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Voorwoord
De gemeente Steenwijkerland wil graag samen met de dorpsbelangen werken aan een
leefbare gemeenschap nu en in de toekomst in dorpen. Daarvoor wil de gemeente graag
weten wat er leeft onder de bevolking, wat de wensen en behoeften zijn en hoe beleid
hierop afgestemd kan worden. Ook voor de bewoners van Paasloo, vertegenwoordigd door
Paasloër Belang, is het belangrijk om na te blijven denken over de kwaliteit van de
leefbaarheid in Paasloo, nu en in de toekomst. Daarom is, met financiële steun van de
gemeente, dit dorpsplan opgesteld.
Dit dorpsplan geeft antwoord op de volgende vragen: wat gaat er goed, wat gaat er minder
goed, wat zijn positieve en negatieve ontwikkelingen in Paasloo, waar is waakzaamheid
geboden, waar moet actie worden ondernomen, en hoe en door wie gaat dit gebeuren? Het
eigen inzicht van de inwoners staat hierbij centraal.
Dit dorpsplan is gerealiseerd met behulp van de inwoners van Paasloo. Bij het opstellen van
het plan wordt duidelijk waar een klein dorp groot in kan zijn. Er is snel een werkgroep
geformeerd ter ondersteuning van het bestuur van Paasloër Belang. Aan het dorpsplan werd
door deze groep op enthousiaste wijze gewerkt. Door middel van zeer goed bezochte en
gezellige keukentafelgesprekken werd enthousiast input gegeven voor het plan. Gedreven
maar ook kritisch werden alle punten besproken en van commentaar voorzien. De
werkgroep is trots u het resultaat te kunnen presenteren.
De volgende mensen maakten deel uit van de werkgroep:
Alo Weemstra
Sanne Weemstra
Nanka Nijenhuis
Marcel van der Vegt
Remco Onstwedder
Willeke Klijnsma
Theo Jansen
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Aanpak
Om het dorpsplan te realiseren is een werkgroep
geformeerd bestaande uit twee bestuursleden van Paasloër
Belang en vijf inwoners. Voor het opstellen van het
dorpsplan heeft de werkgroep begeleiding gekregen van
Timpaan, in de persoon van de ervaren Geeske Visser. De
begeleiding werd door de gemeente Steenwijkerland
gefinancierd.
De jaarvergadering in februari 2012 is aangegrepen om de
eerste input voor het dorpsplan te verzamelen. De
voorzitter van Paasloër Belang heeft een presentatie
gehouden over het hoe en waarom van het dorpsplan.
Vervolgens werden de aanwezigen verdeeld over een vijftal groepen, waarbij
geïnventariseerd werd wat er leeft onder de bevolking. Naar aanleiding van deze
inventarisatie kwam een discussie op gang, welke resulteerde in allerlei
plannen/ideeën/wensen van de aanwezigen. De contouren van het dorpsplan zijn gevormd.
De werkgroep is met deze input aan de slag gegaan en heeft er voor gekozen om
keukentafelgesprekken te gaan houden om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Paasloo is
in zes verschillende buurten/straten verdeeld en daarvan hebben ongeveer 70 personen aan
deze gesprekken deelgenomen. Deze keukentafelgesprekken werden gekaderd door drie
hoofdthema’s:





Fysiek – ruimtelijk. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan natuur, landschap,
bebouwing en veiligheid.
Economie. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de
landbouw en recreatie, duurzame energie en het voorzieningenniveau in Oldemarkt
welke van invloed is op de leefbaarheid in Paasloo.
Sociaal. Hieronder valt het verenigingsleven, kinderopvang, algemene voorzieningen
en verdere sociale initiatieven.

De uitkomsten van deze gesprekken zijn verwerkt in dit dorpsplan.
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Samenvatting
Paasloo is een klein plattelandsdorp in de kop van
Overijssel. Het is een prachtig dorp met een afwisselend
landschap van houtwallen, weiland en bouwland. De
inwoners van Paasloo (385) hechten veel waarde aan het
woongenot in Paasloo. Wonen in Paasloo betekent namelijk
wonen in rust en ruimte in een natuurlijke omgeving. De
wens om dit zo te laten is dan ook groot. Een veel gemaakte
opmerking tijdens de keukentafelgesprekken was ‘het is
goed zo’. Dit geldt niet alleen voor het wonen, maar voor
bijna alle onderdelen. Dit sluit aan bij de uitkomsten van de
tweejaarlijkse omnibus enquête waaruit blijkt dat mensen tevreden zijn over de sociale
aspecten van wonen in Paasloo. Toch is het belangrijk waakzaam te blijven om dit ook
daadwerkelijk zo te behouden.
Het landschap is voor Paasloo een belangrijke waarde. Paasloo wordt gemaakt door het
landschap en zijn inwoners. De kwaliteit van het landschap staat de laatste jaren onder druk.
Gericht onderhoud ter behoud van het landschap is voor de inwoners belangrijk!
De dorpskern bevindt zich rondom de Paasloër kerk. De overige bebouwing ligt verspreid in
het gebied, waaronder campings, een villapark en verschillende agrarische bedrijven.
Eventuele nieuwbouw/uitbreiding moet mogelijk zijn waarbij dit inpasbaar moet zijn in het
landschap. Dit geldt ook voor eventuele nieuwbouw van woningen, dit kunnen eventueel
starterswoningen zijn als er sprake is van een manifeste lokale woningvraag.
De ligging van Paasloo in het buitengebied, maakt dat de auto voor de bewoners het
belangrijkste vervoermiddel is. Goede bereikbaarheid per auto is dan ook belangrijk. Maar
ook het aanwezige landbouw- en recreatieverkeer maken dit een belangrijk onderwerp.
Veiligheid van de weggebruikers is belangrijk. Het onderhoud van de wegen en bermen
geven de inwoners een hoge prioriteit.
Het landschap moet de ondernemers de ruimte geven om te ondernemen, toeristen ruimte
geven om te recreëren en de bewoners de rust en ruimte geven om te wonen. Inwoners van
Paasloo vinden dat er binnen het landschap van Paasloo ruimte moet blijven om te
ondernemen. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe ondernemers in vrijkomende
agrarische bestemmingen. Hierbij is het wel van belang dat er een goede balans blijft tussen
de (agrarische) ondernemers, recreatieve ondernemers en het woongenot.
Paasloo is een kleine kern waarin mensen zich over het algemeen verbonden voelen met
elkaar en hun omgeving. Er is zorg voor elkaar. De sociale cohesie is goed zo als het nu is. De
bewoners zijn tevreden over de hoeveelheid activiteiten die worden georganiseerd. Het
gebouw ‘Paasloë’ speelt hierbij een belangrijk rol. Het gebouw is het hart van het dorp. Voor
de leefbaarheid dient het gebouw behouden te blijven en te worden gemoderniseerd.
Daarnaast is het voor de leefbaarheid van Paasloo van belang dat de voorzieningen en
faciliteiten zoals winkels en (sport)verenigingen in Oldemarkt op peil blijven.
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Geschiedenis
Paasloo is een prachtig dorp, een afwisselend landschap
van houtwallen, weiland en bouwland. Hiertussen liggen
de huizen en de boerderijen. Al vele eeuwen is dit het
beeld van Paasloo, en in de tiende eeuw was het al een
zelfstandig kerspel. Over de tijd van stichting, en naam van
oorsprong, is niets bekend. De gehuchten Oldemarkt en
Kalenberg vielen ook onder het kerspel Paasloo. Het was
hier op de hogere bosgronden ten tijde van veel regenval
veilig wonen. De broeklanden waren voor Paasloo van
levensbelang, vooral bij droogte. Hier werd in de zomer
veel hooi geoogst en ook de naweide was voor de boeren van groot belang. Decennia lang
was ook het aanwezige hout een bron van inkomsten: de jonge eikenbast in het voorjaar
werd verkocht aan de leerlooierijen; takkenbossen werden gebruikt voor de oven van de
bakker; en het twijg werd gesneden voor de bouw van de dijken.

Het dorp had in de 14e eeuw al een eigen kapel,
wat later een karakteristieke kerk is geworden.
Verder was hier in 1646 een herenhuis met
havezathe. De inwoner was een invloedrijk persoon
en had stemrecht in het gebied van Overijssel. Deze
havezathe had een oppervlakte van 183 hectare en
telde in totaal zeven boerderijen. Omstreeks 1850
telde Paasloo 80 huizen en 500 inwoners.

Rond 1930 zag men in Paasloo de eerste landbouwtrekker van de
familie Krol, de voormalige eigenaar van ‘de Krolsbergen’. De
eigenaar liep bij meer dingen voorop, want hij had toen ook al een
eigen stroom- en watervoorziening. De landbouwer had voor de
afvoer van het overtollige hemelwater zelfs een tonmolen
gebouwd. Deze tonmolen is in de loop van de jaren vijftig ter ziele
gegaan. Op het terrein waar de familie vroeger woonde staat thans
een replica van de enige tonmolen in Nederland.
De laatste 50 jaar is het agrarische karakter van Paasloo veranderd. Waren er 50 jaar
geleden nog wel 50 agrariërs (toen heetten ze nog boeren) in Paasloo, heden ten dage zijn
het er nog maar twaalf. Door onder andere schaalvergroting, saneringsregelingen en de
tucht van de markt, zijn ze verdwenen. Alleen al aan de Spinnerslaan waren in de jaren 60
vijf melkveehouders. Ook het landschap is veranderd; door ruilverkaveling zijn boswallen
verdwenen en percelen zijn groter geworden. Ook de grote plassen water, waar ’s winters
geschaatst kon worden, zijn verdwenen door de realisatie van grote watergangen. Toch is
Paasloo landschappelijk een mooi dorp gebleven. Dit blijkt wel uit de toenemende recreatie
in ons dorp.
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Enkele actuele feiten
Onderstaande feiten geven een beeld van de ‘Sociale atlas‘ van Paasloo, dit is gebaseerd op
gegevens van het CBS per 1 januari 2011.
Paasloo heeft 385 inwoners, keurig verdeeld 195 mannen en 190 vrouwen. De
leeftijdsopbouw is als volgt:
Leeftijdsgroep
0-15
15-25
25-45
45-65
65 +

Paasloo
16%
10%
20%
36%
18%

Nederland
18%
11%
24%
29%
18%

Binnen de werkgroep heerst het gevoel dat er veel jongeren in Paasloo wonen. Dit wordt
echter niet bevestigd. Een verklaring kan zijn dat veel van deze jongeren studeren en deels
uitwonend zijn. De groep 45-65 jaar is relatief groot. Wat in relatie tot het aantal
koopwoningen en de gemiddelde prijs van een woning niet vreemd is. Van de inwoners is
55% gehuwd. Het gemiddeld huishouden is 2,5 persoon.
Het dorp is totaal ca. 610 ha groot. Het aantal inwoners per km2 is daarmee laag. 8% van het
dorp is bebouwd, 8% is bos en overig terrein en 84% is agrarische grond.
Van de woningen is 85% een eigen woning, 15% staat geregistreerd als overige huurwoning.
In 2000 stond 98% van de woningen nog als eigen woning geregistreerd. Waarschijnlijk heeft
dit te maken met de bouw van recreatiewoningen op het Villapark De Weerribben. Deze
woningen staan (deels) geregistreerd als huurwoning. Landelijk is overigens 55% van de
woningen een eigen woning.
76% van de volwassen inwoners is actief in het arbeidsproces. Waarvan 23% als zelfstandige,
landelijk is dat 8%. In 2010 werd geen beroep gedaan op een algemene uitkering, landelijk
4,4%. Ook waren er minder arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dan landelijk, 6,6% t.o.v.
7,2%, wel waren iets meer werkloosheidsuitkeringen 3,5% t.o.v. 2,5% landelijk.
Het aantal huishoudens met een hoog inkomen is 29%, landelijk is dat 20%. Het aantal
huishoudens met een laag inkomen is 37%, landelijk 40%. Onder of rond het sociaal
minimum is 10% in Paasloo, landelijk 8%.
Een wetenswaardigheidje: In Paasloo staan 325 voertuigen geregistreerd! Waarvan 245
auto’s, 40 motoren en 40 bedrijfsmatige voertuigen.
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Natuur en landschap
Paasloo is een prachtig dorp met een afwisselend landschap van houtwallen, weiland en
bouwland. Paasloo wordt gemaakt door het landschap en zijn inwoners. Het landschap is
voor Paasloo van belangrijke waarde. Niet alleen creëert het een mooie omgeving om te
wonen, het is ook een bron van inkomsten voor de landbouw en de toeristische
ondernemers. De inwoners zijn tevreden over de natuur en het landschap. Ze wonen er voor
de rust, de ruimte en de natuur. De inwoners hechten grote waarde aan het behouden en
zelfs versterken van het landschap.
Het landschap moet ondernemers de ruimte geven om te ondernemen, toeristen ruimte
geven om te recreëren en bewoners de rust en ruimte geven om te wonen. Om dit voor de
toekomst te behouden en te versterken is de kwaliteit van het landschap van belang. Het is
daarbij van belang dat het goed onderhouden, toegankelijk, aantrekkelijk en schoon blijft.

Onderhoud
Het onderhoud kan onderscheiden worden in het bermonderhoud en het onderhoud van
bossen en de boswallen.
Het bermonderhoud langs de wegen is van wezenlijk belang voor het aanzien (beeld) en de
veiligheid. Het onderhoud is daarbij te onderscheiden in het maaibeheer en de fysieke staat
van de bermen. Ten aanzien van het maaibeheer voert de gemeente een beperkt maaibeleid
met als doel de biodiversiteit te vergroten. De vergrote biodiversiteit die hierdoor ontstaat
wordt door de inwoners op zich gewaardeerd, maar de inwoners hebben het idee dat dit
leidt tot een meer onveilige situatie en dat de landbouw geconfronteerd wordt met een
grotere verspreiding van ongewenste kruiden. Voor wat betreft de veiligheid in relatie tot
het bermonderhoud verwijzen we naar het hoofdstuk verkeer en veiligheid. Biodiversiteit is
prima, maar niet ten koste van de veiligheid.
De fysieke staat van de bermen wordt door de inwoners als slecht ervaren. Zo spreekt men
over slechte afwatering van bermen, wat resulteert in water op het wegdek. Gaten in
bermen zorgen voor onveilige situatie voor het verkeer in het algemeen en fietsers in het
bijzonder.
De actiepunten met betrekking tot het bermonderhoud
staan vermeld in het hoofdstuk Verkeer en veiligheid.
De bossen (o.a. Braambos en Krolsbergen) en boswallen
in Paasloo zijn karakteristiek voor Paasloo. Het periodiek
onderhoud van de bossen en de boswallen is van groot
belang voor het behoud van haar karakteristieke
eigenschap. Voor het beheer van de bossen is een
bijpassend beheersplan voor de bomen (snoeien en
kappen) gewenst. Jaarlijkse werkzaamheden zijn
pleksgewijs maaien van ongewenste ruigtekruiden en
onderhoud van onderbegroeiing. Periodieke werkzaamheden zijn het afzetten en afvoeren
hakhout. De laatste jaren is het onderhoud aan en in bossen en boswallen in gebreke
gebleven.
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Acties:
1. Stimuleren en uitvoeren beheerplan voor onderhoud (jaarlijks en periodiek
onderhoud) en tevens opruimen snoeiafval, waarbij ook gedacht kan worden aan
deelname groen blauwe diensten.
2. De bossen Braambos en Krolsbergen hebben achterstallig onderhoud. Deze bossen
dienen op korte termijn onder handen te worden genomen.
3. De Amerikaanse vogelkers is een uitheemse plantensoort die de boswallen
overwoekeren. Het bestrijden van de Amerikaanse vogelkers verdient prioriteit bij
het beheer van het landschap.
4. Stimuleren van de inwoners tot aanplant en onderhoud van inheemse
plantensoorten in hun eigen tuin.

Toegankelijkheid
Zowel aan de inwoners als de toeristen wil Paasloo haar schoonheid tonen. Dit kan door het
aanleggen en uitbreiden van wandelpaden en het in ere herstellen van oude kerkpaden. Dit
in combinatie met een betere bewegwijzering en aanduiding van de wandelpaden versterkt
de toegankelijkheid en schoonheid voor de bewoner en de toerist. Daarnaast zouden op
enkele plekken picknickbanken geplaatst kunnen worden. Ook kan in overweging worden
genomen om Paasloo te ontsluiten voor ruiters en mountainbikers.
Acties:
5. Het aantrekkelijker en toegankelijker maken van het landschap door het
onderhouden en aanleggen van wandel-, ruiter- en fietspaden.
6. De toegankelijkheid kan verder vergroot worden door (verbetering) van de
bewegwijzering en het aanleggen en onderhouden van picknickplaatsen.

Aantrekkelijkheid
De aantrekkelijkheid van het landschap wordt voor een groot deel bepaald door het
onderhoud van het landschap. Daarnaast is van belang dat het landschap van Paasloo
schoon blijft. Helaas wordt ook Paasloo geconfronteerd met zwerf- en dumpafval. Om dit
tegen te gaan dient er ingezet te worden op zowel preventief als curatief beleid.
Acties:
7. Het zwerfafval doet afbreuk aan de aantrekkelijkheid van Paasloo. Preventieve en
periodieke opruimacties kunnen het zwerfafval terugdringen. Hierbij valt te denken
aan blikvangers bij de campings en ‘t Tolhekke en het een of twee keer per jaar
organiseren van opruimacties in samenwerking met Rova.
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Bebouwing
Paasloo is een klein plattelandsdorp in de kop van
Overijssel. De inwoners van Paasloo hechten veel
waarde aan het woongenot in Paasloo. Wonen in
Paasloo betekent namelijk veelal wonen in rust en
ruimte in een natuurlijke omgeving. De wens is om
dit zo te behouden. Zo’n 50 jaar geleden had het
dorp nog een agrarisch karakter, maar door
schaalvergroting en sanering zijn er momenteel nog
twaalf agrariërs over. De meeste boerderijen van
vroeger worden tegenwoordig gebruikt als burgerwoning. Aan sommige van deze woningen
is nog goed te zien dat er sprake was van een boerderij.
Sommige oude boerderijen die niet meer als boerderij dienst doen worden tegenwoordig
veelal gebruikt in andere vormen, zoals een sportschool, een galerie/orgelmuseum,
caravanopslag of aanhangwagenverkoop/-verhuur. De mogelijkheid om appartementen te
bouwen (voor bijvoorbeeld twee starters) of zelfstandig een bedrijf te starten in een
leegstaande boerderij moeten we blijven stimuleren. Dit houdt de levendigheid in Paasloo
op peil. Zo kan voorkomen worden dat er sprake zal zijn van (aftakelende) leegstaande
gebouwen.
De dorpskern van Paasloo is gelegen aan de
Binnenweg/Braambrink. Hier is ook de kerk en het gebouw
‘Paasloë’ (eigendom Nederlands hervormde kerk) te vinden.
Dit gebouw wordt regelmatig gebruikt door het dorpsbelang
Paasloo. In het dorp heerst een ons-kent-ons sfeer. De
inwoners van Paasloo ervaren dit voornamelijk als
aangenaam. Het behouden van deze sfeer en huidige omvang
van Paasloo is dan ook gewenst.
Paasloo telt nog één sociale (huur)woning. Deze is gelegen aan
de Binnenweg. Alle andere woningen in Paasloo zijn in
particulier bezit. Paasloo heeft geen starterswoningen. De
starters zijn aangewezen op bijvoorbeeld Oldemarkt voor huurwoningen. Voor starters is er
in die zin weinig plaats in Paasloo om een ‘wooncarrière‘ te beginnen. Financieel gezien is
het voor starters lastig in Paasloo een woning te bouwen of te kopen. Deze mogelijkheid
moet ze echter niet ontnomen worden.
Er kunnen tevens mogelijkheden gecreëerd worden door het opdelen van boerderijen in
wooneenheden. Ook deze verandering moet inpasbaar zijn in het landschap. Deze
appartementen zouden ideaal zijn voor starterswoningen. Maar ook ruimte bieden voor
nieuwe woningbouw die inpasbaar is in het landschap. De gemeente Steenwijkerland geeft
in haar rapport ‘visie op wonen en leefbaarheid’ aan dat ze in principe in alle kernen ruimte
wil zoeken om te bouwen als er sprake is van een manifeste lokale woningvraag.
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Verkeer en veiligheid
De veiligheid van de weggebruikers staat hoog in het vaandel bij de Paasloërs. De ligging van
Paasloo in het buitengebied, maakt dat de auto voor de bewoners het belangrijkste
vervoermiddel is. Goede bereikbaarheid per auto is dan ook belangrijk. Maar ook het
aanwezige landbouw- en recreatieverkeer maken dit een belangrijk onderwerp.
De verschillende groepen verkeersgebruikers hebben elk andere wensen ten aanzien van de
verkeersveiligheid. Het is belangrijk dat de verschillende groepen verkeersgebruikers samen
op een veilige manier gebruik kunnen maken van de wegen in Paasloo. Dit zorgt wel eens
voor tegenstrijdige belangen. Landbouwverkeer wil graag brede wegen, waar ze andere
weggebruikers goed kunnen passeren. Recreatieverkeer ziet graag smalle wegen en mooie
paden, wat juist de charme van het gebied is. Bewoners vinden het vooral belangrijk dat de
wegsituatie veilig is voor auto’s, maar ook juist voor
bijvoorbeeld de schoolgaande jeugd op de fiets.
De hoofdweg door Paasloo is de provinciale
Paasloërweg. Hier geldt een maximumsnelheid van 80
km/uur. Er wordt op deze weg vaak hard gereden.
Door deze snelheid is het belangrijk dat er goed zicht
is bij kruisingen en uitritten.
Acties:
8. De bewegwijzering langs de Paasloërweg is
niet overal even goed. Dit zorgt voor
gevaarlijke situaties, wanneer met name toeristen de weg zoeken en hierdoor
langzaam rijden, keren of stilstaan op de weg. Omdat dit een provinciale weg is, zal
dit bij de Provincie Overijssel aangevraagd moeten worden.
9. In het hoogseizoen worden er bij de twee campings aan deze weg vaak auto’s langs
de weg geparkeerd, soms aan beide zijden van de weg. Hierdoor is er slecht zicht op
de uitritten van de campings, het fietspad en de kruisingen hier vlakbij. Met de
campingeigenaren in gesprek gaan om de mogelijkheden van het parkeren van
auto’s in het hoogseizoen te bespreken.
10. Er is een groot aantal verkeerssituaties benoemd die als onveilig worden ervaren. Dit
zijn vaak specifieke punten. Het gaat te ver om deze punten in dit dorpsplan
allemaal te noemen, daarom is hier een aparte lijst van gemaakt (zie bijlage). Deze
lijst met onveilige punten met gemeente doornemen en per punt beoordelen wat
voor actie hierop ondernomen kan worden om de situatie te verbeteren.

Onderhoud bermen
Het bermenonderhoud is ook vaak als oorzaak van onveilige verkeerssituaties genoemd.
Doordat bermen niet vaak genoeg worden gemaaid, staat het gras hier soms erg hoog.
Hierdoor is er op bepaalde plaatsen slecht zicht in bochten en op kruisingen. Ook
overhangende boswallen veroorzaken op bepaalde punten slecht zicht.
De bermen worden in natte periodes (oogsttijd) vaak kapot gereden. Ook door de slechte
afwatering van de bermen, kun je hierdoor lastig uitwijken om elkaar te passeren.
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Acties:
11. Het onderhoud van de bermen wordt nu uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van
de gemeente. Met de gemeente de probleempunten bespreken en hier een
oplossing voor zoeken.
12. Het aanbrengen van bermverharding op meer plaatsen is een goede oplossing. Het
karakter van de weg wordt zo behouden, maar passeren wordt hierdoor veiliger.
Ook het aanleggen van uitwijkstroken, zoals aan de Binnenweg, is een goede
oplossing. Wel zouden deze uitwijkstroken langer gemaakt moeten worden voor
lange voertuigen.

Onderhoud wegen
De wegen in Paasloo zijn hard aan onderhoud toe. Doordat het asfalt slecht is, de weg bol
loopt of er randen/gaten in de weg ontstaan, gaan fietsers meer midden op de weg fietsen.
In combinatie met de smalle wegen en slecht zicht levert dit gevaarlijke situaties op.
Acties:
13. De punten bij de gemeente aangeven als zijnde onveilige situatie. Eerste aandacht
voor Binnenweg, Horstweg en Oosterpaasloërweg.

Verlichting
Verlichting langs de wegen en fietspaden geeft een groter gevoel van veiligheid. Extra
verlichting op een aantal punten is daarom wenselijk. Door bewoners is wel aangegeven dat
het ook nog wel donker mag zijn. Dus alleen daar meer verlichting waar het de veiligheid
dient.
Acties:
14. Bij de provincie Overijssel aanvragen wat de mogelijkheden zijn voor extra
verlichting langs het fietspad tussen de twee campings aan de Paasloërweg. Een idee
is om hier lantaarnpalen op bijvoorbeeld zonne-energie te plaatsen.
15. Een deel van de Oosterpaasloërweg is erg donker. Op de splitsing is wel een
lantaarnpaal geplaatst, maar deze werkt niet goed. Doordat er hier in de bocht ook
laaghangende bomen langs de weg staan, is dit een erg onoverzichtelijk stuk weg.
Deze situatie bij de gemeente aangeven.

Wonen en veiligheid
Over het algemeen voelt men zich wel veilig in Paasloo. Maar door recente inbraken in de
buurt, neemt dit gevoel van veiligheid wel af. Bewoners doen toch vaker de deur op slot, de
criminaliteit komt steeds dichterbij. Door de aanwezige sociale controle voelt men zich wel
veiliger.
Acties:
16. Uitnodigen wijkagent op de jaarvergadering van Paasloër Belang. Hij kan informatie
geven over het werk en aanpak van de wijkagent. Ook kan hij voorlichting geven
over hoe wij onze huizen en opstallen het beste kunnen beschermen tegen de
criminaliteit.
17. Burgernet bij bewoners onder de aandacht brengen.
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Economie
Paasloo ligt in een agrarische, recreatieve omgeving. Het is belangrijk dat er evenwicht
bestaat tussen recreatie en landbouw. Alles wat uitbreiding behoeft, moet passen in het
landelijk gebied. Rust en balans behouden tussen (agrarische) ondernemers en toerisme.
Men moet het elkaar gunnen, maar het moet elkaar niet in de weg staan. Bedrijven moeten
zich echter wel kunnen blijven ontwikkelen.
Er moet tevens evenwicht bestaan tussen recreatie en de rust in Paasloo. Door meer vrije
tijd en een hogere welvaart heeft de toerist Paasloo ontdekt. Het is een opgave voor de
inwoners van Paasloo en de recreatieondernemers om een goed evenwicht te zoeken tussen
recreatie en de rust die men in het dorp op prijs stelt.

Ontwikkelingsmogelijkheden landbouw
Vroeger waren er veel agrarische bedrijven in Paasloo. Nu zijn er nog maar twaalf plus een
loonbedrijf en een paardenpension. Dit zijn moderne bedrijven met een professionele
bedrijfsvoering. Door ruilverkaveling en technologische ontwikkelingen zijn er voorwaarden
geschapen om professioneel te boeren en zich eventueel te ontwikkelen.
Agrarische bedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkeling moet echter wel
passen in het landschappelijke karakter van Paasloo. De infrastructuur voor die ontwikkeling
moet aanwezig zijn; goed begaanbare wegen, toegankelijk voor aan- en afvoer van melk,
voer etc.

Ontwikkelingsmogelijkheden recreatie
Voor een klein dorp als Paasloo is de recreatieve sector goed vertegenwoordigd.
Tegenwoordig herbergt Paasloo een Villapark, twee (familie)campings, twee
boerencampings en vier bed & breakfast gelegenheden. Daarnaast zijn er twee
groepsaccomodaties in ontwikkeling.
De inwoners van Paasloo zijn van mening dat er evenwicht en balans moet bestaan tussen
recreatie, rust en ruimte. Het aantal recreatieve ondernemingen is voldoende. De bestaande
recreatieve ondernemingen moeten zich wel kunnen
ontwikkelen.

Andere ondernemingen
In Paasloo bestaan al wel mogelijkheden om kleine
ondernemingen
te
starten,
zoals
een
aanhangwagenverkoop en -verhuurbedrijf, een sportschool,
een ambachtelijke timmerman en een galerie. Er zouden
meer mogelijkheden moeten zijn voor eenmansbedrijven,
met of zonder verkoop aan huis, en kleine ambachtelijke
bedrijven.
Laatstgenoemde mag dan geen verstoring betekenen van
het landschappelijk karakter van het dorp, zowel visueel als
geluids- en stankoverlast. Ook zou de aanleg van een glasvezelnetwerk op het platteland
gestimuleerd moeten worden ter ondersteuning van die bedrijvigheid.
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Actie:
18. Initiatief stimuleren tot het aanleggen van een glasvezelnetwerk.

Voorzieningen in Oldemarkt
Paasloo heeft hoegenaamd geen voorzieningen meer zoals winkels of andere middenstand.
In een dorp met nog geen 400 inwoners vindt iedereen dit ook wel begrijpelijk en heeft men
er geen moeite mee. ‘Dit moet je voor lief nemen als je hier wilt wonen’, is de heersende
opvatting.
Des te belangrijker is echter het voorzieningenniveau in Oldemarkt aangezien wij er als
Paasloërs het meest op aangewezen zijn. Het is belangrijk voor Paasloo om dit te
handhaven. Als de supermarkt in Oldemarkt zou moeten sluiten heeft dat ook voor
Paasloërs consequenties. Ook het bedrijventerrein en de industrie in Oldemarkt moet in
stand worden gehouden. Effecten van een bloeiende industrie en nijverheid straalt af op
Paasloo. Initiatieven als het inrichten van een bedrijfsverzamelgebouw in het oude
gemeentehuis of in de oude drukkerij is ook gunstig voor Paasloo.
Actie:
19. Industrie en bedrijvigheid in Oldemarkt stimuleren door bijvoorbeeld goede
vestigingsvoorwaarden voor ondernemers te creëren.

Duurzaamheid
Men staat positief tegenover duurzame ontwikkelingen. Er zitten vaak vele regels aan
duurzame energie waardoor het voor zowel particulieren als ondernemersmoeilijk haalbaar
is. Misschien dat het in een collectief verband en in samenwerking tussen agrarische
ondernemers, recreatiebedrijven en particulieren beter haalbaar is. Denk hierbij onder
andere aan warmtepompen en zonnepanelen. Een gezamenlijke aanpak draagt ook bij aan
het tegengaan van versnipperende initiatieven die invloed hebben op de beeldkwaliteit van
Paasloo.
Actie:
20. Gezamenlijk onderzoek over vormen van duurzame energie en het gezamenlijk
oppakken met agrarische- en recreatiebedrijven en particulieren.

13-11-2013

13

Dorpsplan Paasloo

Sociaal
Paasloo is een kleine kern waarin mensen zich over het algemeen verbonden voelen met
elkaar en hun omgeving. Uit de gesprekken met inwoners en uit de tweejaarlijkse omnibus
enquête blijkt dat mensen tevreden zijn over de sociale aspecten van wonen in Paasloo.
Er is zorg voor elkaar. Dat is niet allemaal gestructureerd en georganiseerd, maar het is er
wel. Er zijn vele voorbeelden; buren die de boodschappen voor een buurman of buurvrouw
doen, ze ergens even heenbrengen, eens even bij iemand op de koffie gaan die daar
behoefte aan heeft, de buurvrouw die even een uurtje op de buurkinderen past of ouders
die gezamenlijk de kleine kinderen naar school in Oldemarkt brengen. Allemaal niet
‘georganiseerd’ maar wel van essentieel belang om het wonen in Paasloo prettig te maken
en te houden.
Naast deze zorg voor elkaar zijn er ook georganiseerde sociale activiteiten en voorzieningen.

Verenigingsleven en kerk
Er is een aantal verenigingen in Paasloo: het Paasloër Belang, ‘de club’ YMCA, de peuterpret
en de gym voor iets oudere dames. Voor de grotere verenigingen (sport, muziek, toneel e.d.)
is men aangewezen op de omliggende dorpen. De meeste inwoners van Paasloo gaan
hiervoor naar Oldemarkt, daar zijn vele verenigingen. Voor de inwoners van Paasloo is het
heel acceptabel en normaal om hiervoor naar Oldemarkt te gaan.
Relatief veel inwoners zijn aangesloten bij de hervormde kerk in Paasloo, diverse inwoners
zijn actief als vrijwilliger in de kerk, of bij de activiteiten die bij de kerk horen.
Voor het Paasloër Belang is er een belangrijke rol weggelegd in het sociale (verenigings)
leven. Door het organiseren van activiteiten wordt de drempel lager om actief mee te doen.
Als je dit niet doet wordt het wel als lastig ervaren om ‘ertussen te komen’. Sociale cohesie is
goed zoals het nu is. De bewoners zijn tevreden over de hoeveelheid aan activiteiten die er
wordt georganiseerd. Wel wordt er gesproken over het weer invoeren van de buurtborrel.
De activiteiten vinden veelal plaats in het gebouw ‘Paasloë’, bij een van de
horecagelegenheden in het dorp of op het feestterrein. Het gebouw is toch wel het hart van
het dorp. Dit dient behouden te blijven. Een heel aantal inwoners geeft aan dat het
wenselijk zou zijn als het gebouw gemoderniseerd zou worden.
Acties:
21. Behouden activiteiten door Paasloër Belang en YMCA, peuterpret en gym.
22. Stimuleren van nieuwe bewoners om deel te nemen aan de dorpsactiviteiten. Dit
kan door alle bewoners worden gedaan. Ook het bestuur van Paasloër Belang kan
hier een bijdrage in leveren, door kennis te gaan maken met nieuwe bewoners en ze
uit te nodigen voor de activiteiten.
23. Signaal van vele inwoners om het gebouw te moderniseren, doorgeven aan bestuur
van de kerk en wellicht eens met kerkbestuur en gemeente kijken hoe we het
gebouw kunnen opknappen en behouden voor het dorp.
24. De website van het Paasloër Belang is al enige tijd in ontwikkeling. Deze website niet
alleen gebruiken voor Paasloër Belang, maar meer voor Paasloo in het algemeen. Op
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deze site bijvoorbeeld ook zetten waar je terecht kan voor bepaalde zaken en
andere activiteiten. Ook kan er een Facebook-pagina gemaakt worden.
25. Opzetten buurtborrel, dit kan opgepakt worden door de recreatieondernemers.

Algemene voorzieningen
Er is geen openbaar vervoer meer in Paasloo. De dichtstbijzijnde busverbinding is vanuit
Oldemarkt. Voor de trein zijn wij aangewezen op de stations in Wolvega en Steenwijk. Het is
belangrijk voor de studenten dat er een goede treinverbinding blijft met Zwolle en
Leeuwarden. Er zijn voldoende alternatieven, zoals de regiotaxi en de vrijwillige hulpdienst,
maar hier zou wel meer bekendheid aan gegeven kunnen worden.
Zwembad ’t Tolhekke is een mooi, groot buitenzwembad dat jaarlijkse vele bezoekers trekt.
Ook veel inwoners van Paasloo bezoeken het zwembad regelmatig. Zwembad ‘t Tolhekke
dankt zijn naam aan de tol die er op die plek geheven werd. Zwembad ‘t Tolhekke is
belangrijk voor Paasloo en omgeving.
Het feestterrein is in bezit van de kerk. Het wordt
verhuurd aan een lid van de kerk die het weer
verhuurt aan Paasloër Belang. Behalve voor het
jaarlijkse dorpsfeest wordt het ook gebruikt als speelen voetbalveld. Ook wordt het incidenteel gebruikt
als parkeerplaats bij activiteiten in de kerk of het
gebouw, om te voorkomen dat de Binnenweg
onbereikbaar wordt voor vrachtverkeer en de hele
Braambrink vol komt te staan met auto’s. Het
feestterrein is hier echter niet geschikt voor, het is vaak nat. Ook is gesproken over het
maaien van het feestterrein. Tot 2012 werd dat door de gemeente gedaan. Nu een ander
bedrijf het maaien voor de gemeente uitvoert, gebeurt dit niet meer. Voor de kinderen die
er spelen en voetballen is het wel van belang dat het tijdig wordt gemaaid.
Door sommige inwoners is voorgesteld om de
speeltoestellen die aan de Braambrink staan te
verplaatsen naar het feestterrein. Dan staan ze meer in
het zicht en worden ze waarschijnlijk meer en beter
gebruikt. Het probleem hierbij is dat de gebruiker van
de grond verantwoordelijk is voor het onderhoud e.d.
van de speeltoestellen. Nu staan de toestellen op grond
van de gemeente en is dat goed geregeld.

Acties:
26. In overleg met kerk, huurder, gemeente en Paasloer Belang wordt momenteel
gesproken over het feestterrein. Hierbij wordt gesproken over eventuele verharding
van een deel, aan de kant van de kerk, om genoemde problemen op te lossen.
27. Een oplossing zoeken voor het regelmatig maaien van het feestterrein.
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Voorzieningen met betrekking tot gezondheid
In veel gebieden is er sinds enkele jaren een dokterswacht. Voorheen hadden huisartsen per
toerbeurt dienst. De dokterswacht is in Heerenveen, bij deze dokterswacht is de
huisartsenpraktijk in Oldemarkt aangesloten. De afstand is ca. 25 kilometer. Over het
algemeen heeft men er niet heel veel problemen mee dat de dokterswacht in Heerenveen
zit. Als je toch naar het ziekenhuis moet, dan ben je daar al vrij dicht in de buurt. Er zijn
echter ook kritische geluiden:
 Wanneer er op de camping iets is, wordt meestal direct 112 gebeld i.p.v. de
dokterswacht.
 Voor inwoners die bij een arts in het ziekenhuis in Meppel onder behandeling zijn is
het erg vervelend dat zij ’s avonds en in het weekend eerst naar Heerenveen
moeten. Dit terwijl Meppel net zo ver weg is als Heerenveen.
 Een dokterswacht in Steenwijk, in bijvoorbeeld het gezondheidscentrum, zou beter
zijn. Ook in andere kernen leeft deze wens. Iedereen realiseert zich echter ook wel
dat wij op het grensgebied wonen.
In Paasloo zijn bij het Binnenhof, de Eikenhof en de Krolsbergen AED’s aanwezig. Ook is er
op ’t Tolhekke een AED en bij de familie Dolstra aan de Sportlaan. Deze laatste twee liggen
officieel net buiten Paasloo, maar zijn wel erg dichtbij. De AED bij het Binnenhof en bij de
familie Dolstra hangen buiten en zijn dus altijd beschikbaar, de anderen hangen binnen en
kunnen dus niet altijd gebruikt worden. In Paasloo is nog niets geregeld voor het melden van
een spoedgeval aan inwoners die een AED kunnen gebruiken. In de jaarvergadering 2012
van het Paasloër Belang is besloten dat twee leden en twee bestuursleden hier mee aan de
slag gaan.

Ouder worden in Paasloo
De oudere inwoners van Paasloo geven aan dat ze op een goede manier oud kunnen worden
in Paasloo. Het zijn vaak inwoners die al jaren in het dorp wonen, weten hoe en waar ze hulp
kunnen vragen en vaak ook terug kunnen vallen op sociaal netwerk. Er kan gebruik gemaakt
worden van voorzieningen als thuiszorg, tafeltje dekje, regiotaxi en vrijwillige hulpdienst.
Ook zijn er vaak buren of familie bereid om vervoer of boodschappen te verzorgen. Juist die
mobiliteit ervaren ouderen als belangrijk, zolang je mobiel bent kun je hier blijven wonen.
Dat er verder geen voorzieningen in Paasloo zijn wordt niet als probleem benoemd, dat is
men gewend. In Oldemarkt zijn voldoende activiteiten voor degenen die daar behoefte aan
hebben, zoals Welfarewerk, biljartclub, kerkdiensten, kaartclub e.d.
Wanneer iemand 24-uurs zorg nodig heeft volgt vaak verhuizing. Nu in Oldemarkt gewerkt
wordt aan aanpassingen van het Kerspelhof en Dienstencentrum kan men straks weer in
Oldemarkt terecht. Dit was lange tijd niet mogelijk, dat werd als een gemis ervaren.
Als toekomstige ontwikkeling wordt de wens genoemd om ouderen in te laten wonen bij
kinderen, door bijvoorbeeld een woning te splitsen of iets uit te breiden. Het nieuwe
bestemmingsplan kan hier ruimte voor geven. Tevens kan het levensloopbestendig maken
van woningen bijdragen aan het oud kunnen worden in Paasloo.
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Actie:
28. Monitoren of ouderen voldoende in staat blijven om hulp te organiseren, door met
enige regelmaat te informeren bij ouderen maar bijv. ook bij de thuiszorg. Verder is
het vooral van belang dat het voorzieningenniveau in Oldemarkt op peil blijft (komt).
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Actielijst
Nr. Wat
Natuur en landschap
1
Stimuleren en uitvoeren beheerplan voor onderhoud (jaarlijks
en periodiek onderhoud) en tevens opruimen snoeiafval,
waarbij ook gedacht kan worden aan deelname groen blauwe
diensten.
2
De bossen Braambos en Krolsbergen hebben achterstallig
onderhoud. Deze bossen dienen op korte termijn onder handen
te worden genomen.
3
De Amerikaans vogelkers is een uitheemse plantensoort die de
boswallen overwoekeren. Het bestrijden van de Amerikaanse
vogelkers verdient priorioriteit bij het beheer van het
landschap.
4
Stimuleren van de inwoners tot aanplant en onderhoud van
inheemse plantensoorten in hun eigen tuin.
5
Het aantrekkelijker en toegankelijker maken van het landschap
door het onderhouden en aanleggen van wandel-, ruiter- en
fietspaden.
6
De toegankelijkheid kan verder vergroot worden door
(verbetering) van de bewegwijzering en het aanleggen en
onderhouden van picknickplaatsen.
7
Het zwerfafval doet afbreuk aan de aantrekkelijkheid van
Paasloo. Preventieve en periodieke opruimacties kunnen het
zwerfafval terugdringen. Hierbij valt te denken aan
blikvangers bij de campings en ‘t Tolkhekke en een of twee
keer per jaar opruimacties houden, natuurlijkschoon in
samenwerking met Rova.
Bebouwing

Prioriteit Wie

2

2

2

2
3

2

1

Verkeer en veiligheid
8
De bewegwijzering langs de Paasloërweg is niet overal even 2
goed. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, wanneer met name
toeristen de weg zoeken en hierdoor langzaam rijden, keren of
stilstaan op de weg. Omdat dit een provinciale weg is, zal dit bij
de Provincie Overijssel aangevraagd moeten worden.
9
In het hoogseizoen worden er bij de twee campings aan deze 3
weg vaak auto’s langs de weg geparkeerd, soms aan beide
zijden van de weg. Hierdoor is er slecht zicht op de uitritten van
de campings, het fietspad en de kruisingen hier vlakbij. Met de
campingeigenaren in gesprek gaan om de mogelijkheden van
het parkeren van auto’s in het hoogseizoen te bespreken.
10 Er is een groot aantal verkeerssituaties benoemd die als 1
onveilig worden ervaren. Dit zijn vaak specifieke punten. Het
gaat te ver om deze punten in dit dorpsplan allemaal te
noemen, daarom is hier een aparte lijst van gemaakt.Deze lijst
met onveilige punten met gemeente doornemen en per punt
beoordelen wat voor actie hierop kan worden ondernomen
om de situatie te verbeteren.

13-11-2013

18

Dorpsplan Paasloo
Nr. Wat
11 Het onderhoud van de bermen wordt nu uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van de gemeente. Met de gemeente de
probleempunten bespreken en hier een oplossing voor
zoeken.
12 Het aanbrengen van bermverharding op meer plaatsen is een
goede oplossing. Het karakter van de weg wordt zo behouden,
maar elkaar passeren wordt hierdoor veiliger. Ook het
aanleggen van uitwijkstroken, zoals aan de Binnenweg, is een
goede oplossing. Wel zouden deze uitwijkstroken langer
gemaakt moeten worden voor lange voertuigen.
13 De punten bij de gemeente aangeven als zijnde onveilige
situatie. Eerste aandacht voor Binnenweg, Horstweg en
Oosterpaasloërweg.
14 Bij de provincie Overijssel aanvragen wat de mogelijkheden zijn
voor extra verlichting langs het fietspad tussen de twee
campings aan de Paasloërweg. Een idee is om hier
lantaarnpalen op bijvoorbeeld zonne-energie te plaatsen.
15 Een deel van de Oosterpaasloërweg is erg donker. Op de
splitsing is wel een lantaarnpaal geplaatst, maar deze werkt
niet goed. Doordat er hier in de bocht ook laaghangende
bomen langs de weg staan, is dit een erg onoverzichtelijk stuk
weg. Deze situatie bij de gemeente aangeven.
16 Uitnodigen wijkagent op de jaarvergadering van Paasloër
Belang. Hij kan informatie geven over het werk en aanpak van
de wijkagent. Ook kan hij voorlichting geven over hoe wij onze
huizen en opstallen het beste kunnen beschermen tegen de
criminaliteit.
17 Burgernet bij bewoners onder de aandacht brengen.
Economie
18 Initiatief stimuleren tot het aanleggen van een
glasvezelnetwerk.
19 Industrie en bedrijvigheid in Oldemarkt stimuleren door
bijvoorbeeld goede vestigingsvoorwaarden voor ondernemers
te creëren.
20 Gezamenlijke onderzoek over vormen van duurzame energie en
het
gezamenlijk
oppakken
met
agrarische
en
recreatiebedrijven.
Sociaal
21 Behouden activiteiten door Paasloër Belang en YMCA,
peuterpret en gym.
22 Stimuleren van nieuwe bewoners om deel te nemen aan de
dorpsactiviteiten. Dit kan door alle bewoners worden gedaan.
Ook het bestuur van Paasloër Belang kan hier een bijdrage in
leveren, door kennis te gaan maken met nieuwe bewoners en
ze uit te nodigen voor de activiteiten.
23 Signaal van vele inwoners om het gebouw te moderniseren
doorgeven aan bestuur van de kerk en wellicht eens met
kerkbestuur en gemeente kijken hoe we het gebouw kunnen
opknappen en behouden voor het dorp.

Prioriteit Wie
1

2

1

2

1

2

2
3
3

3

3
1

2
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Nr. Wat
24 De website van het Paasloër Belang is al enige tijd in
ontwikkeling. Deze website niet alleen gebruiken voor
Paasloër Belang, maar meer voor Paasloo in het algemeen. Op
deze site bijvoorbeeld ook zetten waar je terecht kan voor
bepaalde zaken en andere activiteiten. Ook kan er een
Facebook-pagina gemaakt worden.
25 Opzetten buurtborrel, dit kan opgepakt worden door de
recreatieondernemers.
26 In overleg met kerk, huurder, gemeente en Paasloer Belang
wordt momenteel gesproken over het feestterrein. Hierbij
wordt gesproken over eventuele verharding van een deel, aan
de kant van de kerk, om genoemde problemen op te lossen.
27 Een oplossing zoeken voor het regelmatig maaien van het
feestterrein.
28 Monitoren of ouderen voldoende in staat blijven om hulp te
organiseren, door met enige regelmaat te informeren bij
ouderen maar bijv. ook bij de thuiszorg. Verder is het vooral van
belang dat het voorzieningenniveau in Oldemarkt op peil blijft
(komt).

Prioriteit Wie
1

1
1

1
3

Prioriteit 1: binnen een jaar oppakken
Prioriteit 2: over drie jaar oppakken
Prioriteit 3: over vijf jaar oppakken
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Bijlage
Hieronder een overzicht met verkeerssituaties in Paasloo die door de bewoners als onveilig
worden ervaren. Deze punten zijn aangegeven tijdens de keukentafelgesprekken. Deze lijst
is niet uitputtend, maar is bedoeld als eerste aanzet om hiermee aan de slag te gaan.
























Kruising Binnenweg-Paasloërweg is onoverzichtelijk door heg.
Kruising Braambrink-Binnenweg is weg van rechts. Hier wordt vaak geen voorrang
gegeven.
Kruising Oosterpaasloërweg-Paasloërweg is onoverzichtelijk.
Uitrit Binnenhof/Villapark de Weerribben is onoverzichtelijk.
Gedrag van landbouwverkeer en m.n. loonwerkers op de weg. Er wordt hard
gereden met grote machines.
Verkeersveiligheid op de Paasloërweg is verbeterd door aanleg fietspad en dubbele
belijning, maar er wordt nog wel hard gereden.
Het asfalt van de Binnenweg, Horstweg, Paasloërallee en Meenteweg is slecht.
Op kruising Binnenweg-Paasloërweg ontbreekt bewegwijzering.
Parkeren aan beide kanten van de weg bij beide campings kan gevaarlijk zijn.
Mensen en voornamelijk kinderen kunnen zomaar tussen de auto’s uitkomen en
oversteken. Door het parkeren ook slecht zicht op de kruisingen aan de
Paasloërweg.
Er wordt (te) hard gereden op de Oosterpaasloërweg. Ook komt er steeds meer
vrachtverkeer langs van plaatselijke ondernemers.
Bord overstekend wild plaatsen aan Oosterpaasloërweg i.v.m. veel overstekende
reeën.
De lantaarnpaal aan de Oosterpaasloërweg ter hoogte van de splitsing naar
huisnummers 8 en 10 werkt op zonne-energie, en doet het daardoor vaak niet.
De ronde blauwe borden bij de rotonde staan op een verkeerde hoogte. Kinderen
hebben hierdoor geen goed zicht op aankomende auto’s.
De bocht in de Horstweg ter hoogte van huisnummer 14 is een gevaarlijk punt.
Inhalen is op dit punt haast niet mogelijk. Is spiegels een optie? Boswal opsnoeien?
Het asfalt en de kantstroken van de Horstweg zijn slecht. Gaten in de weg, waardoor
fietsers verder de weg op moeten met de fiets. Dit in combinatie met de
onoverzichtelijke bochten in de weg zorgt voor gevaarlijke situaties.
De uitwijkstroken langs de Binnenweg zijn te kort.
Een deel van de Oosterpaasloërweg is onoverzichtelijk doordat de bomen/struiken
dicht langs de weg staan en over de weg heen hangen.
Het fietspad langs de Meenteweg is niet veilig.
Er wordt te hard gereden over de Hooiweg, zowel door vakantiegangers als
buurtbewoners.
Op de kruising Paasloërweg-Hooiweg staat een wegwijzer richting Kalenberg. Is dit
de juiste plaats? Of kan het verkeer beter via de Horstweg worden geleid?
Net voorbij de kruising Paasloërweg-Hooiweg wordt vaak gekeerd op de weg. Dit
doordat de afslag naar Binnenhof/Villapark te laat wordt opgemerkt. Door betere
bewegwijzering kan dit wellicht voorkomen worden.
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Meer bermverhardingen aanleggen bij smalle weg n. De wegen niet verbreden, dit
gaat ten koste van het landschap. Vooral bij de Oosterpaasloërweg is
bermverharding nodig.
De afwatering langs de wegen is slecht. Hierdoor vaak slechte bermen.
Naast de bermverharding ontstaan kuilen door de oogst. De vraag is of één keer per
jaar de bermen weer recht getrokken kunnen worden.
Door Binnenhof/Villapark is de verkeersdruk op de Binnenweg hoog. Is het een
mogelijkheid om bij Oldemarkt borden neer te zetten om ook verkeer via Horstweg
te sturen. Zo wordt het verkeer meer gespreid over beide wegen.
Als er begrafenissen e.d. zijn staan er soms veel auto’s geparkeerd langs de
Binnenweg. Hierdoor wordt ander verkeer gehinderd.
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