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In de periode tussen de nieuwsbrief van april 2019 en heden, is Dorpsbelang bezig geweest met het
inventariseren van de gegevens die nodig zijn om te komen tot een verder onderbouwd plan voor het
DoarpsSintrum.

Inloopavonden
Na het uitgaan van de enquête waarbij Donkerbroek duidelijk gemaakt heeft, dat er geen draagvlak is
voor het verkeersplan van de Gemeente Ooststellingwerf (<4%), heeft Dorpsbelang Donkerbroek een
tweetal inloopavonden georganiseerd.
Voor de eerste avond zijn de omwonenden via een persoonlijk schrijven uitgenodigd, de tweede avond
kregen de overige dorpsgenoten gelegenheid om de plannen voor het nieuwe DoarpsSintrum (wat
uiteraard nauw verbonden is met de inrichting van de omgeving) in te zien.
Beide avonden werd ruim de tijd genomen om met mensen te spreken, vragen te beantwoorden,
toelichting te geven op (het ontstaan van) de plannen van Dorpsbelang, de besturen van het
Dorpshuis, PKN/Pro Rege en SV Donkerbroek afdelingen gymnastiek en Korfbal.
Tijdens de avonden is ook het verkeersplan nog diverse malen ter sprake gekomen en zijn nog
enquêtes ingevuld. Dorpsbelang organiseerde deze avonden op verzoek van verschillende
dorpsbewoners.
De verkregen informatie tijdens de avonden worden waar mogelijk meegenomen in de plannen en / of
worden waar nodig nader onderzocht.
De stemming tijdens beide avonden was positief, aanvullende ideeën en lovende woorden werden
genoteerd, hier en daar kritische vragen konden over het algemeen naar tevredenheid worden
beantwoord.

Overleg werkgroep
In overleg met de betrokken besturen zijn de diverse onderzoeken die door Dorpsbelang uitgevoerd
zijn nader toegelicht. Inzicht en transparantie in de onderbouwing van de plannen, is van belang voor
alle betrokken partijen, aangezien die naast de wensen en eisen van de gebruikers tevens de kaders en
beperkingen aangeven van het project. Dorpsbelang tracht deze, met behulp van diverse deskundigen
zorgvuldig uit te werken.

Doarpswurk

In mei zijn er diverse overleggen geweest met een adviseur van Doarpswurk. Hij voorziet Dorpsbelang
van waardevolle adviezen, zowel inhoudelijk als procesmatig en fungeert als gids in het politieke
landschap.
Daarnaast is er een eerste overlegmoment geweest tussen Doarpswurk en de besturen van Dorpshuis
en Pro Rege, zodat het pad om onder één rechtsvorm verder te gaan ingeslagen kan worden. Tijdens
deze overleggen zullen de wensen en voorwaarden voor de samenwerking verder worden uitgewerkt.

Overleg fracties Gemeente Ooststellingwerf

Naar aanleiding van de tips en het ‘huiswerk’ wat Dorpsbelang Donkerbroek in februari meekreeg
vanuit de gesprekken met de fracties van de Gemeente Ooststellingwerf, zijn opnieuw gesprekken met
alle fracties geweest. Er is een update gegeven over de stand van zaken op het gebied van financiën,
zelfwerkzaamheid, draagvlak en duurzaamheid. Dorpsbelang is heel blij deze inhoudelijke gesprekken
aan te kunnen gaan, om zo aan te kunnen tonen hóe participatie in Donkerbroek vormgegeven wordt.

Projectplan en berekeningen
Met alle berekeningen, onderzoeken en onderbouwingen op zak, zijn deze inmiddels samengevoegd tot
een projectplan. Hieraan zijn uiteraard ook de dekkende exploitatiebegroting en de begrote
daadwerkelijke bouwkosten voor duurzame bouw toegevoegd (in tegenstelling tot de ramingen voor
traditionele bouw in het eerdere plan).
Diverse malen beaamd tijdens de gesprekken met de fractie, wordt het steeds duidelijker dat het plan
voor Donkerbroek raakvlakken heeft met heel veel 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, gezondheid en welzijn

Vervolgstappen

Komende periode zal Dorpsbelang Donkerbroek de updates presenteren aan het college van B&W en
zal het complete plan aangeboden worden aan de raad. Het verzoek dat daarbij gedaan wordt zal zijn
om te onderzoeken op welke manier het mogelijk is:
1. om voor de omgevingsinrichting tegemoet te komen aan de wensen van het dorp door te
kiezen voor het alternatieve (door het dorp gedragen) verkeersplan / omgevingsinrichting:
Schoolstraat in - parkeerplaats voor parkeren en tút en d’r út - rijbaan voor auto’s en
afzonderlijke fiets-/ voetgangersstrook voor het huidige Pro Rege langs eruit.
2. een bijdrage te leveren aan het nieuwe DoarpsSintrum incl. gymzaal. Hiervoor in 2019 de
intentie uit te spreken, zodat binnen nu en 3 jaar gestart kan worden met de sloop-/bouw
werkzaamheden (afgestemd op de vernieuwbouw van Basisschool De Twirrewyn).

