Resultaten eerste bewonersavond Omgevingsvisie Oldebroek 11-04-2017
Deze opsomming is een weergave van hetgeen door de aanwezige bewoners benoemd is. In
verband met het feit dat de aanwezige inwoners geen weerspiegeling vormen van de bevolking
van de gemeente Oldebroek is het geen weerslag van de mening van de gehele Oldebroekse
samenleving. De besproken elementen zijn echter zeer waardevol om grip te krijgen op de onderwerpen die voor de bewoners van groot belang zijn wanneer nagedacht wordt over de toekomst van de gemeente Oldebroek. Veel van de benoemde punten treft u aan in de Omgevingsvisie.
Leefbare dorpen en een vitale samenleving
• De kleine dorpen zijn zeker niet 'af'. Ontwikkelingen zullen met name plaats moeten
vinden via transformatie (van bijvoorbeeld agrariërs die stoppen), herstructurering en
inbreiding. Het karakter van de dorpen blijft op die wijze intact. Zolang er vraag is moeten dorpen zich kunnen ontwikkelen. Dit geldt ook voor kleinschalige bedrijfsterreinen
(zie verder).
• Nieuwkomers moeten beseffen dat ze komen wonen in aan agrarische werklandschap
met alle lusten die daarbij horen (ruimte, etc.) maar ook de lasten die horen bij een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Er is in sommige gevallen sprake van een clash tussen het agrarisch economisch profiel en nieuwe bewoners.
• De kleine dorpen ontberen voorzieningen, en die komen ook niet meer terug (internet
en het gemak van grote winkels elders; elke bewoner is daar zelf ook debet aan). Tenzij
er ook kleinere winkels mogen komen, verbonden aan boerenbedrijven (directe verkoop
agrarische producten) of andere bedrijven, moeten we dit accepteren.
• Bouwen zeker ook in de kleine kernen mogelijk maken zolang er vraag is, zeker niet
uitsluitend voorbehouden aan de grotere kernen.

Bereikbaarheid en infrastructuur
• Openbaar vervoer ontwikkelen is prima, maar het moet dan wel goedkoper. De jeugd is
gewend om lange afstanden te fietsen, dus daarvoor hoef je het niet te doen. Met het
verdwijnen van voorzieningen worden de afstanden steeds groter. Iedereen overbrugt
die op zijn eigen wijze.
• Recreatie i.c.m. ‘fietsen’ is een goede ontwikkeling voor de regio, je kunt mooie afstanden fietsen in een afwisselende regio.
Vitale economie
• Meer verblijfsrecreatie dan nu is niet echt noodzakelijk (binnen de gemeente), maar
moet wel kunnen als het zich voordoet als vraag, bijvoorbeeld op het gebied van bed &
breakfast.
• Agrarische bedrijven kunnen niet alleen combineren met recreatie, maar ook met zorg
of andere dienstverlening. Of andere bedrijvigheid, al of niet i.c.m. wonen
• Toeristisch zijn agrarische bedrijven zeer in trek, daar zou je meer mee kunnen doen.
Het boerenleven als toeristisch product. Kortom: De landbouw moet zich waar gewenst
multifunctioneel kunnen ontwikkelen: zorg, recreatie, energie, natuur, ambacht, sport en
gezondheid
• Werkgelegenheid is met name te creëren voor de lager- en middengeschoolden. Daar
zit geen negatieve bijklank in, dat is gewoon zo. Het is een illusie dat je hogergeschool-
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den aan kan trekken. De werkgelegenheid zal zeker niet altijd naar buitenland verdwijnen, ook in NL blijven de lagergeschoolden zeer gewild. Er is goed brood te verdienen
in ambachtelijke werkgelegenheid, waarin men van oudsher mensgericht, sociaal en
doelmatig bezig kan zijn. Dat past bij Oldebroekl
Economisch gezien moet Oldebroek streven naar een veilige en sociale leefomgeving,
in plaats van streven naar iets wat economisch niet haalbaar is met bijvoorbeeld hoger
opgeleid personeel. Hierbij past bijvoorbeeld een initiatief om kleinschalige bedrijvigheid
en ambachten weer te concentreren in de dorpen (bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouw
in vrijkomende stal) en zo te verbinden aan de samenleving, i.p.v. een groot bedrijventerrein (H2o) wat bovendien nauwelijks van de grond komt.
Gerelateerd aan de komst van Lelystad worden door de aanwezige bewoners geen
kansen gezien.

Aantrekkelijke omgevingskwaliteit
• De natuurgebieden moeten zeker nog kunnen worden bezocht, dus geen hek eromheen. Sowieso wordt er teveel gericht op bescherming, dit mag wel ‘een tandje minder
af en toe’.
• De natuur is adaptief, menselijk ingrijpen verstoort weliswaar maar de natuur herstelt
snel het evenwicht
Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energieneutraal
• Zonneparken zijn prima initiatief, maar windmolens kunnen ook wel. Zeker in/rond bedrijfsterreinen, en langs snelwegen.
• Bestaande en nieuwe woningvoorraad moet worden verduurzaamd, maar begin met
een goed isolatieprogramma en denk daarna pas aan panelen, etc.
• Maak combinatie met ambities rondom het verwijderen van asbestdaken. Die moeten
allemaal weg en kunnen dan direct vervangen worden door daken met panelen.
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