
Dorpsvisie Oostwold 2018 - 2028
...Gelukkig in Oostwold!

Defini�e Oostwolmer? 
“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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 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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 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. 
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 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. 
 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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seniorenwoningen) voor inwoners van 65 jaar en ouder en LVB- 
doelgroep zodat werkgelegenheid in de zorg in de toekomst toeneemt. 
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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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voor particulieren of zorginstelling t.b.v. LVB doelgroep (Licht Verstandelijke 
Beperkt). LVB doelgroep kunnen hier horecavoorziening runnen. 

Saamhorigheid
Inwoners wonen graag in Oostwold om de rust, ruimte en natuur. Er wordt veel gerecre-
eerd 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. Toerisme

Oostwold is bij uitstek de plek om te pionieren op het gebied van toerisme, de derde ambitiepijler van de 
gemeente Oldambt. 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. 
Oostwold is een uniek dorp met veel diversiteit in natuur: water, bos, zeekleipolder. Oostwold biedt inwo-
ners en toeristen daardoor een veelzijdige omgeving, met volop mogelijkheden om te recreëren naar wens, 
zoals �etsen, 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 pro�teren 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 �etsen, is de beleving van inwoners. Publiekstrek-
kers kunnen eraan bijdragen dat dagjesmensen stoppen in Oostwold. Inwoners denken hierbij aan:
- Een boulevard
- 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, 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 ontwik-
kelen als ook andersoortige vissen worden uitgezet, zoals karpers. 

Saamhorigheid


