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Bijlage 1: Speerpunten werkgroepen Dorpsvisie Wijster 

 

Leefbaarheid 

• De verenigingen in het dorp Wijster werken samen en behouden vrijwilligers voor 

bestuursfuncties. 

• Minimaal 1x per jaar wordt er een vrijwilligers dag georganiseerd in Wijster  

• Er komt een app groep en vrijwilligersmap voor alle vrijwilligers in het dorp; hier worden 

incidentele klussen gedeeld.  

• Er komt een centraal punt in het dorp voor paramedische en/of medische ondersteuning.  

• Bewoners worden uitgenodigd om aan te geven wat ze nodig hebben om in Wijster te blijven 

wonen, welke voorzieningen ze nodig zijn en waar ze gebruik van willen maken.  

• Wijster wordt aantrekkelijk voor toerisme; hiervoor wordt een plan ontwikkeld om te kijken 

naar de invulling van de Brink.  

• Wijster wordt aantrekkelijk voor toerisme; hiervoor wordt een plan ontwikkeld voor betere 

informatievoorziening in het dorp. (verwijzing VAM-berg/historische kenmerken/reclame 

uitingen van ondernemers)  

• Er komt een digitaal platform waar verenigingen informatie kunnen delen, dit is voor iedere 

inwoner van het dorp toegankelijk.  

• Er komt een sociale ontmoetingsplaats in het dorp Wijster.  

• Versterken van de samenwerking ondernemers om krachten te bundelen. Bevorderen 

toerisme en samenhang in het dorp. 17x 

 

Wonen 

• Wijster wil geen nieuw woonplan, maar inbreiding van woningen in het dorp.  

• Bij nieuwbouw in Wijster (middels inbreiding) is het belangrijk dat ruimtelijk en groen boven 

industriële bouw gaat. (Geen blokkendozen)  

(aanvulling: wel, anders niet betaalbaar) 

• Bij nieuwbouw in Wijster is het belangrijk dat er concrete woonwensen worden kenbaar 

gemaakt. 

• In Wijster is het belangrijk dat inwoners kunnen doorstromen binnen het eigen dorp.  

• Bij nieuwbouw in Wijster is het belangrijk dat er woningen worden gecreëerd die 

levensloopbestendig zijn.  

• Bij nieuwbouw in Wijster is het belangrijk dat er aan starterwoningen wordt gedacht.  

• Bij nieuwbouw is het belangrijk dat er uitsluitend woningen voor inwoners van Wijster 

worden gecreëerd.  

• Bij nieuwbouw in Wijster worden maximaal 10 woningen gebouwd. 

• In Wijster is het belangrijk om uit te breiden om het dorp leefbaar te houden.  

• Doorstroom is noodzakelijk om leefbaarheid te waarborgen  
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      Aanvulling: 

• Meer generatiewoningen bouwen; ouderen beneden, jongeren boven.  

• Wooncoöperatie voor starters.  

• Sociaal en economisch gebonden wonen, vooral onder starterswoningen.  

 

       Verkeer 

 

• In Wijster willen we voorkomen dat het verkeer met een te hoge snelheid de bebouwde kom 

binnenrijdt. Dit willen we voorkomen door (extra) snelheid beperkende maatregelen.  

• In Wijster willen we dat de kruising Bruntingerweg/Dorpshuis/Sportweg/Hadderstraat 

overzichtelijker wordt.  

• In Wijster willen we dat de kruising Boerkoelweg/Nieuwe Es overzichtelijker wordt.  

• In Wijster willen we dat de kruising Drijberseweg/Vamweg overzichtelijker wordt.  

• In Wijster willen we dat binnen en buiten het dorp met eenduidige snelheden wordt 

gereden.  

a. 30km/u in de bebouwde kom  

b. Buiten de bebouwde geen “rare” overgangen in snelheid. Geen 30-80-60 (bv Dorp, 

Drijberseweg, Vamweg), maar 30-60-80, of 30-60, of 30-80.  

• In Wijster willen we dat de fietsers voor de VAM berg op een juiste manier daar naartoe 

worden geleid.  

• In Wijster willen we dat de scholieren op een veilige manier naar Hoogeveen kunnen fietsen. 

We denken hierbij aan een fietspad, verbreding VAM weg met fietsstroken etc.  

• In Wijster willen we de Bruntingerweg aantrekkelijker maken voor voetgangers. Hierbij wordt 

gedacht aan een voetpad en meer groen.  

• In Wijster willen we de omgeving rond de school verkeersveiliger maken. Hierbij wordt 

gedacht aan zebra’s of een schoolzone (verhoging, andere kleurstelling etc).  

• In Wijster moeten we samen met de gemeente de bermen beter onderhouden. 

Probleemgebieden moeten worden aangepakt.  

• In Wijster willen we een veilige situatie creëren bij de bushalte bij het Dorpshuis.  

• In Wijster willen we uniformiteit in de straatverlichting.  

 

Aanvulling: 

• Druppel kruising Drijberseweg/Vamweg; binnenbocht wordt vaak genomen.  

• Kleinere bus laten rijden.  

• De Nieuwe Es verbreden in plaats van éénrichtingsweg  
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Duurzaamheid 

 

• Afval terug dringen en opvangen door afvalbakken en netten.  

• Een lenen en delen app voor gereedschap en eventueel vervoer, repareren in repaircafé  

• Voedsel uit de buurt door streekproducten in de buurtsuper een watertappunt op de brink  

 en eventueel een dorpsmoestuin.  

• Bewustwording door excursies/infoavonden.  

• Duurzame nieuwbouw, energieneutraal en met hernieuwbare grondstoffen.  

• Water opvangen (centraal/regentonnen) en verminderen van verhard oppervlak.  

• Opwekken van duurzame energie door gezamenlijke zonnepanelen/windmolen of andere 

 energie. (bijvoorbeeld van Attero)  

• Beter gebruik van de energie door bijvoorbeeld bewegingsmelders in straatverlichting  

 oplaadpunten voor auto’s en fietsen, buitenverlichting uit te schakelen of op sensoren.  

• Aanplant bloemrijke bermen, (fruit)bomen en natuurvriendelijke inrichtingsmogelijkheden  

 voor erven en tuinen, eventueel een dorpsbos met daarin een crossbaantje voor de jeugd.  

• Natuurvriendelijk onderhoud van tuinen erven en singels in samenwerking met  

 landschapsbeheer Drenthe en kijken wat we aan weidevogelbescherming kunnen doen.  

• De brink geschikter maken voor evenementen.  

       Aanvulling: 

       • Hondepoepbakken  

 


