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Voorwoord  
 

Als Plaatselijk Belang voor de dorpen : Ter Idzard, Oldeholtwolde & 
Nijeholtwolde presenteren we graag onze nieuwe dorpsvisie. De eerste 
dateert van 2001 en wij constateren dat er veel zaken zijn gerealiseerd. 
Daartegenover zijn er ook wensen die nog steeds niet zijn verwezen-
lijkt. Veranderde inzichten en omstandigheden geven eveneens aan-
leiding om met een nieuwe visie te komen. 
Dus na zeven jaar een goed moment om tot actie over te gaan zodat we 
ook de komende jaren weten waar we als Plaatselijk Belang aan moeten 
werken. 
 

 
Verantwoording 
 
Er is een werkcomité gevormd van drie bestuursleden, die de praktische uitvoering ter hand 
heeft genomen. Geregeld is ruggespraak met het gehele bestuur gehouden.  
In een startbijeenkomst op 19 december 2007 is in samenwerking met dhr. Hallema van  
Doarpswurk Fryslân een eerste aanzet gegeven. Doel was om zichtbaar te maken, wat er aan 
wensen zoal leeft in onze dorpen op het gebied van leefbaarheid, de sociale samenhang en 
verder. Vanuit de gemeentelijke inventarisatielijst zijn een negental thema’s benoemd 
waarover is gebrainstormd. Daarna is door middel van een stickerronde zichtbaar gemaakt 
waar de prioriteiten van de aanwezigen lagen. Door deze gegevens te vertalen in een uitge-
schreven versie, is duidelijk waar onze belangrijkste speerpunten voor de komende jaren 
zullen liggen. We hebben de gegevens aangevuld met wat we de afgelopen jaren hebben 
vernomen uit de bevolking en zo hier en daar gekeken naar de wettelijke mogelijkheden. 
De resultaten van de startbijeenkomst hebben we gepubliceerd op website en in de dorpskrant 
en de uitgeschreven versie is verspreid onder degenen, die de startbijeenkomst hebben bijge-
woond; steeds met het verzoek om commentaar.   
 
 
  De volgende onderdelen willen we in deze visie nader behandelen : 

1. openbare orde en veiligheid 
2. verkeer en vervoer 
3. economie 
4. onderwijs 
5. sport, recreatie en natuur 
6. groen 
7. sociale samenhang 
8. ruimtelijke ordening en woningbouw 
9. plaatselijk belang 

          
Als bijlagen willen we de resultaten van de startbijeenkomst toevoegen. Verder een over-
zichtskaart en enige kleinere kaarten met daarop een indicatie wat we in de visie onder woon-
kern verstaan. 

 

De dorpsvisie is ook op de website van www.ter-idzard.nl te vinden. Voor informatie kunt u 
terecht bij één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang of via e-mail: pb@ter-idzard.nl  
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1. Openbare orde en veiligheid 
Het niet algemeen voorkomen van reflecterende huisnummerbordjes is een punt 
van aandacht. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de bewoners zelf. 
 
 
Het gebied rond de tunnel in de Scheeneweg wordt als sociaal onveilig ervaren en verdient 

extra aandacht. De oorzaak kan zijn het ontbreken van voldoende verlichting. 
Graag zouden we hier twee straatlantarens zien bijgeplaatst. Ook moet het 
zwerfvuil daar geregeld worden opgeruimd. 
 

2. Verkeer en vervoer 
Naast de te grote haast van de weggebruikers verdienen vooral de 
bermen de aandacht. Op veel plaatsen zitten vlak naast de weg-
verharding diepe kuilen met name langs de Scheeneweg.  Een en ander 
zorgt vooral bij de schoolgaande jeugd voor gevaarlijke situaties. 
 
De aanleg van  stroken grasbetonkeien dient met voortvarendheid 
te worden opgepakt. 
 
Om de snelheid te minderen zetten we in op visuele wegversmal-
lingen. Drempels zoals op de hoek Slingerweg/Zwarteweg en Slingerweg/Idzardaweg achtten 
wij echter aanvaardbaar en gewenst. Bij de splitsingen Idzardaweg/Bospad en Idzardaweg/ 
Zwarteweg kan een plateau de verkeersveiligheid  aanzienlijk verbeteren. 
Verder is aan de Ottersweg tegenover de school een parkeerstrook zéér gewenst. 
 

3. Economie 
 
Bedrijvigheid in al zijn facetten vinden we zeer belangrijk. Brood op 
de plank is met recht een eerste levensbehoefte. 
 
Bestaande bedrijven dienen de gelegenheid te krijgen om zich te 
ontwikkelen en initiatieven van starters dienen de ruimte te 
krijgen.  

 
De betreffende ondernemers (speciaal die buiten de agrarische sector) dienen zich echter wel 
te realiseren dat de wettelijke mogelijkheden beperkt zijn. Bedrijven moeten “passend” zijn, 
d.w.z. categorie 1 of 2 in de woonkern van onze dorpen met een uitloop naar categorie 3 in 
vrijkomende agrarische bebouwing in het gebied daarbuiten.  
 
De agrarische bestemming, die nu rust op het grootste gedeelte van ons 
grondgebied, dient niet belemmerd te worden door bestemmings-
wijzigingen.  
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4. Onderwijs 
De basisschool zien we in combinatie dorpshuis/omniveld als noodzakelijke en bindende 
factor in onze dorpsgemeenschap.  
 
Eerste doel van een school is natuurlijk het geven van kwalitatief goed 
onderwijs. Behalve dat onze kinderen hiervoor nu in de meeste gevallen 
op fietsafstand terecht kunnen, is de school een belangrijke, vaste plaats in 
het ontstaan van een sociale gemeenschap. Kinderen en ouders treffen er 
elkaar en doen dingen samen. Men leert elkaar kennen en waarderen.  
 
 

5. Sport, recreatie en cultuur 
In en rond dorpshuis “De Bult” is, onder meer door de realisatie van het Omniveld, plaats 

voor vele activiteiten. We zijn daar blij mee. Het is nu aan de inwoners 
om verdere invulling te geven aan het gebruik.We zijn hoopvol voor de 
toekomst. Zaken als sportwedstrijden en het Bultfestival zijn een goede 
aanvulling op de al langer bestaande activiteiten van school en 
feestcommissie. Er is echter ruimte voor meer. 
 

 
Verder zijn we blij met de realisatie van het Jabikspaad. We hebben echter nog wel wensen. 
In samenwerking met de Stichting Alde Fryske Tsjerken en de 
plaatselijke commissie zijn we mooi op weg met het gerestaureerd 
krijgen van het kerkje in Ter Idzard en de inrichting daarvan als 
streekhistorisch centrum. Het streekarchief “Idzawolde” is op zijn 
huidige plaats in het Dorpshuis te krap gehuisvest. Verder streven we 
naar een bestemming als trouw/rouwgelegenheid en een plaats voor 
het houden van speciale lezingen of concerten. 
 
 
Aan de Ruskemadenweg bij de Tjonger zien we kansen door het terrein in te richten voor de 
dagrecreatie. Met name de aanleg van de ecologische verbindingszone heeft veel afbreuk 
gedaan aan deze voormalige functie van dit terrein. We zien graag dat deze verandering weer 
wordt teruggedraaid en aangevuld wordt met een pontje over de Tjonger naar het pad bij het 
Katlijker gemaaltje. Hierdoor ontstaat er een toeristische verbinding met het natuurgebied 
“Katlijker Schar” en “Tjongervallei”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om het wandelpadennet uit te breiden zouden we oude verbindingen, zoals bijvoorbeeld langs 
de oude ijsbaan, kunnen herstellen. We zien echter ook kansen via de oude polderdijk te Ter 
Idzard en langs boswallen en schouwpaden. 
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6. Groen 
De vele ongewenste kruiden in de wegbermen en slootkanten baren 
ons zorgen. Het schort hier aan onderhoud. Voor distels en Jakobs-
kruiskruid  geldt een verordening en is de gemeentelijke infolijn de 
juiste plaats. Ook brandnetels, ridderzuring en berenklauw blijven een 
bedreiging vormen met name voor de agrarische sector.  
 
Goed nabuurschap is een schone zaak in deze. 

 
 

7. Sociale samenhang 
We vinden dat alle leeftijdsgroepen hier moeten kunnen blijven wonen.  
 
We hebben het project  “Even bijspringen” maar hiervan wordt spaar-
zaam gebruik gemaakt. Dit heeft twee kanten. Kennelijk functioneert de 
“burenplicht” hier nog zodanig goed dat enige georganiseerde structuur 
niet als noodzakelijk wordt ervaren. We willen echter naar de toekomst 
toe dit project wel in stand houden mocht de vraag zich aandienen. We 
passen op het idee. We denken dat de ANBO hier goed werk doet. 

 
 

 
 
 
 

8. Ruimtelijke ordening en woningbouw 
 
De wil, om met behoud van het karakter van de dorpen, enige groei van het aantal woningen 
te realiseren is duidelijk aanwezig. Dit is, ons inziens, ook noodzakelijk om de bestaande 
voorzieningen in stand te houden. We ontkomen op termijn niet aan de landelijke tendens van 
een dalende woningbezetting. Stilstand is achteruitgang in deze. 
De meeste interesse gaat uit naar (huur)woningen voor starters, jonge gezinnen, ouderen en 
alleenstaanden. Er staan al enige huurwoningen aan de Hamersweg maar er is duidelijk vraag 
naar meer. We willen immers dat iedereen, zolang hij of zij dat wenst, hier kan blijven wonen. 
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We zien kansen in hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing voor dit doel. 
 
 

      
Ter Idzard 

 

       
Oldeholtwolde 

 

         
Nijeholtwolde 

             
 
Hierin zijn meerdere wooneenheden te realiseren eventueel met enige zorg voor ouderen of 
een combinatie van wonen/werken. 
In de woonkern van zowel Ter Idzard, Olde- als Nijeholtwolde  staan geschikte gebouwen, 
die op zekere termijn hun agrarische bestemming zullen verliezen of al hebben verloren.  
Voor vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied zien we mogelijkheden voor 
bedrijvigheid tot in categorie 3. 
 
 

 
 
 

9. Plaatselijk Belang 
 
De vereniging voor Plaatselijk Belang “Eensgezindheid”  wil graag een katalysator zijn bij 
door de dorpen gewenste ontwikkelingen. Ze is bij uitstek de gesprekspartner richting 
gemeente en wordt vanuit de andere kant ook gezien als de stem van het dorp. Dit heeft de 
laatste jaren tot zichtbare resultaten geleid. We zetten de huidige werkmethoden via dorps-
krant, website en vergaderingen voort. We willen graag een open oor houden voor wat er 
onder onze inwoners leeft en zullen steeds bereid zijn te luisteren. Alleen op die manier zijn 
wij in staat ons werk goed te doen.  
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Inventarisatie van onderwerpen op de startbijeenkomst 19-12-2007. 
 
U ziet in de eerste kolom de ingevulde opmerkingen en in de tweede kolom hoe vaak deze 
opmerking in de stickerronde is gehonoreerd. 
 

1. Openbare orde en Veiligheid 
Eigen inwoners rijden het hardst. 8 
Inbraakpreventie: Afschaffing hondenbelasting 6 
Hulpdiensten uitrusten met GPS ipv huisnummerbordjes van 25 euro. 3 
Sociale controle: Niet te veel willen betuttelen. 3 
Geen verkeersremmers door heuvels 2 
Jeugd betrekken bij beslissen/besturen. 1 
Burenhulp is OK   
Niet bij avond door de tunnel Scheeneweg.   
Parkeergelegenheid verruimen bij school   
Politiepatrouille is OK. Op onregelmatige tijden.   
Streng en rechtvaardig   
 
 2. Verkeer en vervoer 
Bermonderhoud  zeer noodzakelijk 5 
Grasbetonblokken bij school en in de Scheene, kortom in de bermen. 4 
Verkeersveiligheid bij school is slecht. 4 
Idzardaweg nieuwe asfaltlaag. 3 
Minder autogebruik bij schoolgangers. 2 
Minder hard rijden 2 
Weggedrag: Te snel door eigen inwoners. 2 
Wel verlichting, niet zoals in Katlijk. 2 
Duidelijkheid en gemakkelijke toegankelijkheid personenvervoer. 1 
Geen openbaar vervoer dus afhankelijk van eigen vervoer 1 
Geen snelheidsremmers door drempels, andere mogelijkheden bezien.                                     1 
Grasstenen in de Scheene 1 
Kerkweg nieuwe asfaltlaag. 1 
Bermen in slechte staat.   
Niet te hard rijden bij schoolgaande kinderen.   
Parkeren bij school.   
Parkeren op eigen erf.   
Snelheidscontroles   
Te snel voor dit soort wegen.   
Trekkers te groot.   
 

3. Economie 
Bestaande bedrijven ruimte geven voor uitbreiding 9 
Als er vraag is naar bedrijfsruimte  moet dit “passend” kunnen. 4 
Ontwikkelingsruimte voor alle bedrijven ondernemers in bouw, loon, mechanisatie. 4 
Proberen bestaande bedrijven te behouden. 4 
Initiatieven van starters stimuleren. 2 
Bij de zandwinning geen huisjes 1 
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Ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven. 1 
Bundeling van krachten van ondernemers   
Gebonden aan heel veel regels   
Geen schaalvergroting   
Groente, fruit en/of bloemenstalletjes.   
Recreatie, bijv. een theetuin   
Werkgelegenheid is zeer belangrijk   
 

4. Onderwijs 
Jammer dat er niemand van school aanwezig is. 10 
Starterwoningen huur/bouw. 5 
Soms te veel auto’s bij school 4 
De school moet een belangrijke rol spelen in het dorp. 2 
Volwasseneneducatie: Moet gestimuleerd worden. Taal- en computerles. 2 
Buitenschoolse opvang is geen taak van de school.   
Buitenschoolse opvang: (is kinderopvang) ook hier nodig voor werkende moeders en modern.   
Computer- en tekenles.   
Kwaliteit moet hoog zijn.   
School: O.i. is alles OK   
 
5. Sport, recreatie, cultuur en groen 
Stimulering gebruik omniveld. 9 
Complimenten voor de Website. 6 
Bermen maaien. 3 
Tunnel Scheeneweg schoonhouden. 3 
Leiding bij sportgebeuren omniveld. 2 
Meer wandelmogelijkheden via “oude paden”. 2 
Vogelwacht is een prima voorbeeld (36 jeugdleden, veel publiciteit.) 2 
Bermsloot westkant Hamersweg nieuwe beschoeiing. 1 
Mensen stimuleren tot initiatieven voor activiteiten. 1 
Onderhoud wegbeplanting. 1 
Gebruik zwemdobbe checken. (Zandbodem)   
Herstel oude wandelroute langs oude ijsbaan.   
Kerk Ter Idzard: Archief-expositie, meditatie.   
Leefbaarheid.   
Omniveld: kwaliteit en ligging is OK   
Restauratie kerk Ter Idzard + praktisch gebruik.   
Schelpen/fietspad langs Tjonger naar Mildam over de dijk.   
Stimuleren recreatie, zeker met name 1-daagse activiteiten.   
 
6. Sociale samenhang 
Goed draaiend dorpshuis kan saamhorigheid en gemeenschapszin bevorderen. 9 
Sociale samenhang: Alle leeftijdsgroepen moeten hier kunnen blijven wonen. 8 
Leugenbank plaatsen naast dorpshuis. 5 
Het is goed dat er de ANBO is. 3 
Ook de “jongere” ouderen zouden lid moeten worden bij de ANBO. 3 
Voor de jeugd is er te weinig 1 
Vrijwilligers: Jeugd en school in een pril stadium betrekken bij activiteiten. 1 
Discoavond o.i.d. organiseren voor 12- 16 jarigen.   
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Een ruimte voor de jeugd   
Saamhorigheid is OK bij bepaalde activiteiten.   
Sociale samenhang: Saamhorigheid + gemeenschapszin = Onmisbaar.   
Sociale veiligheid is OK. Project “Even bijspringen”.   
Wonen en zorg voor ouderen   
 
 7. Ruimtelijke ordening en woningbouw 
Promoten voor kleinschalige bedrijven 6 
De huurwoningen meer voor jonge gezinnen. 4 
Hoogstens een enkele nieuwe woning. 3 
Alle leeftijdsgroepen bevordert de goede leefomgeving. 2 
Oldeholtwolde: woningbouw langs kerkweg 2 
Incidentele woningbouw moet mogelijk zijn. 1 
Kern dorp Ter Idzard groter maken. Borden verplaatsen is meer ruimte voor bebouwing. 1 
Schakel specialisten in : Architecten, Woningstichting, Bedrijfsleven. 1 
Woningbouw langs Hamersweg is planologisch gezien een ramp. 1 
Vrijkomende boerderijen: Verbouwen tot meerdere wooneenheden. (2x vermeld.)   
Afschaffing Hûs en Hiem.   
Beperkte sociale woningbouw.   
Creatieve workshops geven in vrijkomende boerderijen.   
Lintbebouwing handhaven.   
Meer huurwoningen (Beperkte invoering)   
Uiterlijk woningen gevarieerd en niet een standaard rijtje maar met veel groen en ruimte   
Zoveel mogelijk gebruik maken van vrijkomende boerderijen met behoud van het karakter.   
  
 8. Plaatselijk Belang 
Grasstenen in de Scheene 9 
Uitstekende dorpskrant 7 
Kennismaken met nieuwe inwoners van de dorpen. 5 
Communicatie met de gemeente is er wel maar de gemeente luistert niet. 2 
Goede communicatie met de leden. 2 
“Oude” inwoners ook eens activeren voor een kopje koffie met het bestuur.   
Communicatie met de gemeente kan beter ivm positie buitengebied tov Wolvega/ Noordwolde.   
Communicatie met leden kon beter, meer via de dorpskrant bekend maken waar jullie mee 
bezig zijn. 

  

Plaatselijk belang functioneert al ruim 90 jaar goed.   
Veural van Geene was/is goed in communicatie met de gemeente.   
 
 9. Diversen 
Bermonderhoud moet beter. 7 
Schoonmaken tunnel Scheeneweg 4 
Blikvangers 3 
Geen Berenklauw in de berm 3 
Een ouderwetse discussieavond per onderwerp is in het verleden erg nuttig en werkbaar 
gebleken. 

1 

Hoe is de verzekering van vrijwilligers geregeld ? 1 
Schooljeugd zelf de blikjes laten opruimen 1 
Gebruik memobriefjes zeer ouderwets. PC gebruiken er is een beamer aanwezig   
Stickeren  is leuk maar kost veel tijd.   
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  Grondgebied van de 3 dorpen 

 
  Woonkern Ter Idzard 
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Samenstelling: Bestuur Plaatselijk Belang “Eensgezindheid” 
Tekst:    Luutzen vd Weij 
Foto’s:   Lenus v.d. Broek, Joop Sanders 
Lay-out:   Joop Sanders 
Drukwerk:  Ton Kranenburg 
 
 

 
  Woonkern Nijeholtwolde 

 

 
   Woonkern  Oldeholtwolde 
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