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Ook afgelopen maand is hard gewerkt aan het leggen van de laatste hand aan het projectplan
“Burgerinitiatief DoarpsSintrum en herinrichting Centrum Donkerbroek”. Deze nieuwsbrief is de laatste
voor de zomer; eind september zal nieuwsbrief 5 uitkomen.

Overleg fracties Gemeente Ooststellingwerf
Ook in de afgelopen periode zijn nog gesprekken met raadsfracties gevoerd. De laatste updates over
de ontwikkelingen in Donkerbroek zijn gegeven. Er waren complimenten voor de zorgvuldige uitwerking
en er werden nog een aantal tips gegeven voor de te zetten vervolgstappen. Zo werd bijvoorbeeld
aangeraden een verzoek in te dienen om het agendapunt vernieuwbouw school en verkeersplan, zoals
dat in september op de agenda komt te splitsen in twee punten. Zo zorgden we er voor dat hierover
inhoudelijk nog een gesprek aan gegaan kan worden, voordat de financiën hiervoor vastgesteld zijn. De
stemming tijdens alle gesprekken was positief, van een aantal partijen hebben wij terugkoppeling
ontvangen dat zij Donkerbroek steunen in de plannen.

Commissie Ruimte
Naar aanleiding van de gesprekken die we voerden, heeft de VVD in de Raadscommissie vergadering
Ruimte van 5 juni vragen gesteld in het vragenkwartier, waarna wij namens de burgemeester het
verzoek kregen om hierover informatie te verstrekken (wat wij uiteraard gedaan hebben). In het
schriftelijke omschrijving van de vragen geeft de VVD aan dat “op basis van de gepresenteerde en
aangepaste plannen, zij van mening zijn dat de bouw van het DoarpsSintrum door moet gaan”.
De agenda, de schriftelijke vragen en het beantwoorden van de vragen kunt u hier lezen en
terugluisteren op de site van de gemeenteraad via www.ooststellingwerf.nl.
Naast met de terugkoppelingen en het schrijven van de VVD, zijn wij ook blij met de uitspraak van de
burgemeester mbt de inrichting van de omgeving; dat “er nog voldoende tijd is om hier naar te kijken;
aangezien dit pas gaat spelen wanneer de vernieuwbouw van de school bijna klaar is”.

Gesprek met Wethouder Hijlkema en Burgemeester Oosterman
Tijdens het spreekuur van Mw. Hijlkema, maakten wij een afspraak; graag wilden wij ook aan haar
laten weten hoe de zaken ervoor staan in Donkerbroek. Burgemeester Oosterman schoof aan bij dit
overleg.

Projectplan en berekeningen
Na de gesprekken met de gemeente is nogmaals met Aannemer Buiteveld om tafel gegaan. Voor de
onderbouwing van de daadwerkelijke bouwkosten van ons DoarpsSintrum, moest de offerte officieel
gemaakt worden. Met deze laatste begroting, konden wij de laatste hand leggen aan het projectplan en
was het compleet. 14 maanden onderzoek, samengevat in een boekwerk van, incl. bijlagen, ruim 150
pagina’s.

Een samenvatting van de vele raakvlakken met de pijlers en speerpunten vanuit de Gemeente
Ooststellingwerf, de provinsje en maatschappelijke ontwikkeling:
o Participatie
o Duurzaamheid (circulariteit en CO 2 neutraal in 2030)
o Leefbaarheid en samenleving
o Bestrijding van eenzaamheid
o De kerkenvisie
o De omgevingswet, inrichting van de ‘ruimte’
o Sport, bewegen, gezondheid en welzijn

De raadsvergadering
18 juni was het zover. Een spannende avond, waarop we namens Donkerbroek gebruik hebben
gemaakt van het inspreekrecht voor burgers:

“Geachte aanwezigen,
Vanavond sta ik voor u als woordvoerder van Dorpsbelang Donkerbroek.
Graag bieden wij u namens Donkerbroek het uitgewerkte plan aan van het burgerinitiatief
DoarpsSintrum & inrichting van het centrum van Donkerbroek.
Dit project speelt in op de nieuwe omgevingswet die januari 2021 van kracht wordt. Het is een prachtig
voorbeeld van burgerparticipatie zoals dat straks in de nieuwe wet ook vorm zal krijgen. Want zou het
niet geweldig zijn als Ooststellingwerf ook hier een koploperspositie zou kunnen innemen?
De situatie in Donkerbroek is ervoor geschikt om te pionieren. Want ondanks dat wij ons in een
krimpgebied bevinden blijkt Donkerbroek aantrekkelijk en is het dorp afgelopen jaar licht gegroeid.
Donkerbroek is gunstig gelegen en goed bereikbaar. Het is een bruisend dorp, heeft een rijk
verenigingsleven, veel vrijwilligers en vele activiteiten, van jong tot oud.
Dit burgerinitiatief is ontstaan vanuit de wens om in te spelen op demografische ontwikkelingen door
het bruisend karakter ook in de toekomst te kunnen behouden.
Met het nieuwe DoarpsSintrum wil Donkerbroek
o inspelen op de draagkracht van het dorp en participatie stimuleren,
o bestaande verouderde voorzieningen vervangen voor één duurzame accommodatie waarin
vrijwilligers en activiteiten elkaar kunnen versterken
o bestaande knelpunten mbt de gymzaal en wat betreft verkeer en parkeren oplossen
o sociale cohesie en het gevoel van saamhorigheid verder verstevigen en zelfredzaamheid
bevorderen
o en eenzaamheid verder tegengaan door een laagdrempelige accommodatie met
gecentraliseerde en voor iedereen toegankelijke activiteiten neer te zetten
Met dit plan hebben wij deze wens concreet gemaakt en onderbouwd. De exploitatie ervan is dekkend.
Hierbij zijn door Dorpsbelang diverse deskundigen ingeschakeld en is dezelfde architect en aannemer
betrokken als bij de school, zodat het ook vanuit esthetisch oogpunt een geheel wordt.
In het plan treft u de uitwerking van 14 maanden onderzoek aan. Vanuit milieu oogpunt zijn niet alle
onderzoeken afgedrukt, u ontvangt morgen via e-mail een digitale versie met alle onderbouwingen en
onderzoeksresultaten.
Namens Dorpsbelang Donkerbroek dank ik u voor uw input aan dit initiatief. Met het plan ontvangt u
ook een spaarvarkentje met een shawl om; waarmee wij u vragen om ons niet in de kou te laten staan
en hopen wij dat we dit najaar met een positieve insteek verder kunnen praten over Donkerbroek.”
Met achter ons staand een groot aantal dorpsgenoten die ook naar Oosterwolde gekomen waren, werd
het varkentje met het plan aangeboden aan de raadsfracties en het college van B&W.
Er werd opgemerkt dat het varkentje nog leeg was, waarop wij beloofd hebben ze dit najaar weer
gevuld op te komen halen…
De raadsvergadering terughoren / lezen? Dat kan hier op de site van de gemeenteraad via
www.ooststellingwerf.nl.

Nog één maal inspreken
19 juni jl. heeft Dorpsbelang opnieuw van het inspreekrecht gebruik gemaakt. Toen zijn ter
voorbereiding op de komende gesprekken omtrent het verkeerscirculatieplan de twee tekeningen
aangeboden (u weet wel, die van <4% vs. >96% draagvlak).

Media
In de media is Donkerbroek afgelopen periode zichtbaar geweest. Met de nieuwsbrieven, interviews,
uitnodigingen hebben wij getracht belangstellenden op de hoogte te houden. Daarnaast hebben
diverse kranten het nieuws zelf opgepakt en is het plan op Omrop Fryslân radio benoemd. Iets waar we
trots op en blij mee zijn.
In de verschillende berichten wordt uitgebreid gesproken over de investeringsbehoefte van het plan.
Wat daar in de meeste gevallen niet bij vermeld wordt, maar wel zeker de moeite van het melden
waard is, is we als dorp ruim 4 ton in kunnen brengen, vanuit fondsen en eigen werkzaamheden.

Doarpswurk
Om ons beter voor te bereiden op de nieuwe omgevingswet; voor het project DoarpsSintrum, maar ook
voor de ontwikkeling van de Dorpsvisie etc., is een informatieavond bij Doarpswurk gevolgd.
Interessante materie, deze wet biedt veel mogelijkheden tot burgerparticipatie en het nemen van
initiatieven om de leefbaarheid in een dorp te verbeteren en in stand te houden. De eerste avond was
gericht op de ‘theorie’, de vervolgavond in september zal meer ingaan op de praktijk.

Zomer - vakantie
Tijdens de 2 inspreekmomenten is Dorpsbelang verteld dat het stuk en de tekeningen pas na de zomer
op de verschillende agenda’s zullen komen. In ieder geval vóór de begrotingsbesprekingen voor 2020.
Uiteraard blijven wij dit proces volgen en zullen wij bij tijdens de betreffende vergaderingen /
agendapunten aanwezig zijn in de raadszaal om alles uit eerste hand te horen.
Eind september ontvangt u van ons de volgende nieuwsbrief, voor nu, namens Dorpsbelang
Donkerbroek, een hele fijne zomer toegewenst.

