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In Westerveld hebben inwoners een grote 
betrokkenheid bij de openbare ruimte. Veel inwoners 
voeren op eigen initiatief of in georganiseerd 
verband een deel van het onderhoud uit. Dit zien 
we niet alleen bij sportverenigingen, maar ook 
boermarken, werktuig- of dorpsverenigingen of 
vrijwilligersgroepen (al dan niet onder aansturing 
van Landschapsbeheer Drenthe) spelen een 
belangrijke rol bij het onderhoud. Hiermee is niet 
alleen de betrokkenheid aanwezig, er is ook veel 
kennis en kunde aanwezig om in de visievorming 
te benutten. Dit gekoppeld aan de denk-/werkwijze 
“zo buiten, zo binnen” heeft dit geleid tot het 
onderstaande processchema.

Kick off BrinQ
Op basis van de uitgangspunten vanuit de 
startnotitie is op 19 april 2017 een startbijeenkomst 
georganiseerd. Hierbij zijn zoveel mogelijk 
organisaties aangeschreven (vereniging 
dorpsbelang, ondernemersverenigingen, 
boermarken, enz.). Daarnaast zijn door middel van 
een persbericht  betrokken inwoners opgeroepen 
om deel te nemen. Tijdens deze bijeenkomst zijn 
de aanwezigen geïnformeerd over het project 
en konden zij zich opgeven voor deelname aan 
participatieavonden (expedities genaamd). 

Processchema:

Belevingsonderzoek
Vervolgens is een breed onderzoek opgezet 
om inzicht te krijgen in de beleving van de 
openbare ruimte door onze inwoners en 
belangenorganisaties. Dit onderzoek bestond uit 
twee delen: een enquête en expedities.

Enquête
De enquête is ingezet als een laagdrempelige 
manier voor onze inwoners om hun mening 
te geven over de openbare ruimte. Aan een 
willekeurige selectie van 6000 huishoudens is 
een uitnodiging verzonden voor het invullen 
van een digitale enquête. In deze enquête zijn 
vragen gesteld over de inrichting en het beheer 
van de openbare ruimte. In totaal hebben 988 
respondenten deelgenomen aan de enquête, 
dit geeft een responspercentage van 16%. Dit 
percentage zorgt voor een representatief beeld 
waarbij de steekproefuitkomst maximaal 3,4% zal 
afwijken van de werkelijke situatie. 

Inwoners die geen beschikking hebben over 
een computer met internettoegang hadden de 
mogelijkheid om een papieren versie aan te vragen. 
Ook zijn twee verzorgingstehuizen in Westerveld 
bezocht om  deze inwoners een kans te geven 
deel te nemen aan de enquête. Een samenvatting 
van de resultaten van de enquête vindt u in bijlage 
II.

Proces



7Concept Visie op de Openbare Ruimte

Expedities
Met de belangenorganisaties die zich hadden 
ingeschreven op de startbijeenkomst zijn 
we op expeditie geweest in de openbare 
ruimte. Hieraan heeft een grote diversiteit aan 
organisaties deelgenomen: dorpsverenigingen, 
de politie, historische- en begrafenisverenigingen, 
zorginstellingen, boermarken, natuurorganisaties 
en ondernemersverenigingen. Met hen zijn 
we op expeditie geweest in vier deelgroepen. 
In deze groepen hebben we binnen én buiten 
gediscussieerd over de inrichting, het gebruik en 
de beleving van de openbare ruimte. Dit hebben 
zij onder andere vastgelegd op een mindmap 
en een kaart van de dorpen. In bijlage I vindt u 
de lijst met deelnemers; de resultaten van de 
expedities staan vermeld op de projectwebsite 
www.brinqwesterveld.nl.

Visievorming
De resultaten van de expedities en de enquête zijn 
beiden teruggekoppeld tijdens een bijeenkomst 
voor alle belangengroepen en inwoners. Deze 
resultaten vormen samen met de opmerkingen 
die gemaakt zijn tijdens deze avond de basis voor 
deze visie op de openbare ruimte. Ieder onderdeel 
(waarde) begint daarom met de belangrijkste 
conclusies uit zowel de enquête als de expedities. 
De conceptvisie wordt in oktober 2017 voorgelegd 
aan de belangengroepen om te checken of de 
juiste informatie is vastgelegd. De volgende tekst 
heeft daarom op dit moment een voorlopig karakter 
en wordt mogelijk aangepast. 

Na het definitief maken zal deze visie worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad van Westerveld. 
Hen wordt gevraagd de visie van de inwoners 
en belangenorganisaties over te nemen als 
uitgangspunt voor het beleid met betrekking tot 
de openbare ruimte. Dit onder voorbehoud van de 
financiële consequenties. 

De afbeeldingen hierboven zijn van de 
expedities die hebben plaatsgevonden 

ter voorbereiding van deze visie.



19 april 2017, Dingspeelhuus Diever

Door: Dirk Buiter (Gemeente Westerveld), Léonie Milius (Tiramisu Advies, begeleider 
participatietraject) Dion Koens (BTL Advies, procesmanager)

Welkom door Wethouder Geertsma
Wethouder Geertsma opende deze avond. Hij bedankte alle aanwezigen en besprak hij het belang van 
de openbare ruimte voor de gemeente Westerveld. Hij gaf aan dat de gemeente van plan is een visie 
en kwaliteitsplan hiervoor te maken. De Wethouder onthulde de projectnaam BrinQ.  Deze naam is een 
samenvoeging van brink, een typisch Westerveldse openbare ruimte en de Q die staat voor Quality of 
Question: de kwaliteit van de openbare ruimte en de vragen die we u hierover willen stellen. Na het 
onthullen van de projectwebsite www.brinqwesterveld.nl gaf de wethouder het woord aan Dion Koens (BTL 
Advies) en Léonie Milius (Tiramisu Advies) om het project nader te introduceren.

Waarom BinQ?
De samenleving verandert. Denk hierbij aan demografische ontwikkelingen, maar ook technologische 
ontwikkelingen en klimaatverandering. De gemeente wil met de openbare ruimte inspelen op deze 
ontwikkelingen en zo klaar zijn voor de toekomst. Om dit te bereiken heeft de gemeente Westerveld 
beleidsplannen voor veel verschillende onderdelen van de openbare ruimte: groen, wegen, verlichting, 
begraafplaatsen, brinken enzovoort. Maar als u naar buiten kijkt ziet u één openbare ruimte. Daarom gaat 
de gemeente samen met inwoners een visie maken voor de hele openbare ruimte die de komende jaren 
richting geeft aan al deze beleidsplannen. Het schrijven van een visie doen wordt samen gedaan met 
inwoners en belangenorganisaties (stakeholders); de gemeenteraad stelt het definitieve document vast.

Wat gaan we maken?
Een visie voor de openbare ruimte waarbij we niet (meer) alleen kijken met de ‘technische bril’, maar:

• gebruik en beleving wegen mee bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte

• vertaling van de visie in technische uitwerking in het achtgronddocument waarin de kwaliteit voor het 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt beschreven

• dorpskracht stimuleren en ondersteunen

• de visie bepaalt kwaliteitsniveaus voor beheer en onderhoud

Wat gaan we doen?
Een nieuw kwaliteitsplan voor de openbare ruimte maken wij zeker niet alleen, maar samen met de inwoners 
van de gemeente Westerveld. Vertegenwoordigers van groepen (bijvoorbeeld dorpsbelangen, boermarken 
of ondernemersverenigingen) worden uitgenodigd voor een brede werkgroep van stakeholders. Inwoners 
kunnen via de werkgroep hun mening geven of een enquête invullen die naar 6000 huishoudens wordt 
verstuurd. 
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Expedities 
Met de belangenorganisaties gaan we op expeditie in de openbare ruimte. We nodigen een zo groot mogelijke 
diversiteit aan organisaties uit zoals dorpsverenigingen, scholen, historische en begrafenisverenigingen, 
TIP-kantoren, zorginstellingen, boermarken, natuurorganisaties en ondernemersverenigingen. Met deze 
groeperingen, ook wel stakeholders genoemd, gaan we in subgroepen tweemaal op expeditie. Na afloop 
van de informatiebijeenkomst kregen de aanwezigen de gelegenheid om zich aan te melden voor een van 
de volgende subgroepen:

• Subgroep 1: Diever, Dieverbrug, Geeuwenbrug, Zorgvlied, Wapse, Wittelte en omgeving dinsdagavond 
2 mei + dinsdagavond 9 mei 19.00-21.00 uur

• Subgroep 2: Havelte, Darp, Uffelte, Wapserveen en omgeving dinsdagavond 16 mei + dinsdagavond 
23 mei 19.00-21.00 uur

• Subgroep 3: Dwingeloo, Lhee, Lheebroek, Eemster en omgeving dinsdagavond 30 mei + dinsdagavond 
6 juni 19.00-21.00 uur

• Subgroep 4: Vledder, Vledderveen, Wilhelminaoord, Frederiksoord, Doldersum en omgeving 
woensdagavond 14 juni + woensdagavond 21 juni 19.00-21.00 uur

Tijdens de eerste expeditie gaan we naar buiten en hebben we het over het begrip kwaliteit in de openbare 
ruimte. Deze kwaliteit gaan we nader bepalen aan de hand van vier werelden (vitaliteit, avontuur, structuur 
en harmonie) en het benoemen van waarden. In de twee expeditie gaan we dit concretiseren door betekenis 
te geven aan deze waren met attributen voor inrichting en beheer. De resultaten van de enquête worden 
hierin gebruikt als hulpmiddel.

De expedities worden afgesloten tijdens een gezamenlijke workshopavond waarin de verschillende 
subgroepen samenkomen en hun bevindingen kort aan elkaar presenteren. Daarna volgt een werksessie 
in gemixte deelgroepen, die een integrale visie op diverse thema’s uitwerken. 

De visie zal worden opgesteld aan de hand van de adviezen vanuit de expedities en informatie van uit 
de enquête. De gemeente en BTL Advies gaan hiermee aan de slag en stellen een visie en technisch 
uitwerkingsdocument (kwaliteitsplan) op. Het gemeentebestuur besluit uiteindelijk tot het al dan niet 
vaststellen van de visie en het technisch uitwerkingsdocument.
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Expedities

Deelnemerslijst organisaties aan expedities
Aan de expeditiebijeenkomsten hebben in het totaal 52 vertegenwoordigers deelgenomen van de volgende 
belangengroepen:

Groep 1: Diever, Dieverbrug, Geeuwenbrug, Zorgvlied, Wapse, Wittelte en omgeving:
Dorpsvereniging Wittelte, Boermarke Wittelte, Dorpskracht Geeuwenbrug, Dorpsbelang Diever, 
Historische vereniging gemeente Diever, Werkgroep ZW-O, Historische vereniging, Begrafenisvereniging, 
Buurtvereniging Kasteel, Buurtvereniging Kasteel- Dwarsdrift, Buurtvereniging Peperstraat, Wijkagent 
Diever, Plaatselijk Belang Zorgvlied, Wateren en Oude Willem, Vereniging Park Midzomer. 

Groep 2: Havelte, Darp, Uffelte, Wapserveen en omgeving:
Staatsbosbeheer, Dorpsgemeenschap Uffelte, Boermarke Wapserveen, Dorpsgemeenschap Wapserveen, 
Welzijn MensenWerk, Dorpsgemeenschap Havelte, Wijkagent Havelte, Historische vereniging Havelte 
e.o., Begrafenisvereniging Uffelte.

Groep 3: Dwingeloo, Lhee, Lheebroek, Eemster en omgeving:
Dorpsbelang Dwingeloo, Horecaondernemer, GPW, Ondernemersvereninging Dwingeloo, LTO, Wijkagent 
Dwingeloo, Buurtvereniging Brink, de Teej (Eemster), NLTO.

Groep 4: Vledder, Vledderveen, Wilhelminaoord. Frederiksoord, Doldersum en omgeving 
Visiegroep Dorpslandschap e.o., Plaatselijk zorgbelang, Kunstproeverij, Plaatselijkbelang Vledderveen, 
Werktuigvereniging, St. Maatschappij van Weldadigheid, TLO Westerveld, Wijkagent Vledder, 
Uitvaartvereniging Frederiksoord, IVN, Stichting Aktiviteiten Vledder, Dorpsgemeenschap Frederiksoord 
& Wilhelminaoord, Dorpsbelang Vledder.
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Verslag expedities Stakeholdergroep I: Diever, 
Dieverbrug, Geeuwenbrug, Zorgvlied, Wapse, 
Wittelte en omgeving 

2 en 9 mei 2017, gemeentehuis, Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever 

Met de stakeholdergroep I zijn op dinsdag 2 mei 2017 de expedities voor het project BrinQ gestart. 
De expedities zijn voor vertegenwoordigers van groepen inwoners (bijvoorbeeld dorpsbelangen, 
ondernemersverenigingen, boermarken et cetera). Deze vertegenwoordigers vormen een werkgroep 
van stakeholders en gaan eerst in subgroepen op expeditie. De eerste twee expedities waren met de 
eerste subgroep voor de kernen Diever, Dieverbrug, Geeuwenbrug, Zorgvlied, Wapse, Wittelte en 
omgeving was in en rond het gemeentehuis in Diever.  

 
Expeditie 1: 
Na een korte kennismaking ging de groep van 16 personen naar buiten. In het gebiedje waar de 
Raadhuislaan, de Hoofdstraat en de Ten Darperweg samenkomen dienden zich meteen héél veel 
verschillende aspecten aan om over te praten: wegen, fietspaden, greppels en sloten, een bushalte, 
‘groen’, een plakzuil, een bankje et cetera.  

Na het gesprek buiten ging de bijeenkomst binnen verder met het maken van ‘mindmaps’. Op deze 
‘mindmaps’ zette ieder voor zich, wat kwaliteit in de openbare ruimte voor hem of haar betekent. In de 
daaropvolgende discussie kwamen interessante overeenkomsten maar ook tegenstellingen naar 
voren. De begeleiders van het proces hebben de mindmaps samengevoegd tot een gezamenlijke 
mindmap voor de hele subgroep. Het resultaat hiervan staat op de volgende pagina. 

In het tweede deel van de bijeenkomst spraken de stakeholders in twee deelgroepen over de 
waarden (zoals rust, ruimte, avontuurlijk of netjes) waaraan een goede openbare ruimte moet 
voldoen. Dit gebeurde aan de hand van de vier onderstaande werelden: 

 

 

 

Expeditie 2: 
Na een korte terugkoppeling van de samengevatte resultaten van de vorige bijeenkomst is de groep 
verdergegaan met het concretiseren van twee centrale kwaliteitsthema’s op de mindmap. Aan de 
hand van twee creatieve werkvormen heeft de groep bepaald, welke attributen en elementen in de 
openbare ruimte helpen om deze kwaliteitsthema’s te stimuleren en te faciliteren.  

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit het in kaart brengen van de in de eerste expeditie 
bepaalde werelden. Per dorp en omgeving is met gekleurde cirkels op de kaart aangegeven welke 
wereld waar gewenst is. Daarnaast is per deelgebied een prioritering aangegeven voor het beheer en 
onderhoud, door het toekennen van een cijfer op een schaal van 1 [laag] tot 5 [hoog]. Het resultaat 
hiervan staat op de volgende pagina. 

 
Vervolg: 
De resultaten van deze expedities worden met de resultaten van de overige drie subgroepen 
samengebracht in een centrale visie voor gebruik en beleving van de openbare ruimte. Als alles 
volgens planning verloopt, wordt deze visie op 11 juli 2017 in concept gepresenteerd aan de totale 
groep van stakeholders. De deelnemers worden hier nog voor uitgenodigd. Vanuit deze subgroep 
kwam het duidelijke signaal, het participatieproces uit te breiden en dieper in te zoomen op de 
dorpen.  

 

 

 

Rode wereld: vitaliteit 
Energiek, 

eigenzinnig, beetje 
rebels, actief.   

 Gele wereld: 
avontuur 

Vernieuwend, ontdekken, 
omdenken, verrassend. 

Blauwe wereld: 
structuur 

Structuur, orde en 
netheid. 

Groene wereld: 
harmonie 

Rust, samen, gemak en 
harmonie. 

 Gele wereld: 
avontuur 

Vernieuwend, 
ontdekken, 
omdenken, 
verrassend. 

Groene wereld: 
harmonie 

Rust, samen, gemak 
en harmonie. 

11Concept Visie op de Openbare Ruimte



2 
 

Resultaten 
Samengevoegde Mindmap 

 

Waarden: 

Groep 1: Natuur, Actief, Authentiek Groep 2: 1. Orde en netheid 2. Uitnodigend 
en harmonie 3. Rust 4. Ontmoeten faciliteren 

Natuur & Cultuur 
 Bos, hei, platteland 
 Shakespeare, OERmuseum, braderie en 

rommelmarkt 

Authentiek 
 Historische elementen 
 Pittoreske sfeer 
 Actief: Marathon in natuur, ringsteken in 

dorpen 

Dorpskern: 
 Blauw met groen 
 Snufje geel 

Buitengebied: 
 Avontuur, ruimte, activiteit 
 Gastvrijheid, natuur is voor iedereen. 
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Mindmap geconcretiseerd 

Sfeer (werkvorm negatief brainstormen en omdraaien): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen (werkvorm denken vanuit een ander): 
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Werelden in kaart en prioritering beheer en onderhoud: 

Diever: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgvlied: 
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Geeuwenbrug: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wittelte: 
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Verslag expedities Stakeholdergroep II: Havelte, 
Darp, Uffelte, Wapserveen en omgeving 

16 en 23 mei 2017, Dorpshuis De Veldkei, Veldkamp 77, 7971 
BX Havelte 

Met de stakeholdergroep II zijn op dinsdag 16 mei 2017 de expedities voor het project BrinQ gestart. 
De expedities zijn voor vertegenwoordigers van groepen inwoners (bijvoorbeeld dorpsbelangen, 
Staatsbosbeheer, cultuurhistorische verenigingen, boermarken et cetera). Deze vertegenwoordigers 
vormen een werkgroep van stakeholders en gaan eerst in subgroepen op expeditie. De tweede serie 
expedities waren met de tweede subgroep voor de kernen Darp, Havelte, Uffelte, Wapserveen en was 
in en rond het dorpshuis De Veldkei te Havelte.  

 
Expeditie  
Na een korte kennismaking ging de groep van 12 personen naar buiten. Ben Diender (gemeente 
Westerveld) gaf op een interactieve wijze inzicht welke aspecten allemaal in de buitenruimte 
samenkomen. De route van De Veldkei naar het Piet Soerplein zat vol positieve en negatieve 
voorbeelden van de buitenruimte. Van veel zitmogelijkheden en grote bomen tot ontoegankelijke paden 
en een onsamenhangende dorpskern. 

Na het gesprek buiten ging de bijeenkomst binnen verder met het maken van ‘mindmaps’. Op deze 
‘mindmaps’ zette ieder voor zich, wat kwaliteit in de openbare ruimte voor hem of haar betekent. In de 
daaropvolgende discussie kwamen interessante overeenkomsten maar ook tegenstellingen naar voren. 
De begeleiders van het proces hebben de ‘mindmaps’ samengevoegd tot een gezamenlijke mindmap 
voor de hele subgroep. Het resultaat hiervan staat op de volgende pagina. 

In het tweede deel van de bijeenkomst spraken de stakeholders in twee deelgroepen over de waarden 
(zoals rust, ruimte of netjes) waaraan een goede openbare ruimte moet voldoen. Dit gebeurde aan de 
hand van de vier onderstaande werelden: 

 

 

 

 
Expeditie 2: 
Na een korte terugkoppeling van de samengevatte resultaten van de vorige bijeenkomst is de groep 
verdergegaan met het concretiseren van twee centrale kwaliteitsthema’s op de mindmap. Aan de hand 
van twee creatieve werkvormen heeft de groep bepaald, welke attributen en elementen in de openbare 
ruimte helpen om deze kwaliteitsthema’s te stimuleren en te faciliteren.  

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit het in kaart brengen van de in de eerste expeditie 
bepaalde werelden. Per dorp en omgeving is met gekleurde cirkels op de kaart aangegeven welke 
wereld waar gewenst is. Daarnaast is per deelgebied een prioritering aangegeven voor het beheer en 
onderhoud, door het toekennen van een cijfer op een schaal van 1 [laag] tot 5 [hoog]. Het resultaat 
hiervan staat op de volgende pagina. 

 
Vervolg: 
De resultaten van deze expedities worden met de resultaten van de overige drie subgroepen 
samengebracht in een centrale visie voor gebruik en beleving van de openbare ruimte. Als alles volgens 
planning verloopt, wordt deze visie op 11 juli 2017 in concept gepresenteerd aan de totale groep van 
stakeholders. De deelnemers worden hier nog voor uitgenodigd. De groep is positief over de expedities 
en wordt graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ze hopen dat hun input gebruikt wordt 
voor de inrichting en het beheer van de buitenruimte.  

 

Rode wereld: vitaliteit 
 

Energiek, eigenzinnig, 
verassend, actief.   

Blauwe wereld: 
structuur 

 
Structuur, orde en 

netheid. 

 Gele wereld: 
Authentiek 

 
Van origine, cultuur-

historisch,  
landschappelijk 
karakter, dorps 

 Gele wereld: 
avontuur 

Vernieuwend, ontdekken, 
omdenken, verrassend. 

Groene wereld: 
harmonie 

Rust, samen, gemak en 
harmonie. 

Groene wereld: 
harmonie 

 
Rust, samen, gemak 

en harmonie. 
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Resultaten 
Samengevoegde Mindmap 

 

Waarden: 

Groep 1 Groep 2  

 Dorpskern: 
 Rood, om het bestaan van de dorpen in de 

toekomst te kunnen garanderen!) 
 Met heel wat geel, het beleven van de 

historie in de dorpen is belangrijk 
 Geen blauw 

Buitengebied: 
 Gemoedelijk en rustig (groen) 
 Met een beetje blauw 
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Mindmap geconcretiseerd 

Sfeer (werkvorm negatief brainstormen en omdraaien): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen (werkvorm denken vanuit een ander): 
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Werelden in kaart en prioritering beheer en onderhoud: 

Havelte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uffelte: 
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Wapserveen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darp: 

<geen aanwezigen uit Darp> 
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Verslag expedities Stakeholdergroep III: 
Dwingeloo, Lhee, Lheebroek, Eemster en 
omgeving 

30 mei en 6 juni 2017, Cultureel Centrum Over Entinghe Dwingeloo 

Met de stakeholdergroep III zijn op dinsdag 30 mei 2017 de expedities voor het project BrinQ gestart. 
De expedities zijn voor vertegenwoordigers van groepen inwoners (bijvoorbeeld dorpsbelangen, 
ondernemersverenigingen, boermarken et cetera). Deze vertegenwoordigers vormen een werkgroep 
van stakeholders en gaan eerst in subgroepen op expeditie. De eerste twee expedities waren met de 
eerste subgroep voor de kernen Dwingeloo, Lhee, Lheebroek, Eemster en omgeving was in en rond 
het Cultureel Centrum over Entinghe in Dwingeloo.  

 
Expeditie 1: 
Na een korte kennismaking ging de groep van 8 personen naar buiten. Tijdens de wandeling over de 
Entingheweg en de Bruges vertelden Dirk Buiter van de gemeente Westerveld en Dion Koens van BTL 
Advies over de vele facetten van de openbare ruimte en de keuze die aan het beheer en inrichting 
daarvan ten grondslag liggen.  

Na het gesprek buiten ging de bijeenkomst binnen verder met het maken van ‘mindmaps’. Op deze 
‘mindmaps’ zette ieder voor zich, wat kwaliteit in de openbare ruimte voor hem of haar betekent. In de 
daaropvolgende discussie kwamen interessante overeenkomsten maar ook tegenstellingen naar voren. 
De begeleiders van het proces hebben de ‘mindmaps’ samengevoegd tot een gezamenlijke mindmap 
voor de hele subgroep. Het resultaat hiervan staat op de volgende pagina. 

In het tweede deel van de bijeenkomst spraken de stakeholders in twee deelgroepen over de waarden 
(zoals rust, ruimte, a of netjes) waaraan een goede openbare ruimte moet voldoen. Dit gebeurde aan 
de hand van de vier onderstaande werelden: 

 

 

 

 
Expeditie 2: 
Na een korte terugkoppeling van de samengevatte resultaten van de vorige bijeenkomst is de groep 
verdergegaan met het concretiseren van twee centrale kwaliteitsthema’s op de mindmap: 
multifunctioneel en uitstraling. Aan de hand van twee creatieve werkvormen heeft de groep bepaald, 
welke attributen en elementen in de openbare ruimte helpen om deze kwaliteitsthema’s te stimuleren 
en te faciliteren.  

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit het in kaart brengen van de in de eerste expeditie 
bepaalde werelden. Per dorp en omgeving is met gekleurde cirkels op de kaart aangegeven welke 
wereld waar gewenst is. Daarnaast is per deelgebied een prioritering aangegeven voor het beheer en 
onderhoud, door het toekennen van een cijfer op een schaal van 1 [laag] tot 5 [hoog]. Daarnaast hebben 
de deelnemers met een plusteken aangegeven waar volgens hen de kwaliteit wel omhoog kan. Het 
resultaat hiervan staat op de volgende pagina. 

 
Vervolg: 
De resultaten van deze expedities worden met de resultaten van de overige drie subgroepen 
samengebracht in een centrale visie voor gebruik en beleving van de openbare ruimte. Als alles volgens 
planning verloopt, wordt deze visie op 11 juli 2017 in concept gepresenteerd aan de totale groep van 
stakeholders. De deelnemers worden hier nog voor uitgenodigd.  

 

 

Rode wereld: vitaliteit 
 

Energiek, eigenzinnig, 
verassend, actief.   

Blauwe wereld: 
structuur 

 
Structuur, orde en 

netheid. 

 Gele wereld: 
Authentiek 

 
Van origine, cultuur-

historisch,  
landschappelijk 
karakter, dorps 

 Gele wereld: 
avontuur 

Vernieuwend, ontdekken, 
omdenken, verrassend. 

Groene wereld: 
harmonie 

Rust, samen, gemak en 
harmonie. 

Groene wereld: 
harmonie 

 
Rust, samen, gemak 

en harmonie. 
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Resultaten 
Samengevoegde Mindmap 
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Waarden: 

Groep 1: Authentiek & Vitaal Groep 2: Verbinden, landschapswaarde en 
gastvrijheid 

Gele wereld: authentiek 
 Oude deel Dwingeloo 
 Open plekken in de dorpen behouden 
 Begraafplaats (toegankelijk) 
 Buitenplaatsen 

Rode wereld: Vitaal 
 Wandelroutes 
 Beweegroutes voor ouderen 
 Verbinding met dorp met alle wandel- en 

fietspaden 
 Extra aandacht water 

Gele wereld: authentiek in de dorpen 
Groene wereld: harmonie op de brinken 
Rode wereld: vitaliteit op de (sport-) velden en 
evenemententerrein 
Blauwe wereld: Entrees dorpen (mooi) 
 
Verbinden mensen met de natuur (biodiversiteit 
Behouden en benutten van oorspronkelijke 
waarden van het landschap 
 

 

 

 

Mindmap geconcretiseerd 

 
Uitwerking waarde Uitstraling (werkvorm negatief brainstormen en omdraaien): 

 

  

3 
 

 

Waarden: 

Groep 1: Authentiek & Vitaal Groep 2: Verbinden, landschapswaarde en 
gastvrijheid 

Gele wereld: authentiek 
 Oude deel Dwingeloo 
 Open plekken in de dorpen behouden 
 Begraafplaats (toegankelijk) 
 Buitenplaatsen 

Rode wereld: Vitaal 
 Wandelroutes 
 Beweegroutes voor ouderen 
 Verbinding met dorp met alle wandel- en 

fietspaden 
 Extra aandacht water 

Gele wereld: authentiek in de dorpen 
Groene wereld: harmonie op de brinken 
Rode wereld: vitaliteit op de (sport-) velden en 
evenemententerrein 
Blauwe wereld: Entrees dorpen (mooi) 
 
Verbinden mensen met de natuur (biodiversiteit 
Behouden en benutten van oorspronkelijke 
waarden van het landschap 
 

 

 

 

Mindmap geconcretiseerd 

 
Uitwerking waarde Uitstraling (werkvorm negatief brainstormen en omdraaien): 
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Uitwerking waarde Multifunctioneel (werkvorm denken vanuit een ander): 
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Werelden in kaart en prioritering beheer en onderhoud: 

Dwingeloo (van de dorpen Eemster, Lhee en Lheebroek was niemand aanwezig): 
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Verslag expedities Stakeholdergroep IV: Vledder, 
Vledderveen, Wilhelminaoord, Frederiksoord, 
Doldersum en omgeving 

14 en 21 juni, Locatie: Café Restaurant de Tippe, Lesturgeonplein 5 te Vledder 

Met de stakeholdergroep IV zijn op woensdag 14 juni 2017 de expedities voor het project BrinQ gestart. 
De expedities zijn voor vertegenwoordigers van groepen inwoners (bijvoorbeeld dorpsbelangen, 
ondernemersverenigingen, boermarken et cetera). Deze vertegenwoordigers vormen een werkgroep 
van stakeholders en gaan eerst in subgroepen op expeditie. De laatste twee expedities waren met de 
eerste subgroep voor de kernen Vledder, Vledderveen, Wilhelminaoord. Frederiksoord, Doldersum en 
omgeving. 

 
Expeditie 1: 
Na een korte kennismaking ging de groep van 15 personen naar buiten. Op het Lesturgeonplein 
vertelden Ben Diender van de gemeente Westerveld en Dion Koens van BTL Advies over de vele 
facetten van de openbare ruimte en de keuzes die aan het beheer en inrichting daarvan ten grondslag 
liggen.  

Na het gesprek buiten ging de bijeenkomst binnen verder met het maken van ‘mindmaps’. Op deze 
‘mindmaps’ zette ieder voor zich, wat kwaliteit in de openbare ruimte voor hem of haar betekent. In de 
daaropvolgende discussie kwamen interessante overeenkomsten maar ook tegenstellingen naar voren. 
De begeleiders van het proces hebben de ‘mindmaps’ samengevoegd tot een gezamenlijke mindmap 
voor de hele subgroep. Het resultaat hiervan staat op de volgende pagina. 

In het tweede deel van de bijeenkomst spraken de stakeholders in twee deelgroepen over de waarden 
(zoals rust, ruimte of netjes) waaraan een goede openbare ruimte moet voldoen. Dit gebeurde aan de 
hand van de vier onderstaande werelden: 

 

 

 

 
Expeditie 2: 
Na een korte terugkoppeling van de samengevatte resultaten van de vorige bijeenkomst is de groep 
verdergegaan met het concretiseren van twee centrale kwaliteitsthema’s op de mindmap: 
gebruiksvriendelijk (voor iedereen) en uitstraling. Aan de hand van twee creatieve werkvormen heeft 
de groep bepaald, welke attributen en elementen in de openbare ruimte helpen om deze 
kwaliteitsthema’s te stimuleren en te faciliteren.  

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit het in kaart brengen van de in de eerste expeditie 
bepaalde werelden. Per dorp met omgeving is door middel van gekleurde cirkels op de kaart 
aangegeven welke wereld waar gewenst is. Daarnaast is per deelgebied een prioritering aangegeven 
voor het beheer en onderhoud, door het toekennen van een cijfer op een schaal van 1 [laag] tot 5 
[hoog]. Het resultaat hiervan staat op de volgende pagina. 

 
Vervolg: 
Op 11 juli worden de uitkomsten van de expedities en de enquête gepresenteerd aan de totale groep 
van stakeholders én andere geïnteresseerden. De deelnemers worden hier nog voor uitgenodigd. In 
de zomerperiode worden alle uitkomsten samengebracht in één visie voor gebruik en beleving van de 
openbare ruimte. 

 

 

 

Rode wereld: vitaliteit 
 

Energiek, eigenzinnig, 
verassend, actief.   

Blauwe wereld: 
structuur 

 
Structuur, orde en 

netheid. 

 Gele wereld: 
Authentiek 

 
Van origine, cultuur-

historisch,  
landschappelijk 
karakter, dorps 

 Gele wereld: 
avontuur 

Vernieuwend, ontdekken, 
omdenken, verrassend. 

Groene wereld: 
harmonie 

Rust, samen, gemak en 
harmonie. 

Groene wereld: 
harmonie 

 
Rust, samen, gemak 

en harmonie. 
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Resultaten 
Samengevoegde Mindmap 
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Waarden: 

Groep 1: Authentiek & 
Energiek 

Groep 2: Geel & Groen Groep 3: Natuur & Gezondheid 

Geel: authentiek 
 Dorpse karakter 

bewaren 
 
Rood: Energiek 

 Verrassend 
 Open staan voor 

vernieuwingen 
 Sporttoestellen op 

pleinen en brinken 
 Nederland moet 

bewegen; mobiliteit 
  

• Landschapswaarde 
behouden, 
cultuurhistorie, 
biodiversiteit 

• Rust en harmonie 
• Samen 
 

 

• Natuur en duurzaam 
• Gezondheid van mens en 

omgeving 
• Sport, schone lucht, schoon 

water 
• Agrarische innovatie 

=[schaalvergroting] staat op 
gespannen voet met 
bovenstaande 

• Harde waarde vs. zachte waarde 
[dus zachte waarde kiezen] 

• Openbare ruimte heeft een 
voorbeeldfunctie 

 

Mindmap geconcretiseerd 

Uitwerking waarde Uitstraling (werkvorm negatief brainstormen en omdraaien): 
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Uitwerking waarde gebruiksvriendelijk (werkvorm denken vanuit een ander): 
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Werelden in kaart en prioritering beheer en onderhoud: 

Vledder: 
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Vledderveen: 

 

Frederiksoord: 
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Wilhelminaoord: 
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Opmerkingen van de deelnemers:   

•	 Hoe hou je de kozen kwaliteit van de openbare ruimte vast?

1. Onderhoud: welk budget? Welke kwaliteit en waar?

2. Handhaving: sta open voor suggesties vanuit de bevolking

•	 De mening van de jeugd

•	 Wij herkennen ons in het verhaal

•	 Hinderlijke drempels, verkeersveiligheid kan ook anders

•	 Kan het nieuwe budget de basiskwaliteit garanderen? Op dit moment is dat namelijk ook al lastig

•	 Veel dorpen binnen Westerveld zullen overeenkomsten hebben over basiskwaliteiten, maar de punten waar 
verschillen zijn kom die tot uiting in deze visie?

•	 Dorpsgemeenschap Havelte onderstreept het idee om jongere stakeholders actief te benaderen.

•	 Herkenning: Ja

•	 We missen de verschillen tussen de dorpen/ gebieden, wil Havelte hetzelfde als Diever of Vledder?

•	 Het verhaal is abstract en algemeen mag wel wat specifieker bijvoorbeeld in principeprofielen en voorbeelden 
per thema

•	 Basiskwaliteit geloven we. Hoe kwaliteit realiseren met beheer en onderhoud? Ligt vooral in plek, inrichting, 
etc. regel je niet in beheer en onderhoud
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Terugkoppeling 
resultaten



•	 Vanuit authenticiteit meer/ ook aandacht voor de Brinkjes

•	 Kwaliteit van wat? Kwaliteit van de openbare ruimte gaat om welbevinden van iedereen. Kwaliteit is een rand-
voorwaarde

•	 Ooit was de visie 30 kilometer per uur. Waar blijf je handhaven? Wie gaat handhaven? Je kunt van alles be-
denken: parken en harden, maar alleen als je kunt handhaven.

•	 Inspraak bij het opstellen visie uitwerken van het kwaliteitsplan per kern. Terugkoppeling en overleg met 
deelnemers expedities. T.z.t. als er uitvoeringsplannen komen graag ook terugkoppeling.

•	 Kwaliteitsplan, visie en uitvoering moeten bij elkaar passen. Pas bij concrete invulling wordt duidelijk wat in de 
visie is bedacht, moet bij elkaar, en bij inspraak passen.

•	 Visie en kwaliteitsplan passend bij de inbreng van de kern-subkern ook als deze verschillend zijn. Afstemmen 
op wensen van de inwoners.

•	 Jongeren grote kinderen en kleine

•	

•	 We kunnen ons voor een groot gedeelte vinden in het verhaal

•	 Begraafplaats è toezegging van Dirk dat we nog een keer apart onderhoud zullen hebben

•	 Begraafplaatsen en sportvelden è aparte aandacht geven

•	 Als het visiedocument moet worden vastgesteld hangt daar een financieel plaatje aan. Als dat boven het 
budget uitstijgt stelt de raad dat dan naar beneden bij of wordt het geaccepteerd?
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Opmerkingen en aanpassingen op de concept visie op de openbare ruimte 

Naam/organisatie Para-
graaf Opmerking Aanpassing

Erik de Gruijter, 
Landschapsbeheer 
Drenthe

1.2 De visie op de openbare ruimte beschrijft meer 
dan allen een visie op de eigendommen van de 
gemeente. De definitie van de openbare ruimte 
is alleen de gemeentelijke eigendommen. Ik 
stel voor de definitie conform de visie aan te 
passen of toe te lichten. De gemeente mag/
moet een visie hebben op alles wat zich in of 
om de openbare ruimte bevindt, ook als dat 
niet in eigendom van de gemeente is. En dat is 
deze visie ook.

Geen aanpassingen. Tijdens het 
discussiedeel is dit besproken met 
de aanwezigen. Besloten is om dit 
begrip niet verder op te rekken. De 
reden hiervoor is dat de definitie is 
gebruik van het begin af aan en nu 
niet aan het einde van het proces 
kan worden gewijzigd, omdat andere 
uitgangspunten dan zouden leiden tot 
andere resultaten.

Dorpskracht 
Geeuwenbrug

6 Wijze van participatie beschrijven als onderdeel 
van de visie

Hiervoor is hoofdstuk 6 toegevoegd en 
uitgebreid.

Dorpskracht 
Geeuwenbrug

5.9 Aanvullingen kaart Dit is aangepast en overgenomen.

Dorpskracht 
Geeuwenbrug

6 Zoek manieren om jonge Westervelders te 
bereiken. Nu wordt er veel aangehoord van 
65+ blanke mannen. Betrokkenheid van jonge 
mensen is van groot belang om Westerveld 
leefbaar te houden. Zoek naar specifieke 
doelgroepen die inbreng verdienen op de 
openbare ruimte. Denk aan mensen die niet 
automatisch naar een bewonersbijeenkomst 
gaan (kinderen, jong volwassenen, tieners, 
mensen met een (fysieke) beperking. 
Afspiegeling van de inwoners van Westerveld 
gebruik daarvoor ook verschillende 
werkvormen.

Hiervoor is hoofdstuk 6 toegevoegd en 
uitgebreid.
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concept visie



Naam/organisatie Para-
graaf Opmerking Aanpassing

Dorpskracht 
Geeuwenbrug

6 Hou het bij visie verzand niet op de inhoud. 
Inhoud graag bespreken op dorpse schaal

Hiervoor is hoofdstuk 6 toegevoegd en 
uitgebreid.

Dorpsbelang 
Dwingeloo

3.3 Zeer slechte fietspaden (onderhoud, 
brandnetels meters hoog). Heel veel klachten

Geen aanpassingen. In de concept 
visie wordt op meerdere plekken op de 
toegankelijkheid en fietspaden. Hoe dit 
zich vertaald in beheer en onderhoud 
komt aan bod in het technisch 
uitwerkingsdocument

Dorpsbelang 
Dwingeloo

3.1 Zeer slecht groen onderhoud Geen aanpassingen. Tijdens het 
belevingsonderzoek is de kwaliteit 
vaak aan de orde gekomen. Dit is ook 
mee genomen in de conceptvisie. Dit 
zou verder worden uitgewerkt  in het 
technisch uitwerkingsdocument

Dorpsbelang 
Dwingeloo

3.2 Slecht belichte voetpaden (achter 
Westerupsingel van Schaik) 

Geen aanpassingen. Dit detailniveau 
voert te ver voor de visie. Over 
verlichting in het algemeen zijn wel 
enkele uitgangspunten opgenomen in 
het thema veiligheid en duurzaamheid.

Dorpsbelang 
Dwingeloo

3.3 Denk aan invalide paden (beter toegankelijk) Geen aanpassingen. Dit staat al 
opgenomen in het thema toegankelijk 
(paragraaf 3.3) en energiek (paragraaf 
4.3).

Dorpsbelang 
Dwingeloo

3.3 Beter toegankelijk voor rolstoelen Geen aanpassingen. Dit staat al 
opgenomen in het thema toegankelijk 
(paragraaf 3.3).
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Naam/organisatie Para-
graaf Opmerking Aanpassing

Dorpsbelang 
Dwingeloo

4.4 Meer activiteit op de Brink Geen aanpassingen. Het organiseren 
van activiteiten valt niet onder een visie 
op de openbare ruimte. Het faciliteren 
van ruimte die hiervoor geschikt is wel. 
Hierover staan enkele uitgangspunten in 
paragraaf 4.4

Onbekend 4.3 
en 

4.4.

Wij willen benadrukken dat door het prioriteit 
geven aan waardes energiek en ontmoeting 
Havelte aantrekkelijker wordt voor jongere 
gezinnen. Dat is volgens ons noodzakelijk 
om het dorp vitaal te houden in al zijn 
voorzieningen. Met andere woorden vergrijzing 
kun je ook in de hand werken.

Dit is aangepast en overgenomen.

Onbekend 5.10 Doel mag iets naar beneden: onze visie is 
duidelijker aangeven van de authentieke 
elementen (bestrating, verlichting en 
bewegwijzering) zodat toeristen duidelijk het 
gevoel hebben dat het een authentiek deel is.

Dit is aangepast en overgenomen.

Onbekend 5.10 Ontmoeting mag iets omhoog + de Veldkei is 
niet ingevuld als plek.

Dit is aangepast en overgenomen.

Onbekend 5.16 Schaatsbaan ontbreekt op de kaart Dit is aangepast en overgenomen.
Onbekend 5.17 Kaart iets uitzoomen zodat de Broeken en 

Witteltebrug erbij opstaan.
Dit is aangepast en overgenomen.

Thijs Zuidema 4.4 De dorpskracht. In de concept visie komt 
ook de dorpskracht aan de orde. Dit lijkt 
democratisch en aantrekkelijk. Het past 
in het proces van participatie. Ik ben voor 
experimenten. Maar pas op voor mensen 
met vreemde voorkeuren. Niet iedereen wil 
hetzelfde. Ik denk dat de gemeente erop moet 
letten dat het onderhoud op een aantrekkelijke 
wijze plaats vindt.

Waarvan akte

Thijs Zuidema 3.2 Uit  de enquête e.d. blijkt dat veiligheid erg 
belangrijk gevonden wordt. Fietspaden, 
voetpaden, kruispunten e.d. moeten verbeterd 
worden. Daar ben ik mee eens, maar ook 
de  inwoners van Westerveld gedragen zich 
onveilig. Ze  parkeren op de trottoirs en in de 
berm, waardoor de oudere wandelaars met 
soms rollators moeten uitwijken op drukke 
wegen. Soms wordt  langdurig bouwmaterialen 
opgeslagen  op de trottoirs of in de berm.  
Ik wil benadrukken dat de gemeente moet 
controleren en de regels moet handhaven.

Geen aanpassingen. Om deze reden 
hebben we ook extra aandacht aan 
handhaving geschonken in paragraaf 3.2

Thijs Zuidema 4.1 Ik woon in Diever en daar vallen mij bepaalde 
dingen op, maar het geldt ook voor de andere 
dorpen in onze gemeente. Het onderhoud is 
vaak erg netjes, zoals erg kort en vaak maaien 
en snoeien met veel lawaai en geweld. Ik pleit 
voor meer natuurlijkheid en beplanting en 
bloemen in sommige bermen en parken in de 
dorpen en ook het buitengebied. Dit wordt 
volgens mij ondersteund door meer mensen. 
Zie de enquête op  p. 24 van de Visie. Dit dient 
nader uitgewerkt worden.

Geen aanpassingen. Om deze reden 
hebben we ook extra aandacht aan 
natuurlijke en bloemrijke bermen 
geschonken in paragraaf 4.1. In de 
bermbeleidsvisie zal dit nader worden 
uitgewerkt.
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Naam/organisatie Para-
graaf Opmerking Aanpassing

Onbekend 5 Link tussen de geschetste kaarten en de 
kaarten uit dit hoofdstuk duidelijker toelichten

Hiervoor hebben we een extra zin 
toegevoegd bij de introductie van 
hoofdstuk 5. Omdat de waardes een 
uitkomst zijn van het gehele proces 
waren deze nog niet bekend bij het 
tekenen van de kaarten tijdens de 
expedities. Vandaar dat de kaarten 
niet letterlijk zijn overgenomen maar 
vertaald in naar de waardes.

Onbekend 5 Legenda: definities toelichten Definities zijn als bijlage toegevoegd.
Onbekend Bi-

jlage
Verslagen expedities toevoegen We maken een apart participatiedossier 

met daarin alle verslagen
Dorpsgemeensc-
hap Frederiksoord 
& Wilhelminaoord

Gebruik en beleving wel vertalen in techniek Geen aanpassingen. Dat gaan 
we ook doen in het technisch 
uitwerkingsdocument.

Dorpsgemeensc-
hap Frederiksoord 
& Wilhelminaoord

Hoe richten we de openbare ruimte beter in 
voor de elektrische fietsen en welke gevolgen 
heeft dat?

Geen aanpassingen. Dit voert te ver 
voor nu en zal worden uitgewerkt in het 
gemeentelijk verkeer en vervoersplan. 

Dorpsgemeensc-
hap Frederiksoord 
& Wilhelminaoord

Hoe gaat de gemeente om met grond van 
derden die het beheerd? Hierover zijn veel 
onduidelijkheden 

Geen aanpassingen. Dit wordt 
behandeld in het technisch 
uitwerkingsdocument.

Dorpsgemeensc-
hap Frederiksoord 
& Wilhelminaoord

Volgorde van slotenbeheer (ophalen bladeren 
en maaien)

Geen aanpassingen. Dit voert te ver 
voor nu en zal worden uitgewerkt in 
gemeentelijke beheerplannen.

Onbekend Er zit een gat tussen de visie en de realiteit, 
hoe gaan we dat dichten

Hiervoor is hoofdstuk 6 toegevoegd en 
uitgebreid.

Onbekend Omgang met burgerinitiatieven opnemen in de 
visie

Hiervoor is hoofdstuk 6 toegevoegd en 
uitgebreid.
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Wat zou u absoluut willen behouden in de openbare ruimte in uw directe 
leefomgeving?

Respondenten
Enquête
samenvatting resultaten
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Wat zou u graag willen veranderen in de openbare ruimte in uw directe 
leefomgeving?

Kunt u voor elke onderstaande tegenstelling aangeven wat u nu het meest van toepassing vindt 
op de openbare ruimte in u directe leefomgeving/ voor u de gewenste situatie zou zijn voor de 
openbare ruimte in uw directe leefomgeving?
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Aan welk(e) gebied(en) moet de gemeente, wat betreft onderhoud, volgens u de meeste prioriteit 
geven?

Hoe belangrijk vindt u de onderstaande eigenschappen voor de openbare ruimte in uw directe 
leefomgeving?

Toegankelijk voor mindervaliden

Kindvriendelijk

Verkeersveilig

Schoon

Ontmoetingsplek voor mijn buurt

Genieten van de natuur

Mogelijkheden voor sport en recreatie

Sociale veiligheid

Voldoende parkeermogelijkheden

Voldoende ruimte voor de natuur

Tijdige reparatie van kapotte 
voorzieningen (bankjes, lantarenpalen, 

etc.)

Snelle afvoer van water

Heldere scheiding van 
vervoersstromen (door juiste inrichting 
van wegen, fietspadenn en voetpaden
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Kunt u aangeven hoe vaak u de onderstaande activiteiten in de openbare ruimte doet?

Kunt u voor de onderstaande voorzieningen aangeven hoe belangrijk u deze vindt voor uw wijk?

Bankjes en 
zitgelegenheden

Wegen, fietspaden en 
trottoirs

Gras

Struiken, hagen en 
planten

Bomen

Speelplekken

Afvalbakken

Verlichting

Water
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Zou u zelf mee willen helpen bij het onderhouden van de openbare ruimte?

Kunt u de onderstaande aspecten van de openbare ruimte in uw directe leefomgeving beoordelen 
met een rapportcijfer?
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Zou u zelf mee willen helpen bij het onderhouden van de openbare ruimte?




