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Dorpsvisie Veeningen
Een dorpsvisie is een plan waarin een dorp aangeeft
wat de gewenste ontwikkeling is van het dorp en de
naaste omgeving. Van mei 2010 tot mei 2011 heeft
Veeningen zich beziggehouden met het opstellen
van een eigen visie op het dorp.
Het doel van deze dorpsvisie is het in beeld brengen
van de ruimtelijke en sociale kwaliteiten van
Veeningen. Daarnaast is het een door de inwoners
breed gedragen visie op de gewenste veranderingen
van het dorp voor de komende tien jaar.

De gemeente De Wolden heeft geld beschikbaar
gesteld voor het opstellen van de dorpsvisie.
Veeningen is een van de 12 kleine kernen van de
gemeente De Wolden. Geografisch gezien ligt het
tussen Zuidwolde en de Wijk. Het bestaat uit een
kern en een groot buitengebied. Op het kaartje is
het gebied Veeningen roodomrand aangegeven.
Op 1 januari 2011 woonden hier 614 mensen.

De kern van de dorpsvisie is het handhaven en waar
mogelijk het verbeteren van de leefbaarheid van
Veeningen, door:
• De ruimtelijke en sociale kwaliteit en identiteit
van Veeningen te benoemen en te versterken.
• Laten zien wat de ideeën van de bewoners van
Veeningen zijn om de leefbaarheid te handhaven
en te verbeteren.
• Draagvlak creëren bij zowel de inwoners van
Veeningen als bij de gemeente De Wolden en
andere betrokken partijen.
• De integratie van oude en nieuwe bewoners te
bevorderen.
• Door middel van de visie input leveren voor het
gemeentelijk beleid.

Het gebied waar het onderzoek heeft plaatsgevonden.
Werkwijze Plaatselijk Belang, Projectgroep
en Klankbordgroep
Plaatselijk Belang heeft het opstellen van de
Dorpsvisie gecoördineerd en een Projectgroep
samengesteld. De vragen van de enquête zijn door
deze Projectgroep opgesteld. Op haar beurt zorgde
de Projectgroep voor een Klankbordgroep, die een
afspiegeling is van de Veeninger bevolking.
De Klankbordgroep heeft kritisch gekeken naar de
samenstelling van de enquête.
De Dorpsvisie is vervolgens opgesteld door de
Project- en de Klankbordgroep op basis van de
antwoorden op de vragen van deze enquête.
Beide groepen blijven betrokken bij de voortgang
van de Dorpsvisie.
Voor de jeugd op de basisschool is tevens een
enquête opgesteld. De resultaten van de jeugdige
kijk op Veeningen zijn ook verwerkt in de
Dorpsvisie.
Historie en heden van Veeningen
De naam Venynge komt het eerst voor in 1468.
Oorspronkelijk zou deze naam betrekking hebben
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op vier boerderijen die rond een Brink stonden
in het gebied dat we nu Oud Veeningen noemen.
Het gezamenlijke grondbezit, dat Marke genoemd
werd, was circa 600 ha groot. Een deel ervan was
eigendom van familie Van Holthe tot Echten. In
1856 werd de Marke onder de eigenaren verkocht.
Na het graven van de Hoogeveensevaart in 1850,
begon men met de vervening en het steken van turf.
Er werden kleine kanalen gegraven, de zogenaamde
wijken, om de afvoer van turf mogelijk te maken.
De naam Fortwijk, die in 1962 werd gedempt,
herinnert nog aan deze tijd.

dorpscafé en de kleine winkel verdwenen.
Langzamerhand hebben meer mensen Veeningen
als woonplaats gekozen. Natuur, rust, ruimte,
speelruimte voor kinderen en de korte route naar
de snelwegen zijn een grote aantrekkingskracht.
De integratie van de nieuwe bewoners verloopt
rustig. Zowel de bestaande gemeenschap als de
nieuwkomers zijn afwachtend en mengen zich naar
eigen inzicht. 		
Het belevingsonderzoek in Veeningen
De dorpsvisie is gebaseerd op de uitslagen van
een enquête. Hierdoor kregen we inzicht in de
beleving van de voor- en nadelen van het wonen in
Veeningen. Wat is er prettig en wat ontbreekt er. Er
werden veel suggesties gedaan om verbeteringen tot
stand te brengen.

Rond 1960 zijn aan de Schoolweg nieuwe huizen,
een school en een dorpshuis gebouwd, terwijl op
het achterliggende terrein een groot sportveld is
aangelegd. Hierdoor verplaatste het centrum van
Veeningen zich naar de Schoolweg. Parallel aan deze
weg ligt de Bovenboer, een buurt die nog steeds
in ontwikkeling is. In de loop van de tijd zijn het

Nieuwjaarswandeling
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Enquête
Er zijn 523 enquêteformulieren verspreid, waarvan
er 334 zijn ingevuld. Dit wil zeggen dat 64% van de
inwoners actief heeft deelgenomen aan de enquête.
Ten tijde van het belevingsonderzoek telde
Veeningen en het buitengebied 614 bewoners,
waarvan 523 volwassenen en 91 kinderen onder de
12 jaar.
Er zijn weinig vertegenwoordigers van de groep
tussen 12 en 24 jaar. Terwijl de mensen tussen 45
en 60 jaar een relatief groot aandeel hebben in de
bevolkingsopbouw.
Uitkomsten van de enquête
Op sommige vragen was het mogelijk om meerdere
antwoorden te geven. Hierdoor kan het totale
percentage de 100% overstijgen.

Als sterke en zwakke punten zijn genoemd:
Sterk:		
80% Rust en ruimte
59% Groen en natuur
54% Vriendelijk en sociaal
40% Gunstige ligging t.o.v. snelwegen
35% Noaberhulp
31% Gunstige ligging t.o.v. grote plaatsen
27% Basisschool
24% Zorg voor elkaar
20% Veiligheid
11% Betaalbaarheid

Zwak*:
48% Gebrek aan voorzieningen
36% Jeugd trekt weg **
22% Vergrijzing
14% Mensen bemoeien zich te veel met elkaar
13% Verkeersonveilig
11% Te weinig te doen
06% School te klein
05% Mensen zijn te weinig betrokken bij elkaar
0

* 14% van de bewoners geeft aan datVeeningen geen zwakke punten heeft.
** In het algemeen gesproken trekt de jeugd eerst weg om een opleiding te volgen en/of een andere omgeving te ervaren.
Daarna keren velen weer terug om in hun vertrouwde omgeving een leven op te bouwen.
Waardering van Veeningen
Bewoners van Veeningen en de buitengebieden
waarderen Veeningen met 7.3.

Jeugd op de basisschool
De kinderen op de basisschool vanaf groep 5
ervaren Veeningen als leuk, veilig en mooi met het
sportveld als centrum.
Gemiddeld wordt een score gegeven van 9.4. Dit is
veel hoger dan de gemiddelde score van 7.3 uit de
enquête van de overige bewoners.
Voor deze kinderen zijn de belangrijkste
voorzieningen het sportveld, het Veeninger Feest
en de viering van oud en nieuw. Daarna komen
de website, jeugdactiviteiten en verenigingen.

Er is een relatie tussen de beoordeling van de eigen
buurt en Veeningen in het algemeen:
Buurt zeer goed
Buurt goed
Buurt matig
Buurt slecht

Veeningen
Veeningen
Veeningen
Veeningen

7.8
7.5
5.8
5.0
5

Alle kinderen hebben het dorpshuis bezocht voor
jeugdactiviteiten.
Het is belangrijk om de kinderen te betrekken bij
het ontwerp van de kern van Veeningen.

Trots op Veeningen
We zijn trots op de speeltuin, de school, het
dorpshuis, de natuur en het landschap, het totale
dorp, muziekvereniging Con Amore, Oud Veeningen
en het bos.
Maar we zijn ook trots op de gemeenschapszin van
de inwoners en de manier waarop we met elkaar
omgaan.

Ergernissen
19% noemt het gedrag van andere bewoners
07% te hard rijden, onveilige verkeerssituaties
05% het ontbreken van voorzieningen of het beheer
van voorzieningen.
We maken ons zorgen over
De bewoners van Veeningen maken zich zorgen over
het voortbestaan van de school, de verenigingen, de
vergrijzing, het gedrag van bewoners, behoud van
het landschap.
Een actueel punt is het steeds weer uitstellen van de
sloop van het voormalige café Hein.
Het aangezicht van het pand is slecht voor het imago
voor Veeningen omdat iedereen het pand ziet staan
die door Veeningen rijdt. In de volksmond is het een
spooklocatie.
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Veeningen sociaal
Omdat het in de enquête toegestaan was om meerdere
antwoorden te geven, kan de totale waarde van de
genoemde percentages meer of minder zijn dan
honderd procent.

Dynamisch verenigingsleven
Veeningen heeft een bloeiend verenigingsleven.
Er zijn verenigingen voor o.a. korfbal, volleybal,
wielergroep, loopgroep, toneel, muziek, biljart,
buurt- en speeltuin, festiviteitenorganisaties en
Plaatselijk Belang.
De verenigingen spelen een grote rol als bindende
factor in de samenleving.
39% is lid van één of meerdere verenigingen
58% is donateur van één of meerdere verenigingen
16% is als vrijwilliger betrokken bij één of
meerdere verenigingen
23% is niet betrokken.

Persoonlijke betrokkenheid bij de
gemeenschap van Veeningen
95% voelt zich betrokken bij de gemeenschap
42% meldt zelf de momenten van betrokkenheid
zorgvuldig te kiezen
08% blijkt gesteld op privacy en wil met rust
gelaten worden
02% wil wel betrokken worden, maar het lukt niet
om aansluiting te krijgen
03% voelt zich niet betrokken.

Vereniging Plaatselijk Belang
Over Plaatselijk Belang is 63% van de inwoners
tevreden. De overige cijfers laten zien dat de
inwoners graag beter op de hoogte gesteld willen
worden van de activiteiten van deze vereniging.

Basisschool
88% van de kinderen bezoekt de basisschool
in Veeningen. De overige 12% gaat naar een
basisschool buiten Veeningen.
Een van de charmes van Veeningen is de
kleinschaligheid van de school, die door de ouders
en (ex-)leerlingen zeer gewaardeerd wordt. Ook
in sociaal opzicht speelt de binding die de school
tussen ouders onderling tot stand brengt een grote
rol. Het na schooltijd kunnen spelen met vriendjes
in de eigen omgeving is een baserend onderdeel van
de sociale ontwikkeling van kinderen.

Informatiebronnen voor Veeningen
De VeFo’er, de Groene Post, gesprekken met
inwoners, affiches en de streekkranten zijn de
belangrijkste informatiebronnen over activiteiten in
Veeningen.
De website van Veeningen, www.ddveeningen.nl is
bij veel inwoners niet bekend.
Informatiebronnen voor besluiten van de
gemeente De Wolden
De gemeentepagina van de Wolder Courant,
de Groene Post en de streekkranten zijn de
belangrijkste informatiebronnen over besluiten
van de gemeente De Wolden. De website van de
gemeente De Wolden wordt slechts door 9% als
informatiebron gebruikt.
73% beoordeelt de informatievoorziening van de
gemeente De Wolden als goed, 1% zeer goed en
9% matig.
Er werden diverse suggesties voor verbetering
gegeven. Deze zullen aangeboden worden aan de
gemeente
De Wolden.

Dorpshuis ’t Markehuus
Het dorpshuis is een belangrijk contactpunt voor
bewoners, vergaderingen en het verenigingsleven.
Het dient tevens als stembureau.
80% van de inwoners geeft aan het dorpshuis in het
afgelopen jaar meermalen bezocht te hebben. Bijna
30% spreekt over meer dan 20 bezoeken. Al met al
heeft het dorpshuis een goede bezetting en wordt
als sociaal ontmoetingspunt bijzonder gewaardeerd.
Dorpsactiviteiten
61% van de inwoners neemt deel aan
dorpsactiviteiten
14% heeft geen interesse
11% vindt het aanbod niet interessant
06% heeft geen tijd
Andere redenen, die genoemd werden: Geen
mensen van eigen leeftijd aanwezig en activiteiten
zijn te duur.
7

Gemeentelijke voorzieningen
Bij de gemeentelijke voorzieningen gaan wij met
name in op de voorzieningen ten behoeve van
het verkeer, de groenvoorziening en de contacten
van de bewoners van Veeningen met de gemeente
De Wolden.

Onveilige kruispunten
27% benoemt de volgende kruispunten:
- kruispunt Markeweg/Veeningen/Vonderweg
- kruispunt Stapelerveldweg/Veeningen
- kruispunt Bovenboer/Veeningen
- kruispunt Meppelerweg/Burgemeester
Tonckensstraat
- kruispunt Oud Veeningen/Schoolweg/Veeningen

Verkeer
75% van de inwoners is tevreden over de
straatverlichting en de plaatsing van verkeersen wegaanduidingborden
77% acht de verkeersveiligheid voldoende
40% vindt de verkeerscontrole voldoende
14% wenst meer verkeerscontrole
76% vindt het aantal parkeerplaatsen toereikend
18% vindt de parkeergelegenheid bij het dorpshuis
niet toereikend.
Overlast van sluipverkeer wordt vooral gezien op de
Vonderweg en de weg Fort/Fortwijk.

Mindervaliden
15% vindt het dorp Veeningen niet goed
toegankelijk voor mindervaliden en hun
hulpmiddelen. Met name worden hier de voetpaden
langs de Schoolweg en de noordkant van de
doorgaande weg Veeningen genoemd.
Bewegwijzering
Er wordt geklaagd over de verkeerde
bewegwijzering op het Stapelerveld. Dit is vooral
een probleem bij hulpverlening (artsen, brandweer).
Ook het navigatiesysteem raakt hier de weg kwijt.
Evenzo bij het zoeken naar de Schoonveldersteeg en
de Stapelerveldweg.
De Vonderweg wordt door het navigatiesysteem
aangeduid als een verharde weg, maar is in
werkelijkheid een zandweg.

Knelpunten in het verkeer
• Te hoge snelheid van landbouw en (vracht)verkeer
- op de doorgaande weg Veeningen
- in de dorpskern
- op de weg Fort en Fortwijk.
• Het steeds groter en breder worden van de
landbouwvoertuigen.
De huidige wegen zijn niet altijd berekend op dit
verkeer. Dit veroorzaakt risicovolle situaties en
beschadigingen aan wegen en bermen.

Groenvoorziening
Royaal de helft van de inwoners vindt de
groenvoorziening, het groenonderhoud en het
onderhoud van bermen en wegen in orde.

• Bij de basisschool is een meer zichtbare
waarschuwing voor overstekende kinderen
noodzakelijk. De voorkeur gaat uit naar grote,
geschilderde aanwijzingen op het wegdek van de
Schoolweg.

Contact met de gemeente De Wolden
De bereikbaarheid is prima.
In persoonlijke contacten scoort de gemeente
De Wolden tussen Goed en Matig.
Er zijn 64 suggesties voor verbetering binnen
gekomen.
Deze suggesties zullen aangeboden worden aan de
gemeente De Wolden.

• Ontbreken van een fietspad langs de Willem
Moesweg.
• Ontbreken van een carpoollocatie bij de oprit van
de A28 bij de Willem Moesweg.
• Bij het dorpshuis is onvoldoende
parkeergelegenheid, met name bij evenementen.
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Wooncomfort
Wonen in Veeningen en omstreken
23% van de ondervraagden geeft aan dat een
relatie met een inwoner van Veeningen de
belangrijkste reden is om er zich te vestigen
22% werd aangetrokken door de beschikbaarheid
van een aantrekkelijke woning
14% koos voor het dorpsleven, de natuur, de ruimte
en de rust
90% van de inwoners woont in een eigen woning.

Waardering omgevingsfactoren
24% vindt Veeningen aantrekkelijk voor toeristen
54% meent dat er ruimte is voor meer bedrijven,
met name kleinschalig, recreatief
32% geeft aan dat er geen uitbreiding nodig is
22% is voor het uitbreiden van gemarkeerde
Dorpsommetjes
Er zijn 43 voorstellen voor nieuwe paden en
aansluiting bij bestaande wandelroutes ingebracht
22% kiest voor de aanleg van een Jeu de Boulesbaan bij het dorpshuis
13% ziet mogelijkheden voor een jachthaven aan de
Veeninger Plas
12% meent dat de mogelijkheden voor ruiterpaden
moeten worden uitgebreid. Prioriteit
ligt bij de aansluiting op reeds bestaande
paardenroutes o.a. die vanuit Overijssel
(29 suggesties).

Eenpersoonshuishoudens
Er zijn 54 eenpersoonshuishoudens geteld.
Maatschappelijk gezien wordt verwacht dat het
aantal eenpersoonshuishoudingen in de komende
jaren sterk zal stijgen en de vraag naar passende
woningen voor deze groep in dezelfde mate zal
verhogen.
Nieuwbouw
60% geeft aan dat er behoefte is aan nieuwbouw,
waarbij de nadruk ligt op woningen voor
starters en woningen voor ouderen
27% wil graag een kavel om zelf te bouwen
14% zoekt een koopwoning; 11% een huurwoning
04% heeft behoefte aan een woning met
bedrijfsmogelijkheid
04% zoekt woningen voor meerdere gezinnen of
met mogelijkheid voor zelfstandige inwoning.

Voorzieningen
De aanwezigheid van een winkel wordt gemist,
maar in verband met de te verwachten lage omzet
aanvaardt men dit gemis als begrijpelijk. Voor de
dagelijkse boodschappen kan men prima terecht bij
de Rijdende winkel en in de nabije omgeving.
84% van de bewoners winkelt in Zuidwolde.
Op de vraag over het belang van de voorzieningen
die Veeningen nu biedt, scoren de school, het
sportveld, de speeltuin, de verenigingen, het
dorpshuis en de aanwezigheid van Openbaar Vervoer
het hoogst.
Als werkelijk onmisbaar wordt de basisschool
aangemerkt. Daarna volgen het dorphuis, het
sportveld, de speeltuin en de verenigingen.

Omgevingsfactoren en recreatie
De directe omgeving van Veeningen bestaat vooral
uit weiland en landbouwgronden.
De bestaande, kleine boomgroepen en boomwallen
worden beschermd. Ze geven het vlakke land een
natuurlijke charme.
Het kleine bos dat aan de rand van het dorp
Veeningen ligt, levert met de afwisselende
beplanting en de daarbij behorende dieren een
welkome afwisseling in het landschap. De vele
paden geven de mogelijkheid voor een ontspannen
wandeling.
De Dorpsommetjes, wandelroutes in de naaste
omgeving, sluiten niet op elkaar aan. Ze zijn te
weinig bekend en kennen geen bewegwijzering. Toch
blijkt er grote behoefte aan te bestaan en werden
veel suggesties gedaan voor uitbreiding.
Brede afwateringssloten zorgen voor afwisseling en
bieden mogelijkheden voor de watersport.

Economie
Bedrijven
67 inwoners van Veeningen en omstreken hebben
een eigen bedrijf. 54 hiervan hebben aangegeven
dat zij in het dorp Veeningen gevestigd zijn. Het
gaat voornamelijk om dienstverlening, handel en
agrarische bedrijven. Twaalf inwoners gaven aan in
de toekomst een eigen bedrijf te willen starten.
9

Visie op de toekomst van Veeningen
Gestimuleerd door de Dorpsvisie kan Veeningen
in 2020 een vitale en aantrekkelijke uitstraling
laten zien. Dan zal dit boeiende dorp in haar mooie
omgeving de aandacht trekken en voor stroming
zorgen. Hierdoor geeft Veeningen een zichtbaar
levendig karakter aan de omgeving, waardoor
het investeren in ondernemerschap, recreatie,
wonen en de sociale aspecten van het leven wordt
aangemoedigd.
In de komende jaren zullen enkele dingen veranderd

of aangepast moeten worden, zodat Veeningen in
2020 de charme van een klein, levendig dorp blijft
uitstralen.
Dit niet alleen voor de huidige inwoners, maar ook
voor nieuwe inwoners en bezoekers.
Om deze visie te realiseren heeft de Projectgroep
de hierna volgende doelstellingen en actiepunten
geformuleerd.

Veeninger Feest
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Doelstellingen
Veeningen sociaal
Persoonlijke betrokkenheid bij de
gemeenschap van Veeningen
De grote betrokkenheid van de gemeenschap
behouden en verbeteren.

Dynamisch verenigingsleven
Het niveau van het verenigingsleven vasthouden en
verbeteren.

Basisschool
Basisschool Veeningen behouden. Gezien het huidige
aantal leerlingen en de huidige regelgeving is het
behoud van de basisschool vooralsnog verzekerd.

Vereniging Plaatselijk Belang
Plaatselijk Belang dient zich meer te profileren en
meer informatie te verstrekken.
Het is nodig om meer mensen bij de activiteiten van
Plaatselijk Belang te betrekken.
Dit kan bijvoorbeeld door het handhaven van de
Klankbordgroep, Projectgroep of een vergelijkbare
groep. Tevens de nieuwe bewoners verwijzen naar
de website van Veeningen.

Dorpshuis ’t Markehuus
Positie dorpshuis behouden en verbeteren.
Aantrekkelijkheid vergroten door restaurant- en
terrasfunctie, oplaadpunt elektrische fietsen.
Bekendheid dorpshuis/speeltuin vergroten.
Dorpsactiviteiten
Organiseren van éénmalige en laagdrempelige
activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.
Meer mensen stimuleren om deel te nemen aan de
dorpsactiviteiten.

Informatiebronnen voor Veeningen
Verbeteren van de website www.ddveeningen.nl en
de VeFo’er.
Informatieborden verbeteren en indien nodig
nieuwe borden plaatsen.
11

Gemeentelijke voorzieningen

Economie

Knelpunten in het verkeer

De bewoners van Veeningen wensen dat de
gemeente De Wolden positief staat tegenover
vestiging en uitbreiding van kleinschalige bedrijven.
Dit is heel belangrijk omdat veel inwoners een eigen
bedrijf hebben of een eigen bedrijf willen starten.
De website van Veeningen geeft bewoners van
Veeningen de gelegenheid om het bedrijf te
presenteren.

In overleg met de gemeente De Wolden kijken
welke knelpunten opgelost kunnen worden. Daarbij
kan worden gedacht aan de parkeergelegenheid
rondom het dorpshuis en het onderhoud van
onverharde wegen door de gemeente.

Wooncomfort

Milieu

Wonen in Veeningen en omstreken
Realiseren van voldoende woningen voor
alleenstaanden, starters en ouderen.
Dit kan zowel nieuwbouw zijn als aanpassen van
bestaande woningen.

Dit onderwerp is na de enquête toegevoegd vanuit de
project- en klankbordgroep.
Veeningers tonen hun goede wil onder andere door
mee te doen aan de speciale afhaaldienst voor plastic
afval. Bovendien wordt oud papier en glas apart
ingezameld.
Verder doen zowel de bewoners als de
schoolkinderen mee aan de jaarlijkse landelijke
Zwerfvuilactie voor het opruimen van afval in het
dorp en wijde omgeving.

Omgevingsfactoren en recreatie
Kleinschalige, recreatieve activiteiten stimuleren.
Verbeteren van het hart van Veeningen.
Voorzieningen
Realiseren van
gemarkeerde
dorpsommetjes,
die tevens te
downloaden zijn
van de website
van Veeningen.

De Veeningers staan positief tegenover
maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van
het milieu.
De ontwikkelingen op dit gebied zullen alert
gevolgd worden en waar mogelijk worden
toegepast.

12

Actieplan
Actieplan
Vanuit de doelstellingen is het onderstaande actieplan opgesteld.

Veeningen sociaal
Dorpshuis 't Markehuus en het hart van Veeningen
Actie
Bijzonderheden
1
Opstellen plan voor het verbeteren van het Afstemmen met de gemeente.
hart van Veeningen (gebied dorpshuis,
Is een onderdeel van het
school, speeltuin en sportveld). Suggesties accommodatiebeleid.
zijn een Jeu de Boules-baan,
Jeu de Boules-baan moet gereed zijn in
fitnessapparatuur, boardingveld
2011 in verband met ondersteuning
(pannakooi), mini-ijsbaan, trainingsveldje
Actium.
met kunstgras.
Maken totaalplan. (incl. Parkeren bij
evenementen en wensen van de
leerlingen van de basisschool.)
2
Positie dorpshuis behouden en verbeteren. Onderzoeken of het mogelijk is om het
Aantrekkelijkheid vergroten door restaurant- bestemmingsplan te veranderen.
en terrasfunctie van het dorpshuis.
Toevoegen van oplaadpunt voor elektrische
fietsen.
3

Bekendheid dorpshuis/speeltuin vergroten

4

Uitvoering verbeteren hart van Veeningen.

Uitwerken nadat 1 goedgekeurd is.
Jeu de Boules in 2011!

Dorpsactiviteiten / Dynamisch verenigingsleven
5
Organiseren van laagdrempelige en
Uitdragen naar alle inwoners van
gevarieerde activiteiten om de contacten
Veeningen en alle verenigingen.
tussen bewoners te vergroten.
Informatiebronnen voor Veeningen
6
Verbeteren van de website en de VeFo’er.

Planning
Jeu de
Boulesbaan in
2011
Totaalplan
in 2011
2011
2012

Opnemen
in 1 en 2
2011 /
2012

2011 /
2012

2011
2012
2011 ?

7

Informatieborden verbeteren en indien
nodig nieuwe borden plaatsen.
In bordtekst toevoegen:
www.ddveeningen.nl

Indien de combinatie gelegd kan worden
met wandelroutes onderzoeken of Tennet
gelden hiervoor gebruikt kunnen worden.
Indien Tennet gelden mogelijk is,
realisatie in 2011.

8

Bij informatieborden van fietsroutes en
wandelroutes verwijzingen maken naar
Veeningen en de activiteiten in Veeningen.

De fietsroutes en wandelroutes in overleg 2011
met de eigenaren door Veeningen leiden,
bij voorkeur bij het dorpshuis.
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Economie

Actie
40 Er op aandringen dat de gemeente positief
staat tegenover kleinschalige bedrijven
gezien het grote aantal bedrijven en het
grote aantal bewoners die een eigen bedrijf
willen starten.
41 Organiseren van rondleidingen bij bedrijven
om wederzijds begrip te kweken.

Bijzonderheden
Overleggen met B&W

Planning
2011

2011
2012

Milieu

Onderzoeken of het mogelijk is de volgende punten te realiseren:
45 Ledlampen voor de straatverlichting
Bij nieuwe plannen worden ledlampen
Gereed
toegepast. De bestaande straatverlichting
is reeds modern en energiezuinig.
46 Zonnepanelen en energiesparende
maatregelen
47 Onderzoek doen naar de mogelijkheid van
een biovergistingsinstallatie
48 Onkruidbestrijding met biologische
middelen, die voor de natuur afbreekbaar
zijn.

Voorlichtingsbijeenkomst organiseren.

2012

Voorlichtingsbijeenkomst organiseren.

2012

Het huidige beleid van de gemeente is
dat er alleen met biologische middelen
gewerkt wordt.
Deze opmerking ondersteunt het huidige
beleid.

Gereed

Vereniging Plaatselijk Belang

50 Plaatselijk Belang dient zich meer te
profileren en meer informatie verstrekken.
51 Het is nodig om meer mensen bij de
activiteiten van Plaatselijk Belang te
betrekken.
Dit kan bijvoorbeeld door het handhaven
van de Klankbordgroep, Projectgroep of een
vergelijkbare groep.

Besloten is dat de Klankbordgroep in
2011 gehandhaafd wordt ter
ondersteuning van Plaatselijk Belang.
Het blijft een aandachtspunt voor de
toekomst.
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2011
2012
Gereed

Gemeentelijke voorzieningen

Mindervalide
Actie
21 Inventariseren voetpaden en vaststellen van
verbeterpunten. Deze voetpaden moeten
goed toegankelijk zijn voor zowel
gehandicapten als voor ouderen.

Bijzonderheden
Samen met de contactpersoon van de
gemeente evalueren van de uitgevoerde
verbeteringen in 2011.

Planning
2012

Knelpunten in het verkeer
Met de gemeente De Wolden bespreken welke verbeteringen mogelijk zijn op
onderstaande knelpunten in het verkeer.
22 Parkeergelegenheid rondom het dorpshuis
bij evenementen
23 Inventariseren mogelijkheden carpoolplaats
W. Moesweg

Onderdeel van 1

Is onderdeel van plannen van de
2011
gemeente in het kader van Tennet
gelden.
24 Inventariseren mogelijkheden fietspad langs Aanleg van een fietspad is een onderdeel ?
W. Moesweg
van plannen van de Gemeente. Deze
Dorpsvisie ondersteund deze plannen.
25 Onderzoeken of kruispunten van de weg
Veeningen veiliger gemaakt kunnen worden
26 Verbeteren van aanduidingen "school" aan Evalueren of de verbeteringen het
de Schoolweg en Dorpshuisstraat
gewenste resultaat hebben.
27 Actualiseren en corrigeren aanduiding
wegen Schoonveldersteeg,
Stapelerveldweg, Fort en de Vonderweg,
inclusief de basiskaarten voor
navigatieapparatuur
28 Onderhoud van de onverharde wegen.
Het beleid van de gemeente is dat
onverharde wegen waarvan de gemeente
eigenaar is 2 x per jaar onderhouden
worden.
1e groot onderhoud.
2e dichten van gaten.
29 Opstellen overzicht van de onverharde
wegen waarvan de gemeente eigenaar is.

2012
2012
2011

Gereed

De gemeente is reeds gestart met het
overzicht.

2011

Wooncomfort

Nieuwbouw
31 Realiseren van voldoende woningen voor
alleenstaanden, starters en ouderen.

Dit kan zowel nieuwbouw zijn als
aanpassen van bestaande woningen.
Overleggen met B&W

32 Sloop van het voormalige café Hein
bevorderen om het imago van Veeningen te
verbeteren en verpaupering te voorkomen.
Omgevingsfactoren en recreatie
35 Realiseren/restaureren van dorpsommetjes
en aansluiten op bestaande wandelroutes,
onder andere in het gebied van de Reest.

2011

Wandelroutes zijn mogelijk te financieren
vanuit Tennet gelden.
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2011

Dankwoord
Allereerst willen we de gemeente De Wolden
bedanken voor het initiatief om Dorpsvisies op te
laten stellen. Hierdoor waren de inwoners in staat
hun zorgen en wensen te laten horen en voorstellen
te doen voor behoud, vernieuwing en verbetering
van goede leefomstandigheden.
De financiële bijdrage van de Gemeente maakte
het ook mogelijk de Dorpsvisies in druk te laten
verschijnen.

Plaatselijk Belang danken we voor de coördinatie
van het belevingsonderzoek.
De leden van de Projectgroep en de
Klankbordgroep zijn we dankbaar voor de tijd en
de energie, die zij gestoken hebben in het opstellen
en analyseren van de enquête en het formuleren van
een visie.

De projectgroep dankt Bregt Beerends van Welzijn
de Wolden en Henk Wind van de gemeente De
Wolden voor hun inzet en ter zake kundige
adviezen.

De volledige vragenlijst, de antwoorden en de interpretatie,
waarop de DorpsvisieVeeningen gebaseerd is, zijn te vinden
op de website vanVeeningen www.ddveeningen.nl.

Verder willen we graag alle inwoners van Veeningen
bedanken voor hun eerlijke medewerking in het
beantwoorden van de enquête. Het spreekt vanzelf
dat we zonder hun medewerking geen dorpsvisie
hadden kunnen opstellen.

Veeningen, 20 juni 2011
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Leden
projectgroep en klankbordgroep
De gemeente DeWolden heeft alle 17 woonkernen gevraagd
een dorpsvisie op te stellen.
Het opstellen van de dorpsvisieVeeningen werd gedaan
onder verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang.
Hiervoor heeft Plaatselijk Belang een projectgroep en een
klankbordgroep samengesteld.

Ondersteuning vanuit gemeente De Wolden
Vanuit de gemeente werd het opstellen van de
dorpsvisie ondersteund door Bregt Beerends
(Welzijn De Wolden), Henk Wind en Gerard
Velthuis.

Leden van de projectgroep:
In de projectgroep hebben zitting Dini Dubois,
Brenda Benak, Gert Wemmenhove, Andries Meijer,
Geesje Muller, Wim de Bruijn en Gerard Rijker.

Namens de projectgroep,
Dini Dubois, voorzitter Plaatselijk Belang Veeningen
Gerard Rijker, voorzitter projectgroep

Leden van de klankbordgroep:
Geert ten Kate, Femmie Scheper, Beja de Jonge,
Sanna Stapel, Henk Stapel, Michiel de Boer, Jan
Slagter, Marcel Hulst, Inge Donker, Theo van Dam,
Hanne Cannegieter, Asta Gouwe, Ruben Kroezen en
Jan Bijleveld.

