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Voorwoord
Met veel genoegen presenteert het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen
Schildwolde U hierbij de dorpsvisie Schildwolde.

Deze visie is tot stand gekomen dankzij de informatie die via de ingezonden
enquêteformulieren, interviews en focus-avonden is binnen gekomen. De verkregen
informatie is door twee ervaren onderzoekers en een stagiaire van de Hanzehogeschool in
Groningen geordend en verwerkt.

Het bestuur hoopt dat deze uitkomst zal bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid in
onze kern. Verder hopen we dat het college van B&W en politieke partijen deze visie zullen
betrekken bij toekomstige planontwikkelingen en partijprogramma’s, daar waar het de
kleine kernen in onze gemeente betreft.

De gemeente Slochteren staat voor een ingrijpende verandering. Na de
gemeenteraadsverkiezingen van 2017, zullen wij opgaan in een nieuwe grote gemeente
Midden-Groningen. De afstand tot het gemeentelijk bestuur zal ongetwijfeld groter worden.

Des temeer reden om als dorp zelf aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit deze visie.
Wij doen al veel, als dorpsbewoners, voor- en met elkaar. Willen we ons
voorzieningenniveau in stand houden of waar mogelijk uitbreiden, dan zullen we met elkaar
daar de schouders onder moeten zetten.

Als voorzitter van onze vereniging heb ik daar alle vertrouwen in, doet u ook mee?

Jan Niezink
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1 Inleiding
1.1 Doel Dorpsvisie
De provincie Groningen staat aan de vooravond van een grote ontwikkeling. Per 1 januari 2018
voegt de gemeente Slochteren zich samen met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. Iedereen is
zich er van bewust dat een dergelijke ontwikkeling gevolgen heeft voor gemeentes, streken, dorpen
en inwoners. Het is in deze tijd dan ook meer dan ooit van belang dat een dorp haar eigen identiteit
kent en waarborgt. Zo’n identiteit ontstaat uit de geschiedenis van een dorp, de activiteiten die een
dorp onderneemt en de saamhorigheid die zij creëert. De identiteit verandert met de jaren. Zo
spreekt het niet vanzelf dat datgene wat tien tot twintig jaar terug als normaal werd beschouwd,
over tien tot vijftien jaar nog steeds zal gelden.
Tijd om in Schildwolde een studie te doen naar dat wat speelt in het dorp en hoe de gewenste
toekomst er uit moet zien. Een dorpsvisie wil leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe initiatieven en
activiteiten, die de leefbaarheid van Schildwolde helpen te verbeteren. Deze dorpsvisie is een plan
voor Schildwolde voor de korte- en middellange termijn, oftewel vijf tot vijftien jaar. Opdat de
leefbaarheid in Schildwolde behouden en verbeterd kan worden in de komende tijd van grote
verandering.

Dorpsbelangen heeft zes thema’s vastgesteld waar ze graag visie op zouden ontwikkelen:












Voorzieningen Met voorzieningen wordt bedoeld ‘iets nuttigs waarvan gebruik kan worden
gemaakt’. Hieronder vallen bijvoorbeeld winkels, bedrijven, pinautomaten, postkantoor,
parkeergelegenheden, straatverlichting, verenigingen, kinderopvang en zorg (zoals huisarts,
fysiotherapeut, apotheek etc.).
Verkeer en vervoer Onder verkeer en vervoer wordt verstaan de bereikbaarheid van
Schildwolde, de verkeerssituatie (zoals verkeersveiligheid, verkeersknelpunten) en de
beschikbaarheid en kwaliteit van het openbaar vervoer.
Veiligheid en duurzaamheid (waaronder aardbevingen) Veiligheid betekent de mate waarin
dorpsbewoners zich veilig voelen in hun eigen dorp en de nabije omgeving. Hierbij valt te
denken aan veiligheid van wonen en leven, evenals aardbevingen. Duurzaamheid betreft
ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
Kwaliteit van wonen en leven Met kwaliteit van wonen en leven wordt bedoeld de
aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Schildwolde en kwaliteit en beschikbaarheid van
woonruimte.
Onderwijs Met onderwijs wordt bedoeld het basisonderwijs en diverse cursussen en/of
workshops die worden aangeboden in Schildwolde aan jong en oud met het doel om iets te
leren.
Noaberschap (burenhulp en mantelzorg) Noaberschap houdt in dat noabers elkaar in raad en
daad bijstaan indien dat nodig is. Hierbij wordt ook gedacht aan burenhulp en mantelzorg in
Schildwolde.
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1.2 Onderzoeksproces
Vanaf het begin van het ontwikkeltraject is er naar gestreefd om alle bewoners van Schildwolde een
kans te bieden zich met de dorpsvisie te bemoeien. Dit omdat een goede dorpsvisie alleen gedragen
wordt wanneer het een representatieve afspiegeling is van wat het dorp voor ogen heeft. Uiteraard
voelt niet elke inwoner van Schildwolde zich betrokken bij het traject en het stond eenieder dan ook
vrij om zich al of niet uit te spreken.
Op basis van een succesvolle subsidieaanvraag bij het Loket Leefbaarheid van de NAM, een kleine
subsidie van de Gemeente Slochteren en een eigen bijdrage van het bestuur van Dorpsbelangen kon
een onderzoeksgroep samengesteld worden die uitgebreid onderzoek heeft gedaan gedurende zes
maanden (mei-oktober 2016). Op basis van de zes thema’s is het onderzoek vormgegeven als
multimethode-onderzoek, waarin op drie manieren informatie ingewonnen is:
Er is huis aan huis een enquête verspreid die zowel digitaal, via de website van Dorpsbelangen, als
analoog ingevuld kon worden. De enquête kon op twee punten ingeleverd worden: bij de Plusmarkt
en de Dierenspeciaalzaak. Via advertenties in ’t Bokkeblad en de Juvver is het onderzoek in het
algemeen en de enquête in het bijzonder aangekondigd.
Ook zijn er gerichte interviews gehouden met vertegenwoordigers van de gemeente Slochteren
evenals sleutelfiguren in het dorp. Deze interviews boden de mogelijkheid om thema’s verder uit te
diepen en zaken die niet in de enquête naar voren kwamen boven tafel te krijgen.
Op basis van de uitkomsten van deze eerste twee onderzoek ronden zijn twee focusgroepen
georganiseerd waarin iedereen die zich geroepen voelde uitgenodigd is om aan de hand van de
onderzoeksresultaten tot dan toe, mee te denken over oplossingen voor gevonden problemen en
wensen voor de toekomst. Per focusgroepen zijn drie thema’s besproken.
De data verkregen uit dit onderzoek zijn door de onderzoekers samengevat en gepresenteerd aan
Dorpsbelangen en genodigden uit het dorp en van de gemeente op een zogenaamde ‘hei-dag’. Deze
dag diende om alle resultaten terug te koppelen en samen een visie te ontwikkelen. Ook is gekeken
naar gewenste prioriteiten en hoe de visie na de afronding van dit project opgepakt kan worden om
te zorgen dat het dorp haar ook weet te realiseren.
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1.3 Demografische gegevens enquête
In totaal zijn 605 papieren enquêtes verspreid onder alle bewoners van Schildwolde. De volledige
enquête is te vinden in bijlage 1. 151 Enquêtes zijn ingevuld terug gekomen, een respons van 25%.
Figuur 1.1 geeft het percentage deelnemers aan per leeftijdscategorie en per geslacht in vergelijking
met de huidige bevolkingssamenstelling in Schildwolde van inwoners boven de 15 jaar per juli 2016
(CBS, 2016). Er is gekeken naar inwoners vanaf 15 jaar omdat dat de doelgroep van de enquête was.
Van de 151 geënquêteerden hebben 145 mensen hun leeftijd aangegeven. Deze leeftijd varieerde
van 16 tot 89 jaar met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar. Uit figuur 1.1 blijkt dat het aantal
mannen en vrouwen dat deelnam aan de enquête mooi gelijk is verdeeld over de bevolking. Echter,
ouderen zijn met 27% oververtegenwoordigd en jongeren met 3% ondervertegenwoordigd. Om toch
een beeld te krijgen van dat wat onder de jongeren speelt, zijn ze specifiek benaderd voor de
interviews en focusgroepen.

Figuur 1-1 Vergelijking inwoners Schildwolde volgens CBS en deelnemers enquête
Bron

Aantal Inwoners

M

V

15-25 jr

25-45 jr

45-65 jr

> 65 jr

Missing

CBS
Enquête

1165
151

51%
52%

49%
48%

14%
3%

32%
27%

37%
40%

16%
27%

4%

Ook het opleidingsniveau van de geënquêteerden (Figuur 1.2) was vrij gelijk verdeeld over de
categorieën.
Figuur 1-2 Opleidingsniveau deelnemers enquête
Frequentie

Percentage

lo/lbo/mavo

34

22.5

mbo/havo/vwo

53

35.1

hbo/hts/universiteit

58

38.4

N.v.t. of niet opgegeven

6

4

Totaal

151

100.0

Van de geënquêteerden woont 90% in een koopwoning en 10% in een huurwoning. Het overgrote
deel van deze woningen is vrijstaand (73%). 15% Van de ondervraagden wonen in een twee onder
een kap-woning, 7% in een boerderij, 3% in een rijtjeswoning, 1% in een appartement en 1% in een
bejaardenwoning.
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2 Historie Schildwolde
2.1 De vroege geschiedenis
Schildwolde heeft een zeer rijke geschiedenis. Het ontstond als woldontginningsnederzetting op een
zandrug die oorspronkelijk onder een veenpakket lag. De as van het dorp schoof op naar het Zuid
Oosten tot zij rond 1200 op de huidige plaats aankwam.
Het klooster Gratiae Sanctae Mariae
In 1204 wordt Schildwolde als eerst genoemd onder de naam Skeldensi. In dat jaar werd het
nonnenklooster Gratiae Sanctae Mariae (de Genade van de Heilige Maria) gesticht door de
premonstratenzers onder leiding van Hendrik van Schildwolde. Het Schildwolder klooster werd
gebouwd op een wierde, een kunstmatige heuvel. Het klooster werd omringd door een zeven meter
brede gracht. In 1224 werd het klooster in brand gestoken. Het klooster werd met bakstenen
herbouwd. Rond 1590 verloor het klooster door de reformatie zijn functie en het werd in 1594
afgebroken. Na de sloop zijn veel van de stenen van het klooster opnieuw gebruikt bij de bouw van
boerderijen in Schildwolde. De buurt waar het klooster heeft gestaan, wordt wel nog steeds Het
Klooster genoemd.
De parochie Skeldensi
Toen de premonstratenzers in 1204 het
klooster stichtten, was er al een parochie
Schildwolde, genaamd “de parochie
Skeldensi”. De kerkdiensten werden
gehouden in een houten kerkje, dat in de
13e eeuw vervangen werd door een
tufstenen kerk. In 1686 werd de kerk
herbouwd tot (de huidige) Hervormde
kerk. Dit gebeurde op de fundamenten
van de oude kerk en met gebruikmaking
van de oude stenen.
De Juffertoren
Halverwege de 13e eeuw werd bij de
parochiekerk de Juffertoren gebouwd. De
toren kwam los van de kerk te staan, zoals
dat toen gebruikelijk was. De toren werd
in eerste plaats gebouwd als klokkenstoel,
zodat het klokgeluid tot in de verre
omtrek hoorbaar zou zijn. De toren is 46
meter hoog en het grondvlak, waarop de
toren staat, is 9 bij 9 meter. De toren staat
op een stevig fundament en is nooit
verzwakt of ingestort.

De Juffertoren ©Jaap Groeneveld (www.jaapgroeneveld.nl)

Dorpsvisie Schildwolde, oktober, 2016

7

Toen de toren nog niet van uurwerk was voorzien, speelden de twee luidklokken in de toren een
zeer belangrijke rol in de dorpssamenleving. Aan de duur en de wijze waarop de klokken werd geluid
konden de inwoners van Schildwolde opmaken wat er aan de hand was: of de mis begon, er een
begrafenis, doop- of trouwplechtigheid was, maar ook of er bijvoorbeeld een oorlog of overstroming
dreigde. Bij oorlog fungeerde de toren als een soort vesting en bij overstroming als vluchtplaats. In
1598 kreeg de toren een uurwerk. Daarnaast was de toren ook een oriëntatiepunt voor reizigers in
de omgeving. Als laatst was de bouw van de toren ook een statussymbool. De inwoners van
Schildwolde wilden daarmee laten zien hoe welvarend zij waren.
Duurswold en Roegwold
Duurswold is een natuurgebied dat grotendeels samenvalt met de gemeente Slochteren. Aan de
zuidwestkant grenst het aan de stad Groningen. Het gebied ligt deels in Schildwolde. De naam
Duurswold werd voor het eerst gebruikt in 1406. Het landschap kenmerkte zich als moerasbos, waar
het zijn naam ‘wold’ aan te danken heeft. Tegenwoordig wordt het landschap gevormd door een
boogvormige rug van keileem en dekzand. Daarop liggen acht lintdorpen, namelijk Harkstede,
Scharmer, Kolham, Froombosch, Slochteren, Schildwolde, Hellum en Siddeburen. Het is een gebied
met oude en steeds nieuwe natuur. In het oostelijke gedeelte van Duurswold ligt het Schildmeer.
Het schildmeer heeft een oppervlakte van 284 hectare. Het grootste deel van de oevers van het
meer is natuurgebied. En een deel van het gebied kreeg in 2014 een nieuwe naam: ’t Roegwold.

Knuppelpad in ‘t Roegwold ©Jaap Groeneveld (www.jaapgroeneveld.nl)
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2.2 Dorpsstructuur
Schildwolde is een lintdorp. Dit is een lang uitgestrekt dorp dat zich heeft ontwikkeld langs een
kanaal, dijk, weg, oeverwal of kreekrug. In Schildwolde bepaalt de Hoofdweg de structuur. De
Hoofdweg werd in 1457 aangelegd in opdracht van de stad Groningen. Er moest een
gemeenschappelijk weg komen van Slochteren naar Appingedam, via Schildwolde, Hellum en
Siddeburen. Alle hoofwegen in de provincie waren onverharde zandwegen. Het onderhoud van de
weg was de taak en
de plicht van de
aanwonenden. Pas in
de 19e eeuw werd er
door de overheid
meer
aandacht
geschonken aan de
landwegen. Langs de
Hoofdweg kwamen
bomen te staan en in
1850
werd
de
Hoofdweg van een
grindlaag voorzien.
Nabij
de
kerk
bouwde men dwars
op de Hoofdweg en
Kruising Hoofdweg en Meenteweg ©Jaap Groeneveld (www.jaapgroeneveld.nl)
langs de Meenteweg
landarbeiderswoningen. Deze weg is in het begin van de 19e eeuw aangelegd en werd in 1875 van
een verhardingslaag voorzien. Ten westen van deze kruising ontstond na de Tweede Wereldoorlog
enige nieuwbouw. Inmiddels is een deel van de nieuwbouwwijk Schatterswold aangelegd.

Gebruikte bronnen:
Gemeente Slochteren. (2016). Steendam. Opgevraagd 10 oktober 2016 op:
https://www.slochteren.nl/dorp/publicatie/steendam.
Knottnerus, Otto S. (z.d.) Duurswold. Opgevraagd 9 oktober 2016 op:
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/13-Duurswold.html.
Landschapsbeheer Groningen. (2016). Beeldbepalend groen in lintdorpen. Opgevraagd 10 oktober 2016 op:
http://www.landschapsbeheergroningen.nl/projecten/onderhoud/beeldbepalend-groen-lintdorpen/.
Stenvert, R., Kolman, C., Olde Meierink, B., Broekhoven, S. & Alma, R. (2010). Monumenten in Nederland:
Schildwolde (gemeente Slochteren). Opgevraagd 9 oktober 2016 op:
http://www.dbnl.org/tekst/sten009monu04_01/sten009monu04_01_0108.php.
Teule-Veldkamp, A. M., Wildeman, J. D., Wit, G. d., & Bennenga, J. (1994). Een terugblik op tien eeuwen
Schildwolde. Bedum: Profiel.
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3 Gemeentelijke plannen en beleid
3.1 De rol van de gemeente
Direct aan het begin van het onderzoekstraject is gesproken met twee vertegenwoordigers van de
gemeente Slochteren. Dit gesprek ging over de plannen voor de komende jaren en over de rol van
de gemeente in haar dorpen. Slochteren is blij met het initiatief tot dorpsvisies.

“Wij stimuleren dorpen om met dit soort visies bezig te gaan. We helpen dorpen op
inhoud. Gewoon met plannen die leven. Als er een concreet en reëel plan is waarbij
aan ons om hulp wordt gevraagd, kunnen wij proberen te kijken of wij met
verschillende aspecten van het plan kunnen helpen. Mensen hebben nogal een
hoge verwachting en sommige mensen vinden ook dat de gemeente
verantwoordelijk moeten zijn voor een heleboel. Met een lijstje van eisen is
moeilijker om te gaan dan met de vraag ‘dit zijn onze ideeën, kunnen jullie eens
mee denken met ons?’. Dat vind ik een hele andere vraag: de vraag hoe we iets
voor elkaar kunnen krijgen. Laat het een lijstje zijn van behoeftes want daar
kunnen wij over praten.”

Op dit moment maakt de gemeente weinig tot geen gemeentelijke plannen. Dit heeft te maken met
de gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen. De gemeente richt zich de komende
periode vooral op het bouwen van een nieuwe organisatie met nieuwe standpunten. De gemeente
zal aanzienlijk groter worden en dat heeft altijd invloed op het contact met de dorpen. Zo zou het
kunnen dat het huidige gemeentehuis niet het gemeentehuis blijft. Dat creëert automatisch een
grotere afstand. Wel zal er in de nieuwe plannen een nadruk komen te liggen op de wijk en een
gemeente die dicht bij de mensen staat. Als er vanuit de dorpen mooie initiatieven of ideeën zijn dan
sluit de gemeente daar graag op aan en ondersteunt waar nodig. Het betreft dan ook maatwerk.

3.2 Aardbeving vraagstukken
Plannen die wel voor de korte termijn zijn gemaakt hebben betrekking tot de aardbeving
vraagstukken. Het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen is op 1 januari
2016 van start gegaan. In het kader van dit programma heeft de gemeente, samen met de NAM,
onderzocht hoe het gesteld is met de kwaliteit van schoolgebouwen. Alle schoolgebouwen in de
gemeente moeten bouwkundig versterkt worden om een aardbeving te kunnen doorstaan. Tot voor
kort sprak de gemeente met de onderwijsbesturen over de keuze de scholen te versterken en
wellicht samen te voegen. Naast schoolgebouwen richt het meerjarenprogramma zich op het
versterken van kwetsbare woningen en andere gebouwen.

3.3 Voorzieningen
De gemeente Slochteren heeft in het verleden onderzoek gedaan naar het gebruik van de
voorzieningen in de gemeente. Daaruit werd bekend dat Schildwolde nadenkt over een dorpshuis.
De planvorming en het proces rondom het realiseren van een dorpshuis liggen wat betreft de
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gemeente vooral in handen van het dorp. Wel is zij bereid om mee te denken over de realisatie van
een dorpshuis. Een belangrijke vraag waar de gemeente over mee kan denken is bijvoorbeeld onder
welk dak het dorpshuis gerealiseerd kan worden. Momenteel zijn er geen plannen voor andere
voorzieningen.

3.4 Kwaliteit van wonen en leven
Op dit moment is er een gemeentelijk bestemmingsplan. Mogelijkheden voor uitbreiding van
woningbouw in Schatterswold staan hierin beschreven. Verdere plannen omtrent het thema
kwaliteit van wonen en leven voor de nabije toekomst of de komende 5 tot 10 jaar zijn niet gemaakt.
De gemeente geeft aan dorpen te stimuleren om met visies bezig te gaan, voor de leefbaarheid van
het dorp. De gemeente is bereid hierbij een ondersteunende rol te spelen.

3.5 Onderwijs
Rondom het thema onderwijs worden plannen gemaakt ten gevolge van het meerjarenprogramma
Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen, zoals in paragraaf 3.2 beschreven. Bij aanvang van het
traject voor deze dorpsvisie was niet duidelijk wat er zou gebeuren op onderwijsgebied. De
gemeente was daar op dat moment druk mee bezig en wilde er niets over zeggen. Inmiddels is
duidelijk dat de openbare basisschool de Meent en de christelijke basisschool de Wiekslag beiden
blijven bestaan in hun huidige vorm. Van een brede school is op dit moment geen sprake.

3.6 Noaberschap (burenhulp en mantelzorg)
Het thema Noaberschap is een belangrijk onderdeel van het sociaal beleid in Slochteren. Het sociale
team van de gemeente richt zich op het bevorderen van zelf- en samen redzaamheid van de
inwoners. Mensen die elkaar kunnen helpen worden in contact gebracht (bijvoorbeeld buurman x
met buurman y die beide weinig sociale contacten én een gedeelde hobby hebben). De bereidheid
om elkaar te helpen verschilt per dorp of buurt. In het sociaal beleid wordt hierop aangesloten en is
er ruimte voor verschil. Er wordt gefocust op wat er is, in plaats van te sturen. Ook
bewonersinitiatieven worden ondersteund vanuit de gemeente. Bewonersinitiatieven zijn vaak
bedoeld voor dorp of buurt en stimuleren daarmee ook noaberschap. Concreet betekent dit
ondersteuning bij het maken van plannen, vinden van geld en bijvoorbeeld vrijwilligers. De
gemeente heeft hierin de rol van verbinder, dus zorgen dat mensen elkaar vinden.
Veel mantelzorgers zijn actief in de gemeente. De gemeente is specifiek beleid aan het ontwikkelen
om mantelzorg te stimuleren, ondersteunen en waarderen. Het sociaal team kijkt of er mantelzorg is
of kan worden gegeven. Hierbij wordt nagegaan of mantelzorgers zelf ook ondersteuning nodig
hebben, om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.
Zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis blijven wonen is één van de doelen van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO). Het beleid van de gemeente is erop gericht om inwoners hierbij te
ondersteunen. Dit kan op vele manieren gerealiseerd worden, bijvoorbeeld via het informele
netwerk, professionele hulp bij het huishouden, of door een aantal keren per week naar de
dagbesteding te gaan. Een aanpassing aan de woning of verhuizen kan ook nodig zijn. In oktober
2016 staan 81 voorzieningen uit vanuit de WMO bij 58 cliënten.
Aangegeven wordt dat mensen ook steeds langer thuis (willen) wonen. De financiering van de
langdurige zorg (onder verantwoordelijkheid en uitvoering van het rijk) is gewijzigd. In Slochteren
heeft dit als gevolg dat het Olderloug nu dicht is. In de actualisatie van het woon plan (2010 t/m
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2020) heeft de gemeente voor meer flexibiliteit gekozen om aan te kunnen sluiten op actuele
woonbehoeften en op initiatieven uit de dorpen en markt. Daar staat de gemeente dus voor open.
Echter, het woningbouwbeleid wordt afgestemd met de provincie Groningen en de Regio
Groningen-Assen. De Regio Groningen-Assen is een samenwerkingsverband van twaalf gemeenten
en twee provincies. Hierin zijn afspraken gemaakt over het toevoegen van woningen (wat gebeurt
als je een agrarisch gebouw omtovert tot wooncomplex) om verdringing en concurrentie met andere
gemeenten tegen te gaan op dit gebied. Als het gaat om toevoegen van woningen in het
buitengebied heeft de provincie hier ook een hele belangrijke stem in. De gemeente is dus niet de
enige partij in het beantwoorden van vragen rondom deze kwestie.
Het WMO beleidsplan en het Jaarplan sociaal domein, ‘Bouwen op mekaar’ zijn beide documenten
van de gemeente Slochteren die binnenkort aflopen. De visie die daarin staat beschreven en de
koers die Slochteren op wil gaan (dichterbij de burger, eigen verantwoordelijkheid en kracht,
versterken van de voorkant) en de werkwijze met de sociale teams wordt nauwelijks gewijzigd.

Bron: http://www.bouwenopmekaar.nl/bouwenopmekaar/jaarplan-2016_42291/

3.7 Verkeer en vervoer
Het verkeer en vervoer in Schildwolde wordt in de nabije toekomst niet aangepakt. Plannen voor de
komende 5 tot 10 jaar zijn niet gemaakt. Slochteren investeert op de korte termijn (tot 2018) niet in
het eigen wegennetwerk, tenzij er acute kwesties zijn waar verandering in moet worden gebracht.
Het wegennetwerk is op dit moment veilig genoeg en veranderingen rondom dit thema zijn niet
noodzakelijk, aldus de gemeente.

3.8 Veiligheid (waaronder aardbevingen)
Omtrent het thema veiligheid zijn vrijwel geen plannen gemaakt voor de nabije toekomst of in de
komende 5 tot 10 jaar. Het enige plan betreft het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en
kansrijk Groningen zoals eerder beschreven in paragraaf 3.2.
Een verslag van het interview met de gemeente Slochteren is te vinden in bijlage 2 van deze visie.
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4 Uitkomsten onderzoek en visie
4.1 Ruimtelijke aspecten
Drie van de zes thema’s betreffen zogenaamde ruimtelijke aspecten van het dorp: voorzieningen,
verkeer en vervoer en veiligheid. Per thema treft u hieronder een samenvatting van de resultaten
met per thema een concluderende visie voor de korte (5 jaar) en middellange (15 jaar) termijn.

4.1.1 Voorzieningen
Schildwolde kent een relatief groot aantal voorzieningen en bestaande voorzieningen zijn veel in
gebruik (zie figuur 4.1). Ook voorzieningen waar niet expliciet naar is gevraagd in de enquête zijn
genoemd, waaronder meer dan twee keer: de drogist, de dierenspeciaalzaak, de kapper, de
dierenarts, het Chinese restaurant en de school.

Figuur 4-1 Gebruik voorzieningen
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Tevredenheid:
Dorpsbewoners zijn gematigd tevreden over de voorzieningen die er zijn en het onderhoud dat
daaraan wordt gepleegd (zie figuur 4.2). Twee uitzonderingen op deze regel zijn de Speelplekken en
het straatmeubilair. Over deze twee voorzieningen is men neutraal (3). Ook valt op dat hoewel
mensen tevreden zijn over de groenvoorziening, men aanzienlijk minder tevreden is over het
onderhoud en/of het beheer van deze groenvoorzieningen. Het groenbeheer wordt als rommelig
ervaren, het maaien duurt lang, wallen van sloten verzakken en bomen worden veel te weinig
gesnoeid. Bijlage 7 geeft een kaart van Schildwolde weer waarin de genoemde problemen en
wensen getekend zijn.
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Figuur 4-2 Tevredenheid over hoeveelheid en onderhoud voorzieningen
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Schaalwaarden: 1 = zeer ontevreden, 3 = neutraal, 5 = zeer tevreden

De wandelpaden en fietspaden zijn beiden rommelig en soms zelfs kapot en gevaarlijk. Op de
wandelpaden verzakken tegels en ook de fietspaden worden door boomwortels vernield. Dit zorgt
voor moeilijkheden voor zowel minder valide dorpsbewoners als ouders met kinderwagens. Ook
wordt langs de wegen en paden zowel veel rommel als veel hondenpoep gevonden waar mensen
zich danig aan storen. Prullenbakken ontbreken dan ook en ook aan banken is een tekort. Vooral in
de buitengebieden en in het bos mist men banken. Ook hondeneigenaren vragen om meer plekken
waar ze met hun hond kunnen wandelen. De speelplekken voor kinderen zijn te mager. In
Schattersum is het speeltuintje zelfs verdwenen. Ook straatverlichting wordt slecht onderhouden of
ontbreekt zelfs volledig. In sommige nieuwe buurten liggen onverkochte kavels braak. De
projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor het groenbeheer en de bouwwegen tot Schatterswold
is afgerond. Pas daarna neemt de gemeente het beheer over. Hierdoor eindigen deze kavels vaak als
hondenuitlaatplek of openbare prullenbak. Ook het bos en de bosranden worden vaak als
groenstortplaatsen gebruikt. Dit zorgt voor een rommelige indruk.

Wensen
Wensen zijn er ook onder dorpsbewoners. Figuur 4.3 geeft deze wensen weer in de vorm van een
woordenwolk, waarbij voorzieningen die vaker genoemd worden, groter en dikker gedrukt staan.
Aangegeven wordt dat de realisatie van een dorpshuis in Schildwolde een hoge prioriteit heeft. Een
plek waar je gezamenlijk leuke dingen kunt doen om elkaar te ontmoeten is van belang. Op dit
moment is er in Schildwolde niet een geschikte ruimte waar dorpsbewoners samen komen en waar
je naartoe kunt gaan om activiteiten en workshops uit te voeren.
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Uit meerdere hoeken klinkt de wens voor de
realisatie van een multifunctioneel centrum in
plaats van een dorpshuis. Zo ontstaat een ruimte
voor het samenkomen van dorpsbewoners waar
tegelijkertijd ook andere voorzieningen worden
gehuisvest.
Gedacht
wordt
aan
een
vergaderruimte, een plek voor feesten, partijen,
workshops, activiteiten en musicals. Er kunnen
voorzieningen in gehuisvest worden zoals een
pinautomaat, een afhaalpunt voor medicijnen en
een BSO. Ook is het een mogelijkheid om een
speelplaats voor kinderen, een ontmoetingsplek
voor ouderen, een jeu de boules baan en een
kinderboerderij te realiseren. Ten slotte kan het
centrum dienen als aula en kunnen van daaruit
begrafenissen plaatsvinden. Omdat inwoners
steeds ouder worden, is het prettig een
multifunctioneel centrum te hebben waar
voorzieningen samen komen.
Het multifunctioneel centrum kan aan alle
verenigingen ter gebruik aangeboden worden.
Twee locaties lijken op dit moment geschikt voor zo’n centrum: Bij het voetbalveld (SGV) of bij OBS
de Meent (Jeugdsoos).
Figuur 4-3 Wensen voorzieningen

Mogelijke plek voor een multifunctioneel centrum bij het voetbalveld ©Jaap Groeneveld (www.jaapgroeneveld.nl)
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Jeugd
De jeugdsoos ‘t Kon Amper is een voorziening speciaal gericht op de jongeren in Schildwolde. Vanuit
de jeugdsoos worden diverse activiteiten georganiseerd zoals schuimparty’s, spooktochten en
muziekavonden. Met name dezelfde groep jongeren gaat naar de jeugdsoos toe. De jeugdsoos heeft
actie ondernomen om de toegang laagdrempeliger te maken. Het is van belang dat jongeren het
gevoel hebben dat ze welkom zijn. Een belangrijke wens van de jeugdsoos is dat jongeren meer
initiatief tonen voor bepaalde activiteiten. Dit wordt gestimuleerd door brieven naar jongeren te
sturen waarmee ze worden uitgenodigd om mee te denken over activiteiten die de jeugdsoos zou
moeten bieden. De jongeren zijn op zoek naar saamhorigheid. Er zijn nog geen concrete wensen en
behoeftes vanuit de doelgroep jongeren bekend w.b.t. de activiteiten vanuit de jeugdsoos. Wel is
bekend dat jongeren muziekavonden leuk vinden.

҉ Visie voorzieningen
Het behouden en verbeteren van de leefbaarheid van het dorp is het speerpunt van Schildwolde en
de centrale vraag achter het vormen van een dorpsvisie. Om de voorzieningen te behouden die er
op dit moment zijn, moeten dorpsbewoners gebruik blijven maken van deze voorzieningen. Hier is
men zich in het dorp van bewust.
Binnen vijf jaar wil het dorp een multifunctioneel centrum gerealiseerd hebben waarbij de wensen
die er nu liggen nader bekeken worden op haalbaarheid en de mogelijkheid voor beheer. Elke
bewoner van het dorp moet zich thuis kunnen voelen in dit nieuwe centrum. Een taskforce zal deze
visie verder uitwerken. Een aantal mensen hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld tijdens de
‘heidag’. Zie voor de overkoepelende plannen en afspraken ook paragraaf 4.3.
Het groenbeheer en de rommel in het dorp moeten ook op middellange termijn verbeterd worden.
Dit is iets waar het dorp gezamenlijk de schouders onder moet zetten, bijvoorbeeld in de vorm van
een NL-doet dag. De buurtverenigingen worden benaderd om dit op te pakken waarbij er wel één
centraal aanspreekpunt moet zijn. Ook is het van belang om met de gemeente om de tafel te gaan
om afspraken te maken over het gratis kunnen afleveren van rommel op een dergelijke dag.
Bovendien zal er verder onderzocht gaan worden met de gemeente wat de mogelijkheden zijn voor
een hondentoilet, een hondenpoepbak en/of borden met hondenpoepzakjes en de mogelijkheid
voor het plaatsen van enkele strategische prullenbakken en banken in het dorp.
Over tien tot vijftien jaar heeft Schildwolde voorzieningen zoals ze ook nu aanwezig zijn, met de
uitbreiding van een bruisend multifunctioneel centrum. Het dorp is groen en schoon omdat
dorpsbewoners samen zorg dragen voor een prettige omgeving waarin afval en hondenpoep op
daarvoor bestemde plekken weggegooid worden en groenbeheer samen opgepakt wordt.
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4.1.2 Verkeer en vervoer
Het verkeer en vervoer is een veelbesproken onderwerp in Schildwolde. Via de enquête is de
tevredenheid gepeild op vier verschillende onderdelen (zie figuur 4.4 voor een overzicht). Over de
bereikbaarheid van het dorp zijn de ondervraagden tevreden. De verkeersveiligheid, het openbaar
vervoer en de verkeersborden laten echter allemaal te wensen over.

Figuur 4-4 Tevredenheid Verkeer en Vervoer
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Er worden veel specifiek verkeersproblemen aangegeven, vooral aan de Hoofdweg en Meenteweg
(en het kruispunt van de twee wegen). Aan beide wegen wordt hard en onverantwoord gereden
door zowel auto’s, bussen als landbouwverkeer. De wegversmallingen hebben geen invloed op de
snelheid. Vaak moet er abrupt op de rem worden getrapt omdat tegenliggers hard aankomen rijden
en gewoon doorrijden. Dit zorgt voor onveilige situaties.
Bovendien komen er na de wegversmallingen fietsers op de rijbaan waar het verkeer zich niet
bewust van is (borden en fietsstroken ontbreken). Geparkeerde auto’s zorgen voor onoverzichtelijke
situaties, vooral ook op de kruispunten. De fietsoversteekplaatsen aan de hoofdweg zijn ook zeer
gevaarlijk vanwege de snelheid en geparkeerde auto’s. Zeker voor schoolgaande kinderen vormt de
Hoofdweg een gevaar. Aangegeven wordt dat richting Siddeburen en vlak voor Hellum een
oversteek plek is waar kort geleden een ongeluk heeft plaatsgevonden.
Aan de Meenteweg wordt veel te hard gereden en is niet altijd duidelijk wie er voorrang heeft. Ook
aan de Schildwolderdijk, de Jeldingaheerd, De H.G Borgesiusstraat en de Holterij wordt te hard
gereden. De verkeersdrempels in Schattersum liggen op vreemde plekken en beschadigen de auto’s.
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De oversteek naar de Plus is onoverzichtelijk. Het fietspad bij Hondelaan leidt opeens vlak langs het
verkeer van de Hoofdweg, voor kinderen erg gevaarlijk als ze te dicht langs de tegemoet komende
auto's rijden. Ten slotte staan er absurd veel verkeersborden bij het viaduct.
Oplossingen
Over de oplossingen voor de verkeersproblematiek is uitgebreid nagedacht. Er is een grote behoefte
aan fietspaden langs de Hoofdweg en Meenteweg. Om de verkeersveiligheid te vergroten is er
bovendien behoefte aan
meer
controles
en
verkeer
remmende
maatregelen
zoals
flitspalen, drempels en
snelheidsmeters
met
bijvoorbeeld een smiley.
Aangegeven wordt dat
ook het weghalen van
verkeersborden wellicht
een manier is om het
verkeer
‘emotioneel’
veilig te maken. Ook
strategische zebrapaden
met
eventueel
Vrachtverkeer op de Hoofdweg ©Jaap Groeneveld (www.jaapgroeneveld.nl)
stoplichten zou een
oplossing kunnen zijn. Een parkeerverbod op de trottoirs, bij het kruispunt rondom de juffertoren en
langs de oversteekpunten voor de fietsers is gewenst. Het invoeren van meer of langere 30km zones
en woonerven zou ook verkeer af moeten remmen en bestuurders allerteren op spelende en
overstekende kinderen. Wel wordt aangegeven dat wanneer je een gebod stelt voor 30 km, je de
weg als zodanig moet inrichten. Bijlage 7 geeft een kaart van Schildwolde weer waarin de genoemde
problemen en mogelijke oplossingen getekend zijn.

҉ Visie verkeer en vervoer
Hoewel de gemeente Slochteren heeft aangegeven niet veel te zullen doen op het gebied van
verkeer en vervoer tot na de gemeentelijke samenvoeging, beseft Schildwolde dat er problemen zijn
die niet zo lang kunnen wachten. De aanpak van de snelheidsproblemen en het te hard rijdende
verkeer heeft voor het dorp de grootste prioriteit. Binnen vijf jaar moeten de snelheidsproblemen
verbeterd zijn door middel van verkeer remmende maatregelen. Flitspalen zouden zichzelf wellicht
terug kunnen betalen. Het feit dat de onoverzichtelijke verkeerssituaties in combinatie met snelheid
leidt tot ongelukken spreekt voor zich. Er zal worden gekeken naar de mogelijkheid voor fietspaden
in het centrum, zebrapaden en foto camera’s. Om dit te bewerkstelligen gaat het dorp op zoek naar
een probleemeigenaar die zich hier hard voor wil maken en kan lobbyen in de politiek.
Ook voor de aantrekkelijkheid van het dorp voor het toerisme is het nodig dat er verbeteringen
worden gedaan op het gebied van verkeer en vervoer. Over tien tot vijftien jaar wil het dorp goede
fiets- en wandelverbindingen hebben waardoor bewoners en toeristen veilig en ongestoord kunnen
genieten van het moois dat Schildwolde te bieden heeft.
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4.1.3 Veiligheid & Duurzaamheid
Duurzaamheid
Het thema duurzaamheid is opgedeeld in energiezuinigheid (bv. het gebruik van LED-verlichting en
spaarlampen), duurzaamheid (bv. windmolens en zonnepanelen) en milieuvriendelijkheid (bv. het
hergebruik van materialen, afvalscheiding en recycling van straatmeubilair). De afgelopen periode
was er een duurzaamheidsbijdrage van de NAM voor woningeigenaren met meer dan 1000 euro
schade. Dit heeft tot een vergroot bewustzijn op het gebied van duurzaamheid geleid, waardoor veel
mensen aan verduurzaming hebben gedaan door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te laten
plaatsen.
Figuur 4-5 Hoe belangrijk duurzaamheid is
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het
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kunnen worden. Zo zou het gymzaaltje in Schildwolde dat is afgeschreven, maar waarvoor een wens
bestaat om het in stand te houden, door de toevoeging van zonnepanelen wellicht meer
opbrengsten kunnen genereren om zo de kosten te dekken. Duurzaamheid realiseren doe je niet
alleen. Een idee is dan ook om netwerken met elkaar te verbinden wat zorgt voor kortere lijntjes en
maakt dat men weet waar de potjes zijn.

Veiligheid
Schildwolde is een veilig dorp. Op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt in Schildwolde kwam
naar voren dat een 26% van de dorpsgenoten zich af en toe onveilig voelt en 72% zich nooit onveilig
voelt (3% van de ondervraagden gaf geen antwoord op de vraag). Het gevoel van onveiligheid wordt
voornamelijk veroorzaakt door de verkeersonveiligheid, het gebrek aan straatverlichting, inbraken
en aardbevingen. Dorpsbewoners zijn relatief snel op de hoogte van eventuele onveilige kwesties en
reageren daar gezamenlijk op. Inbraken zijn een algemeen probleem. Er heeft een inbraakgolf
plaatsgevonden in nabij gelegen sportkantines. Dit leidt tot zorgen over een mogelijke inbraak in de
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sportkantine van Schildwolde. Het meest vervelende is dan de vernieling die plaatsvindt. Het dorp is
zich er van bewust dat er een wijkagent is waar men terecht kan maar merkt op dat het fijn zou zijn
als deze wijkagent zich ook eens laat zien (op de fiets bijvoorbeeld). Onder de jongere doelgroep is
het gevoel van veiligheid goed. Er is geen sprake van vandalisme of opstootjes onderling.

Aardbevingen
Het overgrote deel van de ondervraagden (97%) heeft een aardbeving meegemaakt in Schildwolde.
In figuur 4.6 is te zien dat de aardbevingen een breed scala aan gevoelens oproepen. De
aardbevingen hebben dan ook voor meer dan de helft van de ondervraagden (54%) invloed op het
woongenot.
Figuur 4-6 Wat aardbevingen met ons doen

Een gevoel van onveiligheid en de rompslomp die de schademelding met zich mee brengt zijn de
meest genoemde consequenties van de aardbevingen (zie figuur 4.7). Wat voornamelijk als
vervelend wordt erkend, is de aardbevingsschade en de schaderegeling. Mensen zijn bang dat ze
hun woning niet meer kwijtraken. Ook leiden de aardbevingen tot een gevoel van onzekerheid en
woede, is er angst voor financiële consequenties en ongemak in de communicatie met de NAM. En
wanneer de ene schade net hersteld is, dient de volgende zich alweer aan. Het roept irritatie op dat
mensen door de NAM aan het ‘lijntje’ worden gehouden. Aangegeven wordt dat je kunt merken dat
veel mensen praten over de afhandeling van de NAM en de twee clubs die daar tussen zitten.
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Figuur 4-7 Gevolgen aardbevingen

70
60
50
40
30
20
10
0
Een gevoel van
onveiligheid

Toenemende
verhuisneiging

Onderhouden van
woning neemt af

Melding van
afhandeling van
schade kost tijd en
energie

Op de vraag of mensen ondersteuning wensen bij het omgaan met de aardbevingen, geven een
aantal mensen aan dat ze op zoek zijn naar politieke en gemeentelijke steun, voorlichting hoe te
handelen bij een beving, tips over het veiliger maken van je huis, onderhandelen met de NAM/CVW
en preventieve schade-beperkende maatregelen (zoals versteviging funderingen). Ook is er een
vraag naar een afhandelbalie voor schades en een behoefte om gezamenlijk de afhandeling op te
pakken.

“Maak daar een sterke hand van en gooi alles naar de rechtbank. We hadden
allang naar de rechtbank gemoeten. Het duurt veel te lang”
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҉ Visie veiligheid en duurzaamheid
Duurzaamheid bereik je niet over één nacht ijs. Toch zet Schildwolde zich als doel om over tien tot
vijftien jaar een goede stap te hebben gezet naar het worden van een energie neutraal dorp. Dit wil
zij doen door collectief aan duurzame oplossingen te werken. Daarbij is het van belang de drempel
waar mogelijk te verlagen. Curtis Bänffer zet zich al enige tijd in voor duurzame projecten in de
gemeente. Er zal nagegaan worden of, en zo ja waarmee hij ondersteund kan worden. Ook op de
korte termijn kan er op het gebied van duurzaamheid één en ander gedaan worden. Over vijf jaar wil
Schildwolde op het gebied van duurzame energie de eerste stappen gezet hebben. Hierbij valt
bijvoorbeeld te denken aan LED-verlichting op straat en in openbare ruimtes. Er zal gezocht worden
naar mogelijke subsidies en ‘potjes’ die daar beschikbaar voor zijn.

Op weg naar collectieve duurzaamheid ©Jaap Groeneveld (www.jaapgroeneveld.nl)

Om het veilige gevoel in Schildwolde te behouden wil het dorp toe naar een aanspreekcultuur
waarin sociale controle vanzelfsprekend is. De wijkagent wordt uitgenodigd om meer zichtbaar te
zijn in het dorp en is van harte uitgenodigd om, wanneer de tijd daar is, zijn of haar wekelijkse
spreekuur in het multifunctioneel centrum te komen houden.
Het omgaan met de aardbevingsschade wordt een speerpunt voor de komende vijf jaar. Schildwolde
wil toe naar een belangenbehartiger voor alle bewoners. Er moet gekeken worden naar preventieve
aardbevingsbestendige maatregelen zoals de versterking van bestaande huizen en gebouwen.
Daartoe wil Schildwolde graag in gesprek met de gemeente. Ook met de verenigingen onderling
moet gekeken worden naar samenwerking op dit gebied.
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4.2 Functionele aspecten
De overgebleven drie thema’s betreffen zogenaamde functionele aspecten van het dorp: onderwijs,
kwaliteit van wonen en leven en noaberschap. Per thema treft u hieronder een samenvatting van de
resultaten met per thema een concluderende visie voor de korte (5 jaar) en middellange (15 jaar)
termijn.

4.2.1 Onderwijs
Onderwijs is een belangrijk gegeven in Schildwolde. Over de kwaliteit van het onderwijs heeft 68%
van de ondervraagden dan ook een mening. Dit is een hoog percentage gezien het hoge aantal
oudere deelnemers aan de enquête. Velen van hen hebben geen schoolgaande kinderen en zijn niet
op een andere manier bij het onderwijs betrokken. De mensen die een mening hebben over het
onderwijs zijn daar goed over te spreken (zie figuur 4.8): 80% (van de mensen met een mening) vindt
het onderwijs van goede kwaliteit, 18% vindt het onderwijs van matige kwaliteit en 2% vindt het
onderwijs van slechte kwaliteit. Wat voorop staat is dat deze goede kwaliteit van het basisonderwijs
wordt gewaarborgd. Dit door het bijscholen van docenten en het zorgen voor een goede aansluiting
met het niveau van de leerlingen.
Figuur 4-8 Wat vindt u van de kwaliteit van het onderwijs?
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plaats te gaan vinden. Er wordt in deze dorpsvisie dan ook geen aandacht besteed aan het fuseren
van scholen. Omdat de plannen omtrent fuserende scholen tijdens het onderzoekstraject nog niet
helder waren, zijn er wel vragen gesteld aan dorpsbewoners over een mogelijke brede school. Veel
interessante wensen en behoeften zijn daar geopperd. Deze zijn opgenomen in bijlage 3. Wellicht
komt deze informatie in de toekomst nog van pas. Ook geeft zij een inkijkje in de faciliteiten en
wensen die ouders graag zien op school.

Kwaliteit Onderwijs

Op de vraag hoe mensen betrokken willen zijn bij het basisonderwijs wordt er gedacht aan
ouderhulp, onderwijsassistent, als vrijwilliger, bij speciale gelegenheden, in de tuin, met de
boekenpret en als voorleesouder. Ook zijn er een aantal mensen die wel betrokken willen zijn maar
niet weten hoe. Twee derde van de ondervraagden geeft aan niet bij het basisonderwijs betrokken
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te willen zijn (wat deels valt te verklaren vanuit het relatief grote aantal oudere respondenten). Het
is belangrijk om het contact met de school laagdrempelig te houden om de betrokkenheid te
stimuleren. Vanwege toenemende drukte hebben veel ouders geen tijd om aanwezig te zijn bij
bepaalde activiteiten. Het aanpassen van de planning vanuit scholen wordt aangedragen als een
mogelijke oplossing voor dit probleem.
Er wordt algemeen erkend dat het van groot belang is dat de scholen in Schildwolde blijven bestaan.
Als de scholen weggaan, dan wordt de ‘levensader’ uit het dorp weggehaald. Het gebruik maken van
digitale hulpmiddelen tijdens de lessen, bijscholing van docenten, meer parkeergelegenheid en
nieuwe speelfaciliteiten zijn bestaande wensen. Ook het inzetten van een conciërge op de scholen
zou zeer op prijs gesteld worden. In het verleden bleek dat een conciërge een prettige
ondersteuning is voor de leerkrachten.

Scholen zijn een levensader in het dorp ©Jaap Groeneveld (www.jaapgroeneveld.nl)

Een leven lang leren
Niet alleen kinderen kunnen genieten van het volgen en aanbieden van onderwijs. Op de vraag of
mensen het leuk zouden vinden om zelf onderwijs te volgen in het dorp, waarbij te denken valt aan
workshops en cursussen, geeft 32% aan dat ze het leuk zouden vinden om onderwijs te kunnen
volgen in het dorp en twijfelt 1% over de vraag of ze daar behoefte aan hebben (“misschien”). De
motivatie hierachter heeft te maken met een nieuwsgierigheid naar nieuwe onderwerpen, een sterk
bewustzijn dat men zo de saamhorigheid in het dorp kan bevorderen en het feit dat het fijn is om in
de buurt onderwijs te kunnen volgen. Wensen en behoeftes die genoemd zijn voor andere vormen
van onderwijs zijn muziekonderwijs, computercursussen, taalcursussen en creatieve middagen.
Bijzonder veel mensen leggen de nadruk op het meer leren kennen van elkaar, de gezelligheid en de
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verbroedering. De logische vervolgvraag was dan ook welke kennis en kunde er bestaat in het dorp
en of mensen die kennis en kunde met elkaar zouden willen delen. Het blijkt dat er een groot
mogelijk aanbod is. Voorbeelden gaan over het leren van talen, de historie van het dorp,
buitenactiviteiten en creatieve activiteiten. In bijlage 4 is een complete lijst van deze kennis en
kunde opgenomen.

҉ Visie onderwijs
Als het aan Schildwolde ligt zijn de huidige scholen over tien tot vijftien jaar florerende plekken in
het dorp. Voor het behouden van de scholen moeten er uiteraard voldoende leerlingen zijn. Daarom
is het van belang de aanwas van nieuwe leerlingen te stimuleren. Op de korte termijn zal onderzoek
worden gedaan naar hoe de aanwas gestimuleerd kan worden.
Voor het behoud van de scholen zal nog meer betrokkenheid gecreëerd moeten worden. Mensen
zullen gericht gevraagd worden om de scholen te ondersteunen. De speelgelegenheden bij de
scholen kunnen een sub-project zijn tijdens de NL-doet dag die georganiseerd gaat worden rondom
het onderhoud van de voorzieningen in het dorp. Ook zouden ondernemers betrokken kunnen
worden bij de thema’s op school. Dit type activiteiten biedt ruimte voor ‘kruisbestuiving’ tussen
scholen, ouders en ondernemers en biedt scholen bovendien de kans om gebruik te maken van een
opgebouwd netwerk. Het realiseren van een conciërge is interessant voor de scholen in Schildwolde.
Leerkrachten krijgen hierdoor ruimte voor het leveren van kwaliteit. Wellicht is het delen van een
conciërge met meerdere scholen een rendabele optie. Een onderzoek naar deze mogelijkheid staat
op korte termijn op de planning.
Over vijf jaar heeft Schildwolde ook een breder aanbod van onderwijs voor alle belangstellenden in
het dorp. Voorwaarde hiervoor is uiteraard genoeg animo. Door middel van open inschrijving voor
verschillende activiteiten zal gestimuleerd worden dat dorpsbewoners kennis en hobby’s met elkaar
delen. Het gewenste multifunctioneel centrum is daar de perfecte ontmoetingsplek voor. Echter,
daar wil het dorp niet op wachten dus onderwijs ‘aan de keukentafel’ is een prima plek om te
beginnen. Promotie van het aanbod zal gebeuren door het verspreiden van posters en aankondiging
op een activiteitenkalender. Dorpsbewoners die zich hier actief voor in willen zetten worden
opgeroepen dat kenbaar te maken.
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4.2.2 Kwaliteit van wonen en leven
Schildwolde is geliefd bij haar bewoners en het is goed leven in het dorp. 95% van de dorpelingen is
tevreden of heel tevreden over de kwaliteit van wonen en leven in het dorp. Wanneer dorpelingen
aan het woongenot
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Er zijn natuurlijk ook zaken die het woon- en leefgenot drukken. Toch valt het in Schildwolde
alleszins mee. Figuur 4.10. laat zien hoe vaak dorpelingen ervaren dat rommel en hondenpoep op
straat, vernieling van straatmeubilair en parkeeroverlast voorkomen. Vooral hondenpoep op straat
(68%) en rommel op straat (60%) zijn problemen die zeer herkenbaar zijn.

Figuur 4-10 Voorvallen die de kwaliteit van wonen kunnen drukken
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Qua fiets en wandelroutes is het allemaal rechttoe rechtaan. Een wens is om meer ‘doorsteekjes’ te
realiseren voor fietsers en wandelaars. Hiervoor worden op dit moment plannen gemaakt en
uitgevoerd in het natuurgebied ’t Roegwold. Er komen paden door het bos richting ‘t Roegwold.
De kwaliteit van de bestaande woningen is volgens 82% van de ondervraagden goed. 15% van de
mensen vindt dat de kwaliteit van hun woning mager is. Er zijn wel wensen op het gebied van
woningbouw volgens 38% van de ondervraagden. Vooral (betaalbare) woonvoorzieningen voor
ouderen (seniorenwoningen) baart zorgen nu het Oldenloug gesloten is. Een particulier initiatief om
boerderijen om te bouwen tot iets duurdere en levensloopbestendige huurwoningen, waar ouderen
zelfvoorzienend kunnen wonen met zorg voor elkaar, wordt als oplossing aangedragen voor het
tekort aan woonvoorzieningen voor ouderen. De gemeente geeft aan dat dit goed bekeken moet
worden omdat het woningbouwbeleid wordt afgestemd met de provincie Groningen en de Regio
Groningen-Assen.

Behoefte aan nieuwbouw ©Jaap Groeneveld (www.jaapgroeneveld.nl)

Ook is er een behoefte aan starterswoningen en sociale huurwoningen. Woningen zouden
gerealiseerd moeten worden in Schatterswold, aan de Jeldingaheerd en aan de Holterij, omdat daar
nog veel leegstaande kavels zijn. In die omgeving ligt nog altijd een bouw weg en zijn nog geen
bomen geplaatst. Volgens het destijds aangeleverde plan is het echter wel de bedoeling dat er asfalt
en bomen komen. Men geeft aan dat het jammer is dat dit plan nog niet is uitgevoerd omdat dit de
buurt minder aantrekkelijk maakt voor kopers. Buitengebieden lijken op slot te zitten qua
woningbouw vanwege de vele leegstaande kavels in het dorp. De gemeente geeft aan dat er
eigenlijk niet gebouwd kan worden in het buitengebied als gevolg van provinciaal beleid.
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҉ Visie kwaliteit van wonen en leven
Om de tevredenheid over de kwaliteit van wonen en leven te behouden is het belangrijk dat er een
plek is en blijft voor alle dorpsbewoners. Het realiseren van woningen voor verschillende
doelgroepen is dan ook een belangrijk thema voor Schildwolde. Over tien tot vijftien jaar moet er
genoeg woningaanbod zijn voor alle doelgroepen. De gemeente staat open voor woningbouw
initiatieven vanuit het dorp en het dorp als opdrachtgever. Bij opdrachtgeverschap vanuit het dorp
komen wel regels om de hoek kijken die besproken moeten worden wanneer plannen specifieker
worden. Woningen kunnen niet zomaar gebouwd worden zonder dat de behoefte daarvoor
aangetoond wordt. Dit houdt in dat woningen al verkocht moeten zijn bij de aanvang van de bouw.
De specifieke kavels aan het Schatterswold, Jeldingaheerd en de Holterij zijn in handen van de
projectontwikkelaar Vastgoud. De gemeente kan hierdoor niet bepalen wat er met de kavels
gebeurt. Onderzoek moet aantonen wat de mogelijkheden zijn om meer woningen te realiseren.
Hiervoor zal onder andere een gesprek worden georganiseerd met de projectontwikkelaar. Er wordt
een werkgroep gerealiseerd om dit op te pakken.
Ook voor jongeren is het thema kwaliteit van wonen en leven belangrijk. Om de jongeren in
Schildwolde te houden en aan te trekken moeten scholen blijven bestaan en zijn er betaalbare
woningen nodig. Ook wil het dorp de jongeren helpen bij het zoeken naar- en vinden van werk door
jongeren te introduceren in de bestaande netwerken van mensen. Ten slotte moeten de omliggende
steden goed te bereiken zijn met het openbaar vervoer.
De rust en de ruimte staan centraal in de beleving van het dorp. Deze centrale rol moet het
behouden bij het maken van plannen voor de toekomst.

Rust en ruimte ©Jaap Groeneveld (www.jaapgroeneveld.nl)
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4.2.3 Noaberschap
Op de vraag of mensen op dit moment noaberschap ontvangen, geeft 10% aan dat inderdaad te
doen. Dit noaberschap is voornamelijk burenhulp in termen van hulp in de tuin, een praatje, hulp bij
de administratie, een hapje eten of af en toe elkaars kinderen mee naar school nemen. Er is vrijwel
geen (93%) behoefte aan (meer) noaberschap. De mensen die wel graag meer noaberschap zouden
ontvangen denken daarbij vooral aan sociale contacten, even een praatje te kunnen maken en
incidenteel iets leuks doen om elkaar beter te leren kennen.
Naast de vraag of noaberschap ontvangen wordt, werd ook gevraagd of mensen zelf ook
noaberschap bieden. Opvallend is dat het aantal hulpbieders met 29% veel hoger is dan het aantal
ontvangers. Hulp wordt vooral geboden in de buurtvereniging, aan familie, eenzame ouderen en aan
buren. De hulp neemt de vorm aan van bezoekjes, klussen in en om het huis en aan de auto en bij
het vervoer en de opvang van kinderen. Ook geven veel mensen aan dat ze altijd klaar staan voor
hun buren en dat de buren alleen maar hoeven te vragen als ze hulp nodig hebben. Meer dan de
helft van de dorpsbewoners (56%) is dan ook bereid meer hulp te bieden als dat nodig is. Hierbij valt
te denken aan een boodschapje meenemen, een praatje maken, bezoeken afleggen bij
eenzaamheid, incidentele hulp bij ziekte en klussen waar nodig.
Ook jongeren staan open voor het bieden van noaberschap. Echter, verder dan de buren gaan ze
niet omdat ze de stap naar vreemden te groot vinden. Ook andere mensen geven aan dat het bieden
van noaberschap afhangt van de persoon die hulp nodig heeft en dat er om gevraagd moet worden.
Over de cohesie in het dorp schemert in de vragen dan ook wat ongenoegen door. Mensen vinden
het lastig om elkaar te groeten en een praatje maken als ze elkaar niet kennen of bijvoorbeeld wel
en niet kerkelijk zijn.

“Gewoon elkaar groeten! Mijn dochter van 13 wordt bijvoorbeeld niet terug
gegroet als ze vriendelijk hoi zegt! Ze wordt dan verbaasd aangekeken alsof ze het
niet zou menen. Vertrouwen in elkaar hebben en elkaar niet veroordelen op
uiterlijk en achtergrond. Het ontbreekt in dit dorp aan sociale vaardigheden. Vooral
op het vlak van open staan naar nieuwe inwoners die afwijken van de ‘norm’.”

Op de vraag hoe noaberschap te bevorderen valt worden veel verschillende ideeën aangedragen.
Hierbij gaat het vooral om het in contact brengen van dorpsbewoners om ‘vraag en aanbod’ in kaart
te kunnen brengen. Voorbeelden zijn een burendag, een contactbank, ontmoetingsavonden en een
WhatsApp groep. De volledige lijst met mogelijkheden om noaberschap te bevorderen is te vinden in
bijlage 5.
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden zeer weinig gebruikt
in het dorp. Slechts 2% van de ondervraagden gaf aan gebruik te maken van de WMO, voor
steunkousen en vervoer. Dit kan te maken hebben met hoe de vraag is gesteld in de enquête.
Wellicht wisten dorpsbewoners niet wat er zoal onder de WMO valt. Volgens het sociale team van
de gemeente staan in oktober 2016 in Schildwolde 81 voorzieningen uit vanuit de WMO bij 58
cliënten. Dat geeft toch een indicatie dat het percentage wellicht wat hoger ligt, maar dat er
inderdaad relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de WMO.

Ouderen
Ten slotte is er gevraagd hoe mensen graag zouden zien dat Schildwolde met haar ouder wordende
bevolking omgaat. De meest voorkomende zorg betreft de woonmogelijkheden. Veel mensen willen
het Olderloug terug. Alternatieve woonvormen moeten gevonden worden. Een servicepunt voor
ouderen om mantelzorg te regelen zou goed zijn, evenals een buurtbus zodat mensen de deur uit
kunnen gaan. Ook een centrale plek voor activiteiten en gezamenlijk eten wordt op prijs gesteld.
Veel mensen geven aan dat buren voor elkaar moeten zorgen en een oogje in het zeil moeten
houden. Ook wil men gemeentelijke steun om het zo lang mogelijk thuis wonen te faciliteren en
denken een paar mensen dat het goed is om jong en oud door elkaar te laten wonen. Mantelzorg
moet vanzelfsprekend zijn maar geen verplichting.

“Zo zit het leven in elkaar, de ouderen hebben de jongeren grootgebracht en de
jongeren op hun beurt zorgen voor de ouderen.”
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҉ Visie noaberschap
De vanzelfsprekendheid van het noaberschap in Schildwolde moet behouden blijven. Over vijf jaar
zullen dorpsbewoners nog steeds voor elkaar zorgen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat er een
cultuur ontstaat waarin iedereen durft te vragen. Hiervoor is ‘kruisbestuiving’ nodig.
Buurtverenigingen en ontmoetingsplekken zoals het gewenste multifunctioneel centrum zijn
plekken die ervoor zorgen dat het dorp noaberschap blijft stimuleren.
Voor meer steun vanuit de WMO is het van belang dat inwoners weten wat de mogelijkheden zijn.
Voorlichtingsavonden zijn een mogelijkheid om de WMO voorzieningen meer onder de aandacht te
brengen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met het sociale team van Slochteren. Het sociale
team is actief bezig met het verspreiden van informatie over de WMO voorzieningen. Ook voor de
ouderen is het van belang dat het onder de aandacht brengen van de WMO nu gebeurt.
Seniorenvoorlichters kunnen daarbij ondersteunen.

Een handje helpen bij het oversteken van de weg ©Jaap Groeneveld (www.jaapgroeneveld.nl)
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4.3 Conclusie en overkoepelende afspraken
Het ontwikkelen van een dorpsvisie is een eerste stap in een lang proces. Wil Schildwolde haar visie
immers omzetten in duurzame activiteiten dan zullen er mensen op moeten staan om de woorden
om te zetten in daden. Gelukkig is Schildwolde een dorp met een actieve kern van vrijwilligers.
Gezien de belangstelling voor de visie en de vele wensen en ideeën die mensen te kennen hebben
gegeven, lijkt er ook animo te zijn voor het vervolg van deze visie.
Op de ‘heidag’ is uitgebreid gesproken over hoe het vervolg van deze visie vorm kan gaan krijgen. Er
is besloten om met elkaar een overkoepelende dorpsraad in het leven te roepen die een
aanspreekpunt kan zijn voor alle verenigingen, organisaties en individuen en die per thema op zoek
zal
gaan
naar
vrijwilligers die bereid
zijn de gewenste visie
te verwezenlijken.
Belangrijk is dat de
dorpsraad
een
afspiegeling
wordt
van het volledige dorp
zodat
het
verenigingswezen van
Schildwolde
zich
hierin
vertegenwoordigd
voelt.
Herman
(SGV),
Vergezicht ©Jaap Groeneveld (www.jaapgroeneveld.nl) Schoenmaker
Jan
Niezink
(Dorpsbelangen), Mathilde Pruntel (Gemeente Slochteren) en Gerben van der Meulen (vrijwilliger in
het onderwijs) hebben zich beschikbaar gesteld als interim starters van deze dorpsraad. Er zal
aanvullend in elk geval verder gezocht gaan worden naar vertegenwoordigers uit de Jeugd en van de
Kerk. Mensen die zich aan willen melden voor de dorpsraad worden hiertoe van harte uitgenodigd.
Wellicht dat een stemproces de uiteindelijke leden moet bepalen. Dit zou plaats kunnen vinden
tijdens de gemeentelijke verkiezingen van 2017.
Ook is gesproken over wat de overkoepelende visie van Schildwolde voor de komende jaren moet
zijn. Schildwolde wil toe naar een cultuur van aanspreekbaarheid en het benutten van elkaars
kwaliteiten. Iedereen met wie gesproken is geeft aan dat de saamhorigheid in het dorp in de
afgelopen twintig jaar toegenomen is. Traditionele scheidslijnen beginnen te vervagen en dat is voor
alle dorpsbewoners een goede zaak. Het is de diversiteit en combinatie van individuele kwaliteiten
die een dorp rijker maakt. Om daar optimaal gebruik van te maken zullen we elkaar om hulp durven
vragen en elkaar aanspreken waar dat nodig is.
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Dankwoord
Een dorpsvisie komt niet uit de lucht vallen en wij hebben dan ook vele mensen te danken voor de
totstandkoming ervan. Allereerst willen we graag het Loket Leefbaarheid Groningen, de gemeente
Slochteren en de Vereniging Dorpsbelangen danken voor hun financiële ondersteuning van dit
project. Zonder de budgetten die zij beschikbaar stelden zou deze visie er niet zijn geweest.
Twee mensen hebben de afgelopen maanden ontzettend hard met ons samengewerkt: Simone
Doornbos en Jan Niezink. Simone is honours studente aan de Hanzehogeschool in Groningen en
werkte voor haar studie mee aan dit project. Ze hielp ons bij het invoeren van de enquêteuitkomsten, ging mee met een aantal interviews en een focusgroep en ze schreef het tweede
hoofdstuk over de historie van Schildwolde voor deze visie. Jan was vanaf het allereerste begin
betrokken bij de visie. Samen schreven we de subsidieaanvraag en hadden we uren telefonisch
overleg. Ook zocht hij uit wie we moesten benaderen in het dorp, zorgde hij voor de druk van de
enquêtes en de visie, besprak hij plannen en resultaten met het bestuur van Dorpsbelangen en
trommelde hij het hele bestuur op om de enquêtes huis-aan-huis te verspreiden.
Zonder alle 151 inwoners van Schildwolde die de tijd hebben genomen om onze vragen te
beantwoorden was deze visie uiteraard ook niet mogelijk geweest. Wij hopen dat u zich gekend
voelt in de resultaten en wilden u bijlage 6 bij deze visie niet onthouden: uw meningen op de vraag
of we nog iets vergeten waren.
Ook Dierenspeciaalzaak Dries van de Bunte en PLUS Spithoff willen we graag bedanken. Hier
mochten mensen hun vragenlijsten inleveren.
Dan zijn er een aantal mensen die we willen bedanken voor hun tijd en inzet tijdens de interviews:
Herman Schoenmaker, Curtis Banffer, Marlinde van der Meulen, Gerben van der Meulen, Mathilde
Pruntel, Coen van Atten, Harm Jan Haan, Bart Fokkens, Mannie Fokkens en Kees Groot. Wat hebben
we veel van u allen mogen leren.
Ja, en dan heb je alle data verzameld. En dan? Dan wordt het tijd om aan de hand van de resultaten
te brainstormen over wensen en oplossingen voor de toekomst. De eerste aanzet tot een werkelijke
visie. Daar werden wij tijdens de focusgroepen fantastisch bij geholpen door Bert Mars, Anneke
Hopman, Curtis Banffer, Betsy Post, Marlinde van der Meulen, Gerben van der Meulen, Leonie de
Jonge, Riëm Kamphuis, Afke Smit, Fred Smit en Frans van der Vlugt. Het waren twee inspirerende
avonden.
Gelukkig stonden we er ook bij de uiteindelijke vorming van de visie niet alleen voor. Tijdens de
‘heidag’ werd de visie uitgedacht door Johan Bennenga, Herman Schoenmaker, Gerben van der
Meulen, Wendy Minses, Jan Evenhuis, Monique Zweep, Mathilde Pruntel, Harma Doornbosch, Frits
Boven en Jan Niezink. Een zeer lange dag waar jullie je opperste concentratie en creativiteit ten toon
spreidden.
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Ten slotte kan het u niet ontgaan
zijn dat er nog een man met visie
aan deze visie heeft meegewerkt.
De prachtige omslagfoto evenals
alle foto’s in het binnenwerk van
deze visie hebben wij te danken
aan dorpsgenoot en fotograaf Jaap
Groeneveld.
Neemt u vooral een kijkje op zijn
website (www.jaapgroeneveld.nl)
voor nog veel meer prachtig werk.

©Jaap Groeneveld (www.jaapgroeneveld.nl)

Iedereen heel hartelijk dank!

En daar willen wij het graag bij laten. Het was ons een waar genoegen om dit afgelopen half jaar
voor- en met u aan deze visie te mogen werken. Wij hebben u leren kennen als een dorp vol ideeën,
plannen en meningen. Met die bagage op zak en met de blik op dat punt op de horizon hebben wij
het volste vertrouwen dat u uw visie om zult zetten in prachtige initiatieven!

Marieke Kingma & Lidewij Niezink, uw onderzoekers
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