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Veenhuizen: gewoon bijzonder...
Veenhuizen is een bijzonder dorp. De ontstaansgeschiedenis is uniek, net als de
ruimtelijke inrichting, de historische gebouwen, de prominente aanwezigheid
van Justitie en de omliggende natuur. Daarom trekt Veenhuizen de aandacht van
bezoekers, bestuurders en bedrijven.

Het gaat goed met Veenhuizen...
Het gaat goed met Veenhuizen. In vergelijking met tien jaar geleden is het dorp
mooier geworden, zijn veel panden opgeknapt en hebben zich verschillende
nieuwe bedrijven gevestigd. Bestuurders – lokaal, provinciaal en landelijk – willen
investeren in Veenhuizen. Ook weten steeds meer bezoekers Veenhuizen te vinden
en is, mede daardoor, het aantal activiteiten en evenementen toegenomen.
... maar nog veel te doen
Het is van belang een balans te vinden tussen het Veenhuizen van de bezoekers
en het Veenhuizen van de bewoners. Minstens zo belangrijk zijn investeringen
in de leefbaarheid van het dorp: woningen die aansluiten bij de behoefte,
goede voorzieningen en voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
Ook investeren in werkgelegenheid is en blijft nodig voor de leefbaarheid van
Veenhuizen.
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Opzet van de Bewonersvisie
De Bewonersvisie begint met een algemene beschrijving van het huidige
Veenhuizen: wie wonen er, welke voorzieningen zijn er en wat voor
ontwikkelingen worden verwacht. Daarna volgt de uitwerking van zeven
thema’s waarvoor de Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen (SBV) zich de
komende jaren wil inzetten. De visie eindigt met een aantal ideeën over de
financiering van de gewenste investeringen in Veenhuizen.
Hoe verder?
Het bestuur van de SBV wil graag met de bewoners van Veenhuizen in gesprek
over de ideeën in deze Bewonersvisie. Op basis van de uitkomsten van dat
gesprek, volgt een uitwerking en wordt een planning gemaakt voor met wie en
wanneer we aan de slag gaan om de ideeën daadwerkelijk te realiseren.
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... bijzonder gewoon
Tegelijkertijd is Veenhuizen een ‘gewoon’ dorp van ruim duizend inwoners. Meer
dan duizend mensen met ideeën en behoeften voor een prettig leven in een
mooie en veilige woonomgeving. Deze bewonersvisie is een weerslag van die
ideeën en behoeften. Zodat Veenhuizen een goede woonplaats is en blijft voor
jong en oud.

1+1=3
Deze Bewonersvisie bevat een aantal concrete ideeën voor investeringen in de
leefbaarheid van Veenhuizen. Aangezien Veenhuizen een bijzonder dorp is,
biedt dat ook bijzondere kansen. Door verbinding te zoeken met Justitie en het
bedrijfsleven, kunnen bewoners profiteren van het feit dat wij op een unieke
plek wonen.
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1. Inleiding: waarom een Bewonersvisie Veenhuizen
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2. Veenhuizen nu en straks

PI Veenhuizen
De PI Veenhuizen huisvest op dit
moment ongeveer 700 gedetineerden en biedt werk aan 530 voltijds
medewerkers (exclusief SSC en het
Poortje). Van de werknemers wonen
er naar schatting zestig in Veenhuizen. De toekomst van Bankenbosch
is nog onduidelijk: als deze locatie
wordt gesloten scheelt dat ongeveer
120 gedetineerden en 100 banen.
Voor Esserheem en Norgerhaven
lopen de huurcontracten in ieder
geval door tot 2017.

Dit deel van de Bewonersvisie bevat een algemene beschrijving van het
huidige Veenhuizen. Ook bevat het een aantal overwegingen over ontwikkelingen in de toekomst. In deel 3 volgen concrete ideeën voor investeringen
in Veenhuizen.
Veenhuizen: stabiel op 1.100 bewoners
In Veenhuizen wonen, exclusief gedetineerden, ongeveer 1.100 mensen.
Daarmee is Veenhuizen naar inwonertal de vierde kern van de gemeente
Noordenveld. Tot 2009 daalde de omvang van de bevolking in Veenhuizen,
sindsdien is de bevolking stabiel. In tegenstelling tot veel andere dorpen in
Drenthe, is er dus geen sprake van krimp van de bevolking. In 2010 telde
Veenhuizen 435 huishoudens van gemiddeld 2,5 personen. Eén op de vijf
huishoudens bestond uit een alleenstaande. De huishoudens met kinderen
hadden het grootste aandeel (ruim twee op de vijf huishoudens).

Ontwikkeling Veenhuizen niet te stuiten
De ontwikkeling van Veenhuizen is niet meer te stuiten. Zeker als Veenhuizen
wordt erkend als Werelderfgoed (zie kader) zal het aantal bezoekers en bedrijven
in het dorp toenemen. Een eventuele UNESCO-status zal leiden tot nieuwe
toeristische voorzieningen (accommodaties, parkeerplaatsen, buitenactiviteiten)
en een forse toename van het aantal bezoekers. Dat betekent ook dat er veel
geïnvesteerd zal blijven worden in de gebouwen en de infrastructuur van
Veenhuizen. Uiteraard zijn deze investeringen afhankelijk van de economische
situatie: bij weinig of geen economische groei zal er minder dynamiek zijn.
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Leefbaarheid onder druk
Ondanks de sterke punten van Veenhuizen, zijn er ook zorgen over de
leefbaarheid: een aantal essentiële voorzieningen ontbreken, zoals betaalbare
huurwoningen, woningen voor senioren, een supermarkt en medische
voorzieningen. Zeker voor ouderen is het hierdoor lastig om zelfstandig in
Veenhuizen te blijven wonen. Een ander punt van zorg is de toenemende drukte
in Veenhuizen: de ontwikkeling van het toerisme zorgt onder andere voor meer
verkeer en meer geluid.
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Aantrekkingskracht Veenhuizen
Veenhuizen is een fijne plek om te wonen. Naast de rijke geschiedenis, de
bijzondere inrichting en de waardevolle natuur, zijn de woningen goed en
betaalbaar. Een groot deel van de bewoners heeft bovendien veel familie
en vrienden in Veenhuizen – en wil alleen al daarom in het dorp blijven
wonen. Andere sterke punten van Veenhuizen zijn het rijke verenigingsleven,
de veiligheid en de kleinschaligheid. Voorzieningen als de basisscholen, de
kinderopvang en de sportfaciliteiten maken dat Veenhuizen ook voor jonge
gezinnen een aantrekkelijke plek is om te wonen.

Het is moeilijk te voorspellen hoe het inwonertal van Veenhuizen zich de
komende decennia zal ontwikkelen. Voor de hele gemeente Noordenveld
wordt een krimp voorspeld van 31 duizend inwoners nu naar ongeveer
25 duizend in 2040.
Veenhuizen relatief jong
De leeftijdsopbouw in Veenhuizen kenmerkt zich door een relatief klein
aandeel 65-plussers. Slechts 8% van de bevolking is 65 jaar of ouder, in heel
Noordenveld is dat percentage 21% (landelijk: 15%). Het aandeel kinderen tot
15 jaar in Veenhuizen is 17%, dat is vergelijkbaar met Noordenveld en de rest
van Nederland. De bevolking is relatief jong doordat gepensioneerde medewerkers van de PI voorheen gedwongen werden hun woning in Veenhuizen te
verlaten. Naar verwachting zal in de komende decennia de bevolkingsopbouw
van Veenhuizen steeds meer gaan lijken op het gemiddelde van Noordenveld.
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UNESCO kan geen extra regels of wetten maken. De gemeente, provincie en het Rijk blijven zelf de wetten
en regels in en rondom Veenhuizen bepalen. Dus wanneer een plek de status van Werelderfgoed krijgt, leidt
dat niet tot nieuwe regelgeving of beperkingen van UNESCO. De (lokale) overheid kan wel met aangepaste
regelgeving komen. UNESCO krijgt evenmin zeggenschap over de plek of het object of over het beheer ervan.
Er wordt geen afbreuk gedaan aan bestaande rechten en eigendommen. Bestaande en nieuwe activiteiten in
Veenhuizen blijven mogelijk zolang ze geen afbreuk doen aan de unieke waarden van de plek.
De Werelderfgoedlijst heeft internationale bekendheid. Hoewel ieder Werelderfgoed zijn eigen economische
context heeft, lijkt de mate waarin de status rendeert vooral af te hangen van de ambitie die ondernemers en
(lokale) overheden hebben. De Werelderfgoedstatus levert geen geld op van UNESCO. Het UNESCO-fonds
is van beperkte omvang en enkel bedoeld voor ‘noodgevallen’ waarbij het erfgoed in gevaar komt. Wel kan
de status van Werelderfgoed er aan bijdragen dat een project in de regio eerder in aanmerking komt voor
(Europese) subsidies.
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De toekomst van de PI Veenhuizen
De toekomst van de penitentiaire inrichting in Veenhuizen hangt voor een
groot deel af van de keuzes die de landelijke politiek maakt. Het valt niet uit te
sluiten dat er in de toekomst minder gedetineerden in Veenhuizen zullen blijven.
Tegelijkertijd is Veenhuizen wellicht geschikt voor de huisvesting van nieuwe
doelgroepen, zoals ‘long stay’ TBS-gestraften, patiënten vanuit de geestelijke
gezondheidszorg of voor nieuwe strafvormen voor jongeren.
Meer initiatief bewoners
In vergelijking met de afgelopen decennia, zal de rol van de overheid in
Veenhuizen kleiner worden. Deels komt dat doordat Veenhuizen steeds meer
een ‘gewoon’ dorp wordt, met steeds minder invloed vanuit Justitie of de
Rijksgebouwendienst. Los daarvan hebben gemeente en provincie steeds
minder (financiële) mogelijkheden. Dat betekent dat, bijvoorbeeld voor het in
stand houden van het verenigingsleven, steeds meer gevraagd zal worden van
het particulier initiatief. Te denken valt aan meer vrijwilligerswerk en het vaker
aanboren van geldbronnen bij bedrijven en fondsen.
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De UNESCO heeft criteria opgesteld voor culturele erfgoederen. Zo dient een cultureel erfgoed ‘een
meesterwerk van menselijk vernuft’ te zijn en een belangrijke overgang te markeren in de ontwikkeling van
techniek, architectuur, stedenbouw of landschapsontwerp. Ook kan het erfgoed een voorbeeld zijn van een
bouwwerk of van een landschap dat één of meer belangrijke fasen in de geschiedenis vertegenwoordigt. Ook
dient een erfgoed, om voor de UNESCO-lijst in aanmerking te komen, authentiek en intact te zijn. Draagvlak
bij de bewoners (en gebruikers) van het erfgoed is voor zowel UNESCO als de Nederlandse regering een
voorwaarde voor nominatie voor de Werelderfgoedlijst.

In de komende jaren zullen verschillende nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden
in het Veenhuizen. Zo kijken gemeente en OBV op dit moment naar mogelijke
nieuwbouw op de locatie van het Derde Gesticht. Ook veel bestaande
gebouwen kunnen nog worden opgeknapt en herbestemd, zoals de Rode
Pannen, de katholieke kerk en enkele panden in het arbeidscluster. Nieuwe
woonruimte kan wellicht worden gevonden in de directiewoningen aan de
Hoofdweg of door de nieuwbouw van seniorenwoningen in de omgeving van
de Kerklaan.

Veenhuizen: bijzonder gewoon

Veenhuizen Werelderfgoed?
Provincie Drenthe en gemeente Noordenveld hebben Veenhuizen in maart 2009 voorgedragen voor een plek
op de Werelderfgoedlijst van cultureel erfgoed. In het najaar van 2010 is het dorp op de Voorlopige Lijst van
Werelderfgoed geplaatst. De Nederlandse voordracht voor de Werelderfgoedlijst is in april 2011 ingediend bij
UNESCO. De procedure om een monument op de Werelderfgoedlijst te plaatsen, duurt ongeveer anderhalf
jaar. Een land dient per monument een dossier in bij het Werelderfgoedcomité waarin staat waarom een
monument mondiaal gezien van uitzonderlijke en onvervangbare waarde is en hoe een monument beschermd,
behouden en beheerd kan worden. Op basis daarvan neemt het Werelderfgoedcomité een besluit.
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Dit deel bevat zeven concrete ideeën voor investeringen in de leefbaarheid van
Veenhuizen. Per thema wordt kort aangegeven hoe de huidige situatie is en wat
onze doelstelling is voor de ontwikkeling in de toekomst. Wat SBV betreft, vormen
deze ideeën samen de agenda voor Veenhuizen in de komende jaren.

Idee 1: Woningen voor senioren

Veenhuizen heeft geen specifiek voor ouderen geschikte woningen. Ouderen die
behoefte hebben aan een aangepaste woning, en in Veenhuizen willen blijven, zijn
gedwongen om hun bestaande woning te laten aanpassen met extra voorzieningen. Soms lukt dat, maar soms ook niet. Naar verwachting zal het aantal ouderen
in Veenhuizen de komende jaren juist flink toenemen. Dit is ook beschreven in de
woonvisie van de gemeente Noordenveld (februari 2006) en het visiedocument
van het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (april 2011). Ook het onderzoek ‘Wonen,
welzijn & zorg in Veenhuizen’ (2004) rapporteerde reeds over de behoefte aan
geschikte woningen voor ouderen, inclusief zorgverlening.
Met de verouderende bevolking in het vooruitzicht, verwacht de gemeente
Noordenveld een toename in de vraag naar appartementen en naar zelfstandig
wonen met zorg- en dienstenarrangementen. Om aan de woonwensen van de
vergrijzende bevolking te voldoen, wil Noordenveld blijven investeren in het
toevoegen van specifieke woonvormen voor senioren, het aanpassen van de
voorraad en levensloopbestendig bouwen.
De gemeente Noordenveld maakt deel uit van de Regio Groningen-Assen. In
regioverband wordt op dit moment het woningbouwprogramma herijkt. Hierbij wordt
zowel gekeken naar het aantal te bouwen woningen als naar het soort woningen
waaraan behoefte is in de regio. Naar verwachting wordt hierover in de loop van 2012
besloten; dat kan ook consequenties hebben voor de uitbreidingsruimte in Veenhuizen
(nu: 95 woningen). Kleinere projecten – van minder dan 25 woningen – vallen overigens
buiten de zeggenschap van de Regio Groningen-Assen.

Veenhuizen 2020
SBV wil dat er seniorenwoningen komen in Veenhuizen. Niet alleen vinden wij dat
iedereen, van jong tot oud, in Veenhuizen moet kunnen wonen, ook brengt de
realisatie van woningen voor ouderen doorstroming op de woningmarkt tot stand.
Op die manier ontstaan er nieuwe kansen voor jongeren en starters op de woningmarkt. Behalve aan ouderenwoningen, is er naar verwachting een behoefte aan
woningen in de sociale huursector en aan alternatieve woonvormen zoals woongroepen en meergeneratiewoningen.

Veenhuizen 2012
In 2008 is het dorp Veenhuizen aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het
is een erkenning van het bijzondere, historische karakter van het gebied. De
bedoeling van de aanwijzing is de historische karakteristieken te behouden en
nadrukkelijk een plaats te geven in de toekomstige ontwikkelingen. Dit gebeurt
door middel van het bestemmingsplan dat de gemeente als uitvloeisel van de
aanwijzing opstelt. Vooruitlopend op de status van beschermd dorpsgezicht
heeft de gemeente Noordenveld in 1997 al een ‘beschermd-dorpsgezichtproof’ bestemmingsplan voor Veenhuizen vastgesteld.
In juni 2010 is de omgevingsvisie van de provincie Drenthe vastgesteld. De
Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische
ontwikkeling van Drenthe voor de periode tot 2020. Wat Veenhuizen betreft
wil de provincie vooral de cultuurhistorische betekenis versterken: ‘Veenhuizen
is een voormalig gevangenisdorp met een zeer bijzondere historie. We streven
ernaar om naast de penitentiaire inrichtingen te zorgen voor andere, passende
economische ontwikkelingen. Behalve recreatie en toerisme richten we ons
op zorg, landbouw, onderwijs, kennis, creatieve industrie en cultuur. Eén van
de locaties die hiervoor in aanmerking komt, is de voormalige locatie van het
Derde Gesticht.’
De Hoofdweg in Veenhuizen is in de afgelopen periode flink aangepakt, op
basis van de ‘Landschappelijke visie N919 Veenhuizen’ van KuiperCompagnons.
Wel is de Hoofdweg een stuk donkerder geworden, als gevolg van de
provinciale inzet voor ‘meer duisternis’. De provincie wil, met uitzondering van
kruispunten en potentieel gevaarlijke plekken, provinciale wegen buiten de
bebouwde kom niet meer verlichten. In de loop van 2012 gaat de provincie
deze nieuwe aanpak evalueren.
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Veenhuizen 2012

Idee 2: Investeren in de woonomgeving
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3. Ideeën voor een leefbaar Veenhuizen

Veenhuizen 2020
Veenhuizen is de laatste jaren steeds mooier geworden: veel panden zijn
opgeknapt en er is geïnvesteerd in de openbare ruimte. Voor de toekomst
is het van belang dat de uitstraling van Veenhuizen blijft zoals deze is en dat
op die manier recht gedaan wordt aan de samenhang van lanen, water en
woningen. Voor de komende periode pleit SBV voor verder herstel van de oude
lanen- en waterstructuur, onder meer aan de Kerklaan. Op deze manier komt
er ook meer groen in het dorp. Ook kan de binding tussen het dorp en het
Fochteloërveen verder worden versterkt.
De Hoofdweg is nu te donker, daarom wil SBV dat de bewoners worden
betrokken bij de evaluatie van het verlichtingsbeleid. Daarbij dienen ook
de mogelijkheden onderzocht te worden om, binnen de grenzen van het
provinciaal beleid, extra verlichting aan te brengen.

Voor de bouw van nieuwe woningen zijn verschillende locaties denkbaar. Naast de
nieuwbouw van seniorenwoningen, pleit SBV voor onderzoek naar herbestemming
van bestaande panden voor wonen, onder meer in de pastorie en de directiewoningen
aan de Hoofdweg. De locatie van het Derde Gesticht is te afgelegen voor de huisvesting van Veenhuizense ouderen.
8

9

Idee 4: Geldautomaat

Veenhuizen 2012

Veenhuizen 2012

Sinds 2005 heeft Veenhuizen geen supermarkt meer. Belangrijke aanleiding
voor het sluiten van de supermarkt een de Kerklaan was het besluit van DJI
om goederen voor de gevangenissen in Veenhuizen voortaan centraal te
gaan inkopen. De dichtstbijzijnde supermarkten zijn gevestigd in Norg, Assen,
Haulerwijk en Oosterwolde.

Veenhuizen beschikt niet over een geldautomaat. Contant geld opnemen
kan in het postagentschap aan de Kerklaan. Buiten de openingstijden van het
agentschap is men echter aangewezen op de geldautomaten in Norg, Assen,
Haulerwijk of Oosterwolde. Ook de dichtstbijzijnde bankfilialen zijn te vinden in
deze plaatsen.

Veenhuizen 2020
SBV wil dat er een buurtsuper komt in Veenhuizen. De supermarkten zijn
nu te ver weg, zeker voor ouderen en voor mensen die minder mobiel zijn.
Daarbij is het van belang dat er voldoende klandizie is om de supermarkt
rendabel te draaien. Mogelijk zal de supermarkt kleiner van opzet zijn dan we
gewend waren; wel is het van belang dat de service van hoog niveau is en de
openingstijden ruim zijn. Bezorgen van boodschappen kan wellicht worden
gedaan door vrijwilligers of gedetineerden uit Veenhuizen.
Naast de inwoners van Veenhuizen, is de PI een belangrijke potentiële klant.
Hetzelfde geldt voor de meer dan honderdduizend toeristen die Veenhuizen
jaarlijks bezoeken. Een nieuwe plek voor de supermarkt, bijvoorbeeld bij
Esserheem of in het Maallust-complex, dient onderzocht te worden. Afhankelijk
van de precieze doelgroepen die de PI huisvest, kan gekozen worden voor een
open of juist meer gesloten voorziening.
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Veenhuizen 2020
Veenhuizen lijkt aan de kleine kant voor een volwaardig bankfiliaal. Wel is er
behoefte aan een geldautomaat waar 24 uur per dag, 7 dagen in de week
contant geld opgenomen kan worden. Dit is niet alleen praktisch voor de
bewoners van Veenhuizen, maar zeker ook voor de bezoekers van de musea,
winkels en horeca in het dorp. Als het lukt om een supermarkt te realiseren
in Veenhuizen, zou dat een logische plek zijn voor een geldautomaat.
Een alternatieve locatie is een automaat aan, of in de buurt van, het
Gevangenismuseum.
Een alternatief is een geldautomaat in een winkel. Het nadeel is echter dat
deze dan niet 24 uur per dag te gebruiken is. Onder andere de ING bank
promoot de plaatsing van een geldautomaat in winkels. Volgens de bank trekt
een geldautomaat (nieuwe) klanten aan en verhoogt het de omzet voor de
winkelier. De ING biedt winkeliers bovendien een vaste, jaarlijkse vergoeding
voor het ter beschikking stellen van de ruimte voor het geldautomaat. Ook
klanten van andere banken kunnen hiervan gebruik maken. Uiteraard geldt ook
hier dat vestiging van een supermarkt een belangrijke voorwaarde is om zo’n
geldautomaat naar Veenhuizen te krijgen.
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Uit onderzoek blijkt dat ook in kleinere dorpen een supermarkt rendabel te
draaien is. De kosten kunnen in de hand gehouden worden door bijvoorbeeld
te werken met vrijwilligers of mensen met een beperking die werken met
loonkostensubsidie. Voorbeelden zijn te vinden in de Drentse dorpen Eext,
Wijster en Geesbrug (Attent supermarkt). In het Brabantse Sterksel wordt een
coöperatieve supermarkt gerund door zestig dorpsbewoners die, samen met één
ondernemer, eigenaar van het bedrijf zijn. Voor alle varianten is een belangrijke
voorwaarde dat voldoende mensen uit het dorp er hun boodschappen doen.

Veenhuizen: bijzonder gewoon

Idee 3: Supermarkt terug in Veenhuizen

Een derde optie is om de Rabobank te vragen met een mobiel servicepunt
naar Veenhuizen te komen. Een mobiel servicepunt stelt inwoners in staat
om eenvoudige bankzaken te regelen. Denk daarbij aan het opnemen en
storten van geld, het aanvragen van een nieuwe bankpas en het inleveren van
betaalopdrachten. Het mobiele servicepunt is doorgaans eenmaal per week,
een dag of dagdeel, aanwezig in het dorp. In diverse kleine dorpskernen in
Nederland is een mobiel servicepunt van de Rabobank beschikbaar, bijvoorbeeld
in de dorpen Kamerik (nabij Woerden, provincie Utrecht) en Steggerda (nabij
Wolvega, Friesland).
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Veenhuizen 2012

Veenhuizen 2012

De dichtstbijzijnde huisartspraktijk is gevestigd in Norg (tevens apotheek).
’s Avonds, in het weekend en op feestdagen kunnen patiënten met
spoedgevallen terecht bij de Centrale Huisartsendienst Drenthe. De
dichtstbijzijnde locaties voor trombosedienst en bloedafname zijn Norg
(maandagochtend) en Haulerwijk (dinsdagochtend). Indien het nodig is, komt
deze ook bij mensen thuis. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is het Wilhelmina
Ziekenhuis in Assen. Veenhuizen zelf beschikt over een private rugkliniek,
Iprenburg, die gespecialiseerd is in herniaoperaties.

Veenhuizen heeft twee basisscholen: De VeenSter en De Vlinderhof. Basisschool
De Vlinderhof is onderdeel van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
(OPO-N). Er zitten nu bijna negentig kinderen op De Vlinderhof, vrijwel allemaal
afkomstig uit Veenhuizen. Het schoolgebouw is in goede staat, wel is het relatief
duur in het energieverbruik.

De PI Veenhuizen koopt voor gedetineerden huisartsenzorg in bij een landelijke
organisatie. Liever zou de PI beschikken over een eigen, Veenhuizense huisarts
die zowel voor bewoners als gedetineerden werkt. De kans lijkt echter klein dat
iemand zich als zelfstandig huisarts wil vestigen in Veenhuizen.

Veenhuizen 2020
SBV zou graag zien dat in Veenhuizen een aantal basale medische voorzieningen
beschikbaar zijn voor bewoners. Het gaat dan bijvoorbeeld om een plek waar
men op geregelde tijden terecht kan voor onder meer eenvoudige medische
klachten, bloed prikken en het afhalen van medicijnen. Als een volwaardige
huisarts niet haalbaar is – en die kans lijkt klein – is het wellicht mogelijk een
vast spreekuur van een huisarts of een ‘nurse practitioner’ in Veenhuizen te
organiseren. Daarbij dient ook onderzocht te worden of een combinatie met de
rugkliniek en/of de PI mogelijk is.

De VeenSter is onderdeel van de Stichting COG Drenthe en heeft op dit moment
ruim vijftig leerlingen. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen langzaam
gegroeid en komen er ook leerlingen van buiten Veenhuizen. De ouders kiezen
voornamelijk voor De VeenSter vanwege de christelijke identiteit en het Daltonconcept. De VeenSter is goed onderhouden, maar heeft ook te kampen met een
relatief hoge energierekening.
In de komende jaren zal het aantal basisschoolleerlingen in Veenhuizen teruglopen. De precieze daling is moeilijk te voorspellen, deze hangt onder meer af
van het aantal jonge gezinnen in Veenhuizen en het aantal kinderen dat vanuit
andere dorpen of vanuit Kloosterveen in Veenhuizen naar school zal gaan. De
gemeente Noordenveld schetst voor Veenhuizen het volgende toekomstbeeld:

1

Daarnaast willen we graag in gesprek met aanbieders van ‘persoonlijke diensten’
zoals schoonmaak, tuinonderhoud en een tafeltje-dekje-service. Dergelijke
diensten maken het voor ouderen aantrekkelijker om in Veenhuizen te blijven
wonen. Ook voor dit soort diensten is de PI mogelijk een goede kandidaat.
Afhankelijk van de ‘zwaarte’ van de gedetineerden, en de vrijheden die men
heeft, kunnen zij een of meer diensten aanbieden aan de bewoners van
Veenhuizen.

2012

2020

2027

De VeenSter

531

33

31

De Vlinderhof

87

64

58

Totaal

140

97

89

Opgave De VeenSter maart 2012.
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Idee 6: Minstens één basisschool

Veenhuizen: bijzonder gewoon

Idee 5: Zorgvoorzieningen

Voor de rest van de gemeente Noordenveld is het beeld vergelijkbaar: vrijwel
overal is sprake van een forse daling van het aantal leerlingen.

Veenhuizen 2020
Met de voorspelde daling van het aantal basisschoolleerlingen, is het de vraag
of het mogelijk is twee basisscholen open te houden. SBV vindt het van groot
belang dat er minimaal één basisschool blijft bestaan. Bij één school, in plaats
van twee, is het bovendien mogelijk om minimaal vier groepen in stand te
houden, zodat de leeftijdsverschillen binnen een klas niet te groot worden.
Dat is goed voor de kwaliteit van het onderwijs.
Voor die ene school zijn verschillende organisatievormen denkbaar. Op verschillende plekken in Nederland, bijvoorbeeld in Sebaldeburen, is een zogeheten
‘samenwerkingsschool’ opgericht. Dit is één school, onder het bestuur van het
openbaar onderwijs, maar wel met een gedeeltelijk gescheiden lesprogramma
voor christelijk onderwijs. Dit concept kan ook voor Veenhuizen interessant zijn.
Tot slot ziet SBV kansen voor nieuwe combinaties tussen de school en andere
voorzieningen in Veenhuizen. Zo ligt een combinatie van school en kinderopvang
voor de hand. Naschoolse opvang zou bovendien goed gecombineerd kunnen
worden met sport of muziek.

12

13

Veenhuizen 2012

Inleiding
De bewoners van Veenhuizen hebben flinke ambities voor een verdere ontwikkeling van het dorp. Tegelijkertijd zitten we in een periode dat de middelen van
de overheid teruglopen: de verwachting is dat in de komende jaren minder geld
en minder menskracht zal zijn voor Veenhuizen. Dat vraagt om meer inzet en
creativiteit van bewoners om de leefbaarheid te versterken, bijvoorbeeld door
samen te werken met het bedrijfsleven en particuliere fondsen. De mogelijke
UNESCO-status van Veenhuizen maakt het naar verwachting een stuk aantrekkelijker om te investeren in het dorp. In dit onderdeel worden enkele ideeën
opgesomd om ook in de toekomst te kunnen blijven investeren in Veenhuizen.

Het aantal kinderen en jongeren in Veenhuizen gaat dalen. Het is de vraag
of het brede sportaanbod in de toekomst op peil kan blijven; of het nog lukt
om een compleet voetbalteam of volleybalteam samen te stellen. Daarnaast
vraagt het bloeiende verenigingsleven veel van de inzet van vrijwilligers, voor
onderhoud, bestuur en het organiseren van activiteiten.

Gemeente Noordenveld
De gemeente Noordenveld heeft verschillende mogelijkheden om initiatieven
van bewoners financieel of anderszins te ondersteunen. Het is van belang dat de
bewoners volledig op de hoogte zijn van wat kan en wat niet kan.

Veenhuizen heeft geen ‘dorpshuis’. Mensen ontmoeten elkaar op verschillende
plekken: bijvoorbeeld in de voetbalkantine of in de aanbouw van het
Verenigingsgebouw. Voor jongeren die elkaar willen ontmoeten, zijn de
mogelijkheden beperkt. Veenhuizen heeft geen echte hangplek of soos voor
jongeren.

Bedrijfsleven
Veel bedrijven zijn bereid om investeringen of activiteiten van bewoners te sponsoren, bijvoorbeeld de Rabobank of de KNHM. Te denken valt aan kleinschalige
projecten als bankjes of bomen of de ondersteuning van evenementen. Daarnaast is de PI een belangrijke partner voor de bewoners van Veenhuizen.

Veenhuizen 2020
Het is belangrijk dat dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarom pleit
SBV voor het oprichten van een dorpshuis in Veenhuizen, waar verenigingen
kunnen vergaderen en activiteiten kunnen organiseren. Het dient een plek te
zijn waar bewoners elkaar ongedwongen kunnen treffen. Een mogelijk locatie is
de aanbouw van het Verenigingsgebouw, in de toekomst wellicht een nieuw te
bouw multi-functionele accommodatie bij de sporthal.
Van de gemeente Noordenveld vragen we een pand beschikbaar te stellen
als dorpshuis en hiervoor geen huur in rekening te brengen. De bewoners
kunnen op toerbeurt zorgen voor de schoonmaak en het klein onderhoud.
Daarnaast kan van de verenigingen een financiële bijdrage gevraagd worden
voor de energierekening en faciltaire zaken als koffie en thee. De plek dient ook
toegankelijk te zijn voor de jongeren van Veenhuizen: als jeugdsoos voor twee
groepen, de jeugd van 12 tot 16 en die van 16 jaar en ouder.

Fondsen
Voor investeringen en activiteiten bestaan ook verschillende particuliere fondsen.
Woningcorporatie Actium heeft een leefbaarheidsprijs van €75.000,- (‘Bouwen
aan de buurt’). Ook landelijke organisaties als het Oranjefonds dragen bij aan
concrete initiatieven van dorpsbewoners.
Een bewonersfonds voor Veenhuizen?
Op steeds meer plekken in Nederland worden gebiedsfondsen opgericht. Vanuit
een dergelijk fonds worden dan concrete projecten en activiteiten betaald.
Inkomsten voor het fonds kunnen komen uit donaties van bewoners, bezoekers
en bedrijven. Als er een verbinding wordt gelegd met de UNESCO-aanvraag, zijn
wellicht ook de verschillende overheden bereid geld te steken in een bewonersfonds van en voor Veenhuizen.

Bewonersvisie Veenhuizen 2020

Veenhuizen heeft een rijk verenigingsleven en veel mogelijkheden om te
sporten. Het zwembad, de voetbalclub en de sportzaal zijn belangrijke plekken
voor de bewoners van Veenhuizen. De verenigingen richten zich niet alleen op
het sporten zelf: ook worden veel sociale activiteiten georganiseerd door en
voor bewoners. Dat is van grote waarde voor alle bewoners van jong tot oud.
Een recente toevoeging aan het aanbod is het initiatief voor een Veenhuizense
seniorengroep.

4. Financiën

Veenhuizen: bijzonder gewoon

Idee 7: Versterken van het verenigingsleven

De sportverenigingen zijn in de toekomst wellicht gedwongen om, uit financiële
noodzaak of door een gebrek aan vrijwilligers, intensiever samen te werken:
met elkaar, met verenigingen uit andere dorpen, en met andere voorzieningen
als scholen en kinderopvang. Oprichting van een ‘omni-vereniging’, met
een centraal bestuur voor verschillende sporten (voetbal, volleybal), kan een
oplossing te zijn om efficiënter om te gaan met mensen en middelen. Tot slot
dienen er nieuwe sportvoorzieningen te komen die speciaal gericht zijn op
senioren.
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