 

te wonen en te verblijven, als ook kansen 

voor werkgelegenheid. 

 

 

 

 

Publiekstrekkers naar Oostwold 

Oostwold is nu vooral een dorp waar 

toeristen doorheen fietsen, is de beleving 

van inwoners. Publiekstrekkers kunnen 

eraan bijdragen dat dagjesmensen 

stoppen in Oostwold. Inwoners denken 

hierbij aan: 

 Een boulevard. 

 Een museum.  

 Restauratie van de oude smederij. 

Een aantal inwoners hebben het 

idee om de oude smederij van de 

Familie Blauw te restaureren en 

open te stellen voor toeristen. 

 Een uitkijktoren bij de Pier. 

 

Versnellen biologische evenwicht 

Oldambtmeer, voor groei water en 

vissport in Oostwold 

Het aantal waterplanten in het 

Oldambtmeer is de laatste jaren drastisch 

afgenomen (Bron: blauwestad.nl), toch 

heeft het meer zijn biologische evenwicht 

nog niet bereikt. Door het meer plaatselijk 

te verdiepen, zal er minder blauwalg en 

minder woekerende plantengroei. Deze 

ontwikkeling zou gunstig zijn voor de 

watersport, maar ook voor 

zwemrecreanten.  

 

Een dieper meer is tevens minder 

gevoelig voor temperatuurswisseling, wat 

de visstand ten goede komt. Momenteel 

zit er erg veel snoek in het Oldambtmeer, 

is de beleving. De vissport zou verder 

kunnen ontwikkelen als ook andersoortige 

vissen worden uitgezet, zoals karpers.  
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Stimuleren saamhorigheid 

Inwoners wonen graag in Oostwold om de 

rust, ruimte en natuur. Er wordt veel 

gerecreëerd door inwoners in en om 

Oostwold. De buitenruimte is een plek 

waar inwoners elkaar ontmoeten. De 

supermarkt had voorheen deze functie. 

Door de buitenruimte centraal te stellen en 

hierin te investeren worden saamhorigheid 

en de sfeer zodoende weer versterkt.  

 

Slimme concentratie en/of clustering van 

de voorzieningen versterkt het draagvlak 

en draagt bij aan de sociale samenhang 

en interactie in het dorp. Oostwold is te 

klein om een versplinterd 

verenigingsleven te kunnen houden.  

 

Verbinding in locatie, identiteit en/of 

gezamenlijke evenementen zijn belangrijk 

om het gevoel van saamhorigheid terug te 

laten komen in het dorp, denken inwoners.  

 

Verbinding met Midwolda 

Er kan ook meer verbinding gezocht 

worden tussen Oostwold en Midwolda. 

Inwoners geven aan dat de dorpen steeds 

meer met elkaar vergroeien. De Brede 

School draagt hier grotendeels aan bij, 

doordat kinderen uit Oostwold en 

Midwolda bij elkaar in de klas zitten. Deze 

lijn zet zich door bij de beide 

voetbalverenigingen. Bij VVS voetballen 

ook kinderen uit Midwolda en bij MOVV 

voetballen kinderen uit Oostwold.  

 

Door meer verbinding met elkaar te 

zoeken nemen de dorpen aan de 

Noordkant van het Oldambtmeer, 

gezamenlijk een sterkere positie in bij 

nieuw gemeentelijk beleid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Wat is de definitie van een Oostwolmer? Wanneer ben je een Oostwolmer?”, 

vroeg de Werkgroep Dorpsvisie, in gesprek met inwoners. Verrassend, de jeugd 

en de middelbaar volwassenen in Oostwold geven eenzelfde definitie.  

Iedereen kan een Oostwolmer worden. De getogen Oostwolmer, maar ook de 

keuze Oostwolmer. “Een Oostwolmer is iemand die in Oostwold woont en zich 

sociaal inzet voor het dorp”. 
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De huidige woonconsument vraagt meer dan een woning alleen, de omgeving is minstens 

zo belangrijk. Het landschap rond Oostwold, de waterverbinding en de cultuurhistorische 

ambiance kunnen gebruikt worden om een aantrekkelijk dorpsmilieu te creëren. Oostwold is 

aantrekkelijk wonen. Laten dat ook zo blijven. Van stilstand naar vooruitgang!  

Door toerisme en saamhorigheid als kapstok te gebruiken kunnen de wensen, bevindingen 

en ideeën van de inwoners op het gebied van wonen worden vertaald naar concrete 

voorstellen, die de gemeente kan meenemen om beleid te ontwikkelen voor Oostwold. 

 

 Saamhorigheid 
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 Aantal starterswoningen bouwen om doelgroep 15-25 te kunnen blijven 

binden aan Oostwold > locatie sportcomplex, boulevard, leegstaande 

winkelpanden. Dit lijkt gerechtvaardigd gezien de cijfers van de 

woonmonitor van de gemeente Oldambt. Deze cijfers laten een stabilisering 

zien van het aantal inwoners in Oostwold, vanaf 2014. De leeftijdscategorie 

20-24 jaar laat zelfs een groei zien. Van 58 jongeren in 2015, naar 73 

jongeren in 2018 die in Oostwold wonen. 

 Aantal senioren woningen bouwen om doelgroep 45-65 jaar aan Oostwold 

te blijven binden als zij ouder worden > locatie boulevard, leegstaande 

winkelpanden. 

 Opstarten energiecoöperatie in Oostwold door plaatselijke ondernemer. 

Inwoners kunnen participeren in de coöperatie en investeren in zonnecellen 

en zodoende meedelen in de winst. Er is draagvlak om de zonnecellen te 

plaatsen op het dak van een Oldambtsterboerderijschuur. 
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 Toerisme  
W

o
n

e
n

 e
n

 w
o

o
n

o
m

g
e

v
in

g
 

 Richt Beschermd dorpsgezicht tot en met kruispunt De Twee Oldambten in 

als nieuw kern om zo een dorpse en gezellige sfeer te brengen in het dorp 

om zo de saamhorigheid en het toerisme te bevorderen. 

 De historische uitstraling van het Beschermd dorpsgezicht, is erg bepalend 

voor de gehele uitstraling van Oostwold. Inwoners zien graag deze 

bouwstijl zoveel mogelijk terugkomen in en rondom de nieuwe kern 

(Klinkerstraat, Noorderstraat, Huningaweg). De historische uitstraling 

draagt bij aan een gezellige, dorpse sfeer die aantrekkelijk is voor toeristen. 

 Aanpassing infrastructuur waardoor hardrijden in de kern van Oostwold 

wordt ontmoedigd. Voorstel is om de rijbaan op te splitsen naar twee 

rijbanen, opgesplitst door een rij historische klinkers in het midden in lijn 

met de uitstraling van het Beschermde dorpsgezicht. Door deze 

herinrichting wordt de verkeerssituatie kruispunt Beatrixstraat, Hoofdstraat 

en Klinkerstraat, voorrangsweg Huningaweg-Wilhelminalaan verbeterd. 

 Aanpassing infrastructuur Goldhoorn-Noorderstraat. 

 Doortrekken fietspad Kromme Elleboog recht door naar de dijk, waardoor 

fietsers niet meer op de rijbaan komen van de onveilige bocht bij de 

huisartsenpraktijk Blauwestad. 

 Bij Midwolda en Oostwold vliegveld een verkeersbord plaatsen dat 

vrachtverkeer verplicht over de Oudlandseweg te rijden, met uitzondering 

van bestemmingsverkeer. Hierdoor wordt vrachtverkeer uit het centrum 

geweerd, wat ten goede komt aan veiligheid en toerisme. 

 Duidelijke markering fietsboulevard Huningaweg, zodat fietsers zich niet 

meer op de rijbaan begeven. 

 Renovatie om verloedering/verpaupering van (huur)woningen tegen te 

gaan. 

 Groei naar het water door boulevard, met daarin geclusterde 

voorzieningen, zoals museum, fiets en bootverhuur, appartementen, horeca 

en jeugdsoos. 

 Oostwold heeft een belangrijke publiekstrekker nodig, zoals een museum 

over de geschiedenis van de graanrepubliek, de herenboeren en de 

landarbeiders.  

 Uitkijktoren bij de Pier van Oostwold om te kijken naar het water en het 

vogeleiland. 

 Restauratie van de oude smederij. Een aantal inwoners hebben het idee 

om de oude smederij van de Familie Blauw te restaureren en open te 

stellen voor toeristen. 

 Wandelpad ‘Rondje Oostwold’ om toerisme en gezondheid te bevorderen. 

 Fiets- en wandelpad rondom Oldambtmeer ‘Rondje Oldambtmeer’. Fiets- 

en wandelpaden moeten breed genoeg zijn om elkaar te passeren.   

 Fiets- en wandelpad Goldhoorn. 

 Verbreding fiets- en wandelpad rondom Oldambtmeer. 

 Verharden wandelpad in park, achter VVS sportcomplex. 

 Kerkhofpaden verbeteren/verharden. 

 Verhogen kwaliteitsniveau groenonderhoud. 
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 Onderhoud verbeteren Monument van Pieter Drenth. Zodat het monument 

beter bekeken en gevonden wordt door toeristen. 

 Plaatsen prullenbakken op plekken waar gerecreëerd wordt. + vaker 

ledigen van prullenbakken. 

 Versnellen biologische evenwicht Oldambtmeer, voor groei water en 

vissport in Oostwold. 

o Plaatselijk verdiepen Oldambtmeer om zo blauwalg en woekerende 

plantengroei tegen te gaan. 

o Uitzetten vissen die interessant zijn voor sportvissers, zoals karpers. 

 Extra promotie door Marketing Oldambt om de stadjer hier heen te krijgen, 

zal mogelijk helpen om een verder impuls te geven aan het dagtoerisme. 

Het Noordstrand is maar 25 minuten rijden voor de stadjers. 

 Soepel beleid ten aanzien van aanvraag vergunningen die als doel hebben 

bevorderen van toerisme in Oostwold > B&B, groepsaccommodatie, 

camping, camperplaats en horeca. 
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De werkgelegenheid in Oostwold is klein. Door specifiek beleid te maken op toerisme en 

zorg ontstaan er kansen voor het MKB in Oostwold. Tevens moet het beleid er op gericht 

zijn om het huidige detailhandelniveau te kunnen handhaven. Deze detailhandel- 

voorzieningen zijn essentieel voor de leefbaarheid.  

Door toerisme en saamhorigheid als kapstok te gebruiken kunnen de wensen, bevindingen 

en ideeën van de inwoners op het gebied van werken worden vertaald naar concrete 

voorstellen, die de gemeente kan meenemen om beleid te bepalen voor Oostwold. 

 

 Saamhorigheid 

W
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  Gerichte gebiedsomgevings- en woningbouwprogrammering (bouwen 

seniorenwoningen) voor inwoners van 65 jaar en ouder en LVB- 

doelgroep zodat werkgelegenheid in de zorg in de toekomst toeneemt. 

 

 

 Toerisme 

W
e
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e
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 Groei naar het water. Oostwold moet meer profiteren van 

Oldambtmeer en groei toerisme in de omgeving. Door verdere 

verbeteringen door te voeren in de toeristisch-recreatieve 

infrastructuur, verbetering van de waterkwaliteit t.b.v. vis- en 

watersport, een boulevard en een ‘ja-maar’-houding van de gemeente, 

zal het aantal arbeidsplaatsen in het toerisme verder toenemen, is de 

verwachting van inwoners. 
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De buitenruimte moet centraal gesteld worden in het beleid van de komende jaren. Door de 

buitenruimte centraal te stellen en hierin te investeren wordt saamhorigheid en de sfeer weer 

versterkt.  

 

Slimme concentratie en/of clustering van de voorzieningen versterkt het draagvlak en draagt 

bij aan de sociale samenhang en interactie in het dorp. Verbinding in locatie, identiteit en/of 

gezamenlijke evenementen zijn belangrijk om het gevoel van saamhorigheid terug te laten 

komen in het dorp, denken inwoners. 

Door toerisme en saamhorigheid als kapstok te gebruiken kunnen de wensen, bevindingen 

en ideeën van de inwoners op sociaal maatschappelijk gebied doorvertaald worden naar 

concrete voorstellen, die de gemeente kan meenemen om beleid te bepalen voor Oostwold. 

 

 

 Saamhorigheid 
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 Stimuleren samengaan van verenigingen om saamhorigheid te vergroten 

en kwaliteit en voortbestaan te kunnen borgen, zoals bijvoorbeeld VVS en 

MOVV. 

 Nieuw sportcomplex bij Brede School voor nieuwe, gezamenlijke start VVS 

en MOVV. Om leegstand te voorkomen kan het oude sportcomplex en de 

velden woonbestemming worden enkele starterswoningen en/of 

seniorenwoningen. 

 Er kan ook meer verbinding gezocht worden tussen Oostwold en Midwolda. 

Door meer verbinding met elkaar te zoeken nemen de dorpen gezamenlijk 

een sterkere positie in bij gemeentelijk beleid. 

 Jeugdsoos verplaatsen uit centrum naar boulevard of in het nieuwe 

sportcomplex om lawaaioverlast te voorkomen. Voorzieningen worden op 

deze manier slim geclusterd. De jeugdsoos en VVS maken gebruik van 

dezelfde voorzieningen.  

 Oostwold We-helpen platform oprichten voor inwoners  

 1 gezamenlijk dorpsfeest. Oprichten 1 overkoepelend bestuur voor 

organisatie dorpsfeest rondom Koningsdag om zo saamhorigheid terug te 

brengen in het dorp. Participatie in bestuur door horeca, jeugdsoos en 

verenigingen. Elke vereniging organiseert een dagdeel op eigen gewenste 

locatie, met eigen invulling.  

 Inzet voor behoud huidige sociale voorzieningen waar inwoners elkaar 

ontmoeten, zoals sportcomplex, Havenstraat 5, jeugdsoos.  

 Uitbreiden boerderijwinkel op de Kromme Elleboog om zo een 

detailhandelvoorziening terug te halen naar het dorp. 

 

 

Toerisme 
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 Leegstaande winkelpanden in Hoofdstraat geschikt maken voor woonfunctie 

voor particulieren of zorginstelling t.b.v. LVB doelgroep (Licht Verstandelijke 

Beperkt). LVB doelgroep kunnen hier horecavoorziening runnen. 
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Nieuwe kern Oostwold met historische uitstraling  
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Aanpak verpaupering en leegstaande woningen en kavels 
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Nieuw sportcomplex bij Brede School voor nieuwe, gezamenlijke start VVS en MOVV 

  

Restauratie oude smederij  
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Tijdens een bijeenkomst hebben de inwoners een top 10 bepaald van de concrete 

voorstellen. De inwoners zien graag dat alle voorstellen meegenomen worden in het beleid 

van de gemeente, maar deze top 10 is te beschouwen als een prioriteringslijst.  

1. Inzet voor behoud huidige sociale voorzieningen waar inwoners elkaar ontmoeten, 

zoals sportcomplex, Havenstraat 5, jeugdsoos. 74 stemmen 

2. Fiets- en wandelpad Goldhoorn. 29 stemmen 

3. Jeugdsoos verplaatsen uit centrum naar boulevard of in het nieuwe sportcomplex om 

lawaaioverlast te voorkomen. Voorzieningen worden op deze manier slim geclusterd. 

De jeugdsoos en VVS maken gebruik van dezelfde voorzieningen. 28 stemmen 

4. Nieuw sportcomplex bij Brede School voor nieuwe, gezamenlijke start VVS en 

MOVV. Om leegstand te voorkomen kan het oude sportcomplex en de velden 

woonbestemming worden enkele starterswoningen en/of seniorenwoningen. 26 

stemmen 

5. Doortrekken fietspad Kromme Elleboog recht door naar de dijk, waardoor fietsers 

niet meer op de rijbaan komen van de onveilige bocht bij de huisartsenpraktijk 

Blauwestad. 24 stemmen 

6. Groei naar het water door boulevard, met daarin geclusterde voorzieningen, zoals 

museum, fiets en bootverhuur, appartementen, horeca en jeugdsoos. 23 stemmen 

7. Aantal starterswoningen bouwen om doelgroep 15-25 te kunnen blijven binden aan 

Oostwold > locatie sportcomplex, boulevard, leegstaande winkelpanden. Dit lijkt 

gerechtvaardigd gezien de cijfers van de woonmonitor van de gemeente Oldambt. 

Deze cijfers laten een stabilisering zien van het aantal inwoners in Oostwold, vanaf 

2014. De leeftijdscategorie 20-24 jaar laat zelfs een groei zien. Van 58 jongeren in 

2015, naar 73 jongeren in 2018 die in Oostwold wonen. 22 stemmen 

8. Aanpassing infrastructuur waardoor hardrijden in de kern van Oostwold wordt 

ontmoedigd. Voorstel is om de rijbaan op te splitsen naar twee rijbanen, opgesplitst 

door een rij historische klinkers in het midden in lijn met de uitstraling van het 

Beschermde dorpsgezicht. Door deze herinrichting wordt de verkeerssituatie 

kruispunt Beatrixstraat, Hoofdstraat en Klinkerstraat, voorrangsweg Huningaweg-

Wilhelminalaan verbeterd. 20 stemmen 

9. A. Bij Midwolda en Oostwold vliegveld een verkeersbord plaatsen dat vrachtverkeer 

verplicht over de Oudlandseweg te rijden, met uitzondering van 

bestemmingsverkeer. Hierdoor wordt vrachtverkeer uit het centrum geweerd, wat ten 

goede komt aan veiligheid en toerisme. 17 stemmen 

9. B. Leegstaande winkelpanden in Hoofdstraat geschikt maken voor woonfunctie voor 

particulieren of zorginstelling t.b.v. LVB doelgroep (Licht Verstandelijke Beperkt). 

LVB doelgroep kunnen hier horecavoorziening runnen. 17 stemmen 

9. C. 1 gezamenlijk dorpsfeest. Oprichten 1 overkoepelend bestuur voor organisatie 

dorpsfeest rondom Koningsdag om zo saamhorigheid terug te brengen in het dorp. 

Participatie in bestuur door horeca, jeugdsoos en verenigingen. Elke vereniging 

organiseert een dagdeel op eigen gewenste locatie, met eigen invulling. 17 

stemmen 

10. Soepel beleid ten aanzien van aanvraag vergunningen die als doel hebben 

bevorderen van toerisme in Oostwold > B&B, groepsaccommodatie, camping, 

camperplaats en horeca. 14 stemmen 
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