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Voor u ligt de dorpsvisie Zuidwolde. De projectgroep en de klankbordgroep zijn trots 

op het eindresultaat. Van mei 2012 tot juni 2013 was het hard werken, maar iedereen 

heeft dit met veel plezier en enthousiasme gedaan. De betrokkenheid van de inwoners 

is, gezien de grootte van ons dorp, boven verwachting groot. We zijn dan ook trots op 

de deelname van de inwoners in de onderzoeksfase, en in het bijzonder op de betrok-

kenheid van onze jongeren. De gemeente De Wolden, Dorpsbelangen Zuidwolde en de 

Ondernemersvereniging Zuidwolde zijn we zeer erkentelijk voor hun steun om de dorps-

visie, zoals die nu voor u ligt, huis aan huis te kunnen aanbieden. 

Martin Hofstede, voorzitter projectgroep

Zuidwolde, juni 2013

Voorwoord
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De gemeenteraad van De Wolden heeft in 2008 alle dorpen van de gemeente de ge-

legenheid gegeven een dorpsvisie te ontwikkelen. Zuidwolde is, als een van de laatste 

dorpen, in 2012 hiermee gestart. Een dorpsvisie toont hoe de inwoners denken over de 

huidige situatie in het dorp en geeft bovendien de ideeën en ambities van de inwoners 

weer: hoe zien zij hun dorp over vijftien tot twintig jaar? Wat vinden de inwoners belangrijk 

ten aanzien van het wonen in Zuidwolde? Hoe kunnen we zaken als sociale en verkeers-

veiligheid vergroten op korte en langere termijn? En op welke wijze kunnen we inhoud 

geven aan de term noaberschap en actief burgerschap?

De dorpsvisie is een onderdeel van het grote gemeente-inspraakprogramma 

‘De Ontmoeting’. Hierin zijn naast dorpsvisies ook de structuurvisie (de visie op de ge-

hele gemeente De Wolden), de woonvisie en het gemeentelijke verkeer- en vervoersplan 

opgenomen. Dorpsbelangen Zuidwolde heeft een belangrijke voortrekkersrol gehad in 

het opstarten van de dorpsvisie Zuidwolde, waarin de eerste stap het vormen van de 

projectgroep was.

De totstandkoming van 
de Dorpsvisie Zuidwolde

Aanleiding
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ProjectgroeP De projectgroep is samengesteld uit acht betrokken 

inwoners van het dorp Zuidwolde. Deze inwoners werden ondersteund door proces-

begeleider Jannes Kuik van Stichting Welzijn De Wolden. Namens de gemeente 

De Wolden werd de projectgroep wisselend ondersteund door Marije Eising-Bakker 

en Lysbeth Schockman-Bouma.

De projectgroep had als belangrijkste taak: de organisatie rondom de ontwikkeling van 

de dorpsvisie. Daaronder vielen het oprichten van een klankbordgroep, het ontwikkelen 

van een passende vragenlijst, communicatie met de inwoners en betrokken organisaties 

en de organisatie van het onderzoek, vier klankbordgroepbijeenkomsten en twee thema-

avonden. Ook behoren het onderzoek onder de jeugd en het schrijven, presenteren en 

verspreiden van de uiteindelijke dorpsvisie tot de taken van de projectgroep. 

KlanKbordgroeP De klankbordgroep is samengesteld uit een doorsnede van 

de inwoners van Zuidwolde. Via een oproep in De Groene Post en op voordracht is een 

groep van 54 personen gevormd, die in wisselende samenstelling bijeenkwam. 

De belangrijkste taken van de klankbordgroep waren het toetsen van alle voorstellen 

vanuit de projectgroep, het vaststellen van thema’s, het maken van een sterkte-zwakte-

analyse, het beoordelen van de conceptdorpsvisie, meedenken over de vervolgstappen 

en de ideeën van de Zuidwoldigers naar voren brengen.

Project
organisatie
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doelstelling van de dorPsvisie De projectgroep en klankbordgroep hebben de volgende vier doelen gekozen:

1. Vaststellen in welke richting Zuidwolde zich wil ontwikkelen en bijbehorende voorstellen formuleren. 

2.  Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van Zuidwolde bij de inwoners zelf houden. In de eerste plaats om te 

 voorkomen dat de leefbaarheid achteruitgaat en vervolgens waar mogelijk de leefbaarheid te verbeteren.

3.  De saamhorigheid in het dorp versterken. Wat bindt ons als Zuidwoldigers?

4.  Laten zien wat de ideeën van de inwoners zijn. 

WerKWijze De projectgroep heeft gekozen voor een vastomlijnd traject. Hierbinnen kon de projectgroep keuzes maken, waarbij een 

belangrijke rol was weggelegd voor de klankbordgroep. De dorpsvisie gaat uit van ‘actief burgerschap’ en ‘het ondernemende dorp’: men-

sen nemen hun verantwoordelijkheid in hun eigen leef- en woonomgeving. Uitgangspunt hierbij is dat goede communicatie tussen burgers 

en de overheid (gemeente De Wolden) van groot belang is.

onderzoeKsfase De inwoners van Zuidwolde zijn op verschillende manieren betrokken geweest bij de ontwikkeling van de dorps-

visie, onder meer door het invullen van een vragenlijst, het bijwonen van thema-avonden en een onderzoek onder de jeugd. Deze worden 

hieronder uitgelegd.

De vragenlijst Om goed inzicht te krijgen 

in wat er leeft onder de Zuidwoldiger bevolking, 

is een uitgebreide vragenlijst opgesteld. 

Deze bestond uit 45 gesloten vragen en 1 

open vraag. Er waren daarbij drie hoofdlijnen te 

onderscheiden:

•	 Wie	is	de	invuller?

•	 Bouwstenen	voor	een	toekomstvisie.

•	 Vragen	uitgesplitst	naar	de	acht	

 belangrijkste thema’s.

De vragenlijst was zowel digitaal als schriftelijk 

in te vullen. Een uitgebreide campagne heeft 

geleid tot 880 ingevulde vragenlijsten, die een 

goed beeld geven van wat er leeft onder de 

bevolking en wat de wensen zijn voor de toe-

komst van het dorp. Uit een analyse blijkt dat 

alle wijken in Zuidwolde goed waren vertegen-

woordigd bij de inzendingen. De resultaten van 

de vragenlijsten zijn van grote waarde bij ver-

volgstappen om de ideeën, dromen en ambi-

ties van de inwoners waar te maken.

Thema-avonden Om de resultaten van de vragenlijst te bespreken zijn er 

twee thema-avonden georganiseerd voor de inwoners. Het doel was om acht 

thema’s verder uit te diepen. Negentig inwoners hebben hiervoor hun input 

gegeven. Het ging om de volgende thema’s:

1. Commerciële bedrijvigheid 

2. Toerisme en recreatie 

3. Verkeersveiligheid en infrastructuur 

4. Sport en sportvoorzieningen 

5. Woonomgeving en sociale veiligheid 

6. Woningbehoefte

7. Zorg 

8. Leefbaarheid / actief Zuidwolde

Onderzoek onder de jeugd Uit het onderzoek onder alle Zuidwoldigers 

bleek dat slechts 4% jonger was dan 24 jaar. De projectgroep vond daarom dat 

aanvullend onderzoek onder deze groep noodzakelijk was. Immers, de jeugd 

heeft de toekomst. De projectgroep heeft daarom samen met enkele betrokken 

jongeren uit de klankbordgroep een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Dankzij 

dit onderzoek is het bereik onder de jeugd gestegen tot 11%. Nadat de resul-

taten waren geanalyseerd is ‘Jeugd’ als negende thema toegevoegd aan de 

dorpsvisie. 
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sterKte-zWaKteanalyse De klankbordgroep heeft een sterkte-zwakteanalyse 

gemaakt op basis van de onderzoeken (de uitkomsten van de vragenlijsten en de infor-

matie uit de thema-avonden). Deze analyse onderscheidt vier invalshoeken: 

1. Sterke punten van Zuidwolde

2. Zwakke punten van Zuidwolde

3. Kansen voor Zuidwolde

4.	 Bedreigingen	voor	Zuidwolde

Aan de hand van de sterkte-zwakteanalyse is de dorpsvisie geschreven.

communicatie Inwoners zijn op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen 

rondom de dorpsvisie. Onder meer via social media als Facebook, door updates op 

de website van Dorpsbelangen en via artikelen in De Groene Post, lokale en regionale 

kranten. Ook was er aandacht voor de dorpsvisie op Streekradio de Wolden. Bovendien 

kan de dorpsvisie weinig inwoners zijn ontgaan door het grote spandoek dat tijdens de 

invulperiode van de vragenlijst boven de Hoofdstraat hing.

Presentatie aan gemeente de Wolden Op 25 juni 2013 is de dorpsvisie 

gepresenteerd aan het voltallige college van burgemeester en wethouders en aan de 

gemeenteraad.

Project
organisatie

vervolg
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uitvoering van de dorPsvisie Nu de dorpsvisie is opgesteld door de pro-

jectgroep, goedgekeurd door de klankbordgroep en onderhandigd aan het college van 

burgemeester en wethouders, komt het aan op de uitvoering. Inmiddels zijn zowel de 

project- als de klankbordgroep opgeheven en ligt de uitvoering van de dorpsvisie bij 

Dorpsbelangen Zuidwolde. 

De dorpsvisie is een stap naar actief burgerschap en actieve communicatie tussen de 

inwoners en gemeente De Wolden. De ideeën, wensen, ambities, dromen en aanbeve-

lingen worden vertaald naar acties, waarbij een heldere samenwerking tussen inwoners, 

Dorpsbelangen en de gemeente een voorwaarde is.

De uitvoering van de dorpsvisie is vastgesteld voor de korte en langere termijn, tien tot 

vijftien jaar. Het uitgangspunt is dat de initiatiefnemers in een zo vroeg mogelijk stadium 

de inwoners van Zuidwolde bij de uitvoering betrekken. Het is belangrijk om elkaar te 

laten zien waar we werken aan leefbaarheid, in welke richting de ontwikkeling plaatsvindt, 

hoe het tijdspad eruitziet en wat het gaat opleveren.

Thema avonden

in beeld
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Herkomst van 

vragenlijsten
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Tijdslijn

mei 2012: 

oproep Dorpsbelangen 

in De Groene Post

projectgroepvergadering

projectgroepvergadering

projectgroepvergadering

11-02-2013: 

eerste thema-avond

21-05-2013:

vierde bijeenkomst 

klankbordgroep

22-05-2012: 

startbijeenkomst voor 

belangstellende inwoners

24-10-2012:

Facebook-pagina 

de lucht in

20-11-2012:

tweede bijeenkomst 

klankbordgroep

26-02-2013: 

tweede thema-avond

projectgroepvergadering

25 06 2013: presentatie dorpsvisie aan 
college van B&W en overhandiging 

aan Dorpsbelangen Zuidwolde

06-06-2012: eerste 

projectgroepvergadering, 

taakverdeling vastgesteld

projectgroepvergadering

projectgroepvergadering

projectgroepvergadering
dorpsvisie naar 

de drukker

projectgroepvergadering

09-10-2012: 

eerste bijeenkomst 

klankbordgroep

07-12-2012: 

start onderzoeksfase met 

behulp van vragenlijst 

projectgroepvergadering projectgroepvergadering
14-01-2013: 

einde onderzoeksfase

19-03-2013: 

derde bijeenkomst 

klankbordgroep

mei 2013: 

onderzoek onder 

de jeugd

projectgroepvergadering

projectgroepvergadering

projectgroepvergadering

projectgroepvergadering

projectgroepvergadering projectgroepvergadering

projectgroepvergadering



In de voorlaatste ijstijd, zo’n 250.000 jaar geleden, is de ‘rug van Zuidwolde’ gevormd: een negen kilometer lange stuwwal tussen de 

Reest en het Oude Diep. In de vroege middeleeuwen ontstaan op deze stuwwal van noord naar zuid een aantal nederzettingen: Ten Arlo, 

Steenbergen, Kerkenbosch, Drogt, Linde en Nolde. In het centraal gelegen Kerkenbosch verrijst in de veertiende eeuw een kerkje, gewijd 

aan de heilige Maternus. Hoe dit kerkje er uit heeft gezien weten we niet. Zeker is dat er geen toren was; door middel van een klokkenstoel 

werd het volk ter kerke geroepen. In de eerste helft van de negentiende eeuw is dit kerkje vervangen door de huidige kerk. 

In de omgeving van het kerkje ontstaan vervolgens enkele boerderijgroepen. Van sommige kennen we de namen nog: Zantinge op de plek 

van de Zantingehof, Woltinge tussen Oosterweg en Zuider Esweg en Tijinge of Ten Tije net ten noorden van de kerk. Deze laatste naam 

zou een oude gerechtsplaats aanduiden.

Ten oosten van de doorgaande weg over de ‘rug’ liggen op de es de bouwakkers van de boeren. Verder naar het oosten ligt het veld 

(De Slagen) en het hoogveengebied van Kerkenveld.

In 2012 telde Zuidwolde 6725 inwoners. De verwachting is dat dit inwoneraantal de komende jaren langzaam terugloopt naar zo’n 

6685 inwoners in 2022 en 6400 inwoners in 2032. Ook zal het aandeel ouderen (ouder dan 65 jaar, in 2012: 25% van de inwoners) 

de komende jaren verder toenemen en het aandeel jongeren (jonger dan 25 jaar, in 2012: 25% van de inwoners) afnemen. Dit is niet iets 

waar we krampachtig over hoeven te doen of wat we willen keren. In de rest van de gemeente, de provincie en een groot deel van Neder-

land zijn deze ontwikkelingen ook gaande en er zijn gebieden waar de krimp nog veel sterker is. Deze ontwikkelingen zijn echter wel van 

invloed op de behoeftes van inwoners en dus op de dorpsvisie.

Zuidwolde terug in de tijd

Zuidwolde in C1JF3RS

14



Aan de westkant vormen de Vennen en de Marsen een laag-

gelegen gedeelte waar het vee kan weiden, overgaand in het 

Westerveld. De hoogteverschillen zijn vooral goed te herkennen 

in het zuuddal. In de omgeving van de kerk vestigen zich langs 

de doorgaande weg in de loop van de tijd ook ambachtslieden, 

middenstanders en neringdoenden. 

In het noorden grenst het gebied van de marke van Kerken-

bosch aan dat van de marke van Steenbergen. Nu loopt deze 

grens van oost naar west dwars door het dorp Zuidwolde: de 

Raadhuisstraat. En hoewel de eigenlijke kern van het buurt-

schap Steenbergen nog steeds ten noorden van het dorp Zuid-

wolde ligt, ontstaat er ook hier bebouwing langs de doorgaande 

weg over de ‘rug’, aansluitend op die in Kerkenbosch: de oude 

café-boerderij Steenbergen, op de Sukerbarg en bij de aftak-

king van de weg naar Veeningen. 

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw krijgen de tamelijk 

geïsoleerd liggende buurtschappen steeds meer contact met 

de buitenwereld. De doorgaande wegen worden verhard, de 

Hoogeveense Vaart wordt verbeterd, via het station in Echten is 

er een spoorverbinding. 

In het dorp zelf komt meer bedrijvigheid. Op de hoek van de 

Doodiek (Oosterweg) verrijst een coöperatieve boterfabriek, die 

later verplaatst wordt naar Steenbergen. Arend Bosscher be-

gint een brood-, koek - en beschuitbakkerij, die uitgroeit tot één 

van de bekendste beschuitfabrieken van Nederland en waar-

van de brood-, koek- en banketafdeling nog steeds bestaat. 

Tot aan de Tweede Wereldoorlog vindt de dorpsuitbreiding 

hoofdzakelijk plaats langs de doorgaande wegen door het dorp. 

Hier verrijzen ook het gemeentehuis, de scholen en steeds 

meer winkels en horeca. Maar vanaf de jaren zestig wordt 

eerst aan de oostkant, op de hoger gelegen esgronden van 

Kerkenbosch en Steenbergen, een nieuwe woonwijk aange-

legd. Vanaf 1975 komen er ook woonwijken aan de westzijde 

en in het Middelveen. Daar worden nieuwe scholen gebouwd. 

De grotere bedrijven sluiten hun deuren of verhuizen naar een 

bedrijventerrein. Het doorgaande verkeer verdwijnt voor een 

belangrijk deel uit de dorpskern door de aanleg van rijks- en 

provinciale autowegen. Wat blijft op de ‘rug’ zijn de winkels en 

de horeca.

De genoemde cijfers zijn gebaseerd 

op de prognoses in de Notitie Vitaal 

Platteland (gemeente De Wolden, fe-

bruari 2013). De daling wordt veroor-

zaakt door een negatief geboortesaldo

(meer sterfte dan geboortes). Die daling

kunnen we niet meer opvangen door 

het licht positieve migratiesaldo (iets 

meer instroom dan uitstroom). Afgelo-

pen jaren was het geboortesaldo ook 

negatief, maar was er nog geen spra-

ke van krimp doordat het negatieve 

geboortesaldo werd gecompenseerd 

door een positief migratiesaldo.

De komende tien jaar groeit het aantal

huishoudens nog wel, vooral als 

gevolg van de gezinsverdunning en 

vergrijzing. De gemiddelde omvang 

was in 2012 nog 2,5 personen per 

huishouden. In 2022 wordt de om-

vang geschat op 2,35 en in 2032 op 

2,25. Na 2022 daalt naar verwachting 

ook het aantal huishoudens, wat weer 

nieuwe uitdagingen met zich mee-

brengt. Tegen die tijd zijn we ook aan 

het eind van de looptijd van deze visie.

Dan kunnen we zeggen of de progno-

ses in deze tekst uitgekomen zijn.

Naar onze mening hebben de inwo-

ners van Zuidwolde voldoende kracht 

om gedurende de periode 2012-

2032 bovenstaande prognoses in 

positieve zin om te buigen, zodat ons 

dorp, tegen de landelijke tendens in, 

toch een kleine groei blijft houden. In 

deze dorpsvisie worden doelen die 

de leefbaarheid en uitstraling van het 

dorp verbeteren, benoemd en breed 

ondersteund. Het realiseren ervan 

draagt bij aan de wenselijke groei van 

het aantal inwoners.
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Zuidwoldigers zien graag dat het dorp levendig blijft. Daarbij zijn de volgende punten essentieel: de aanwezigheid van een goed en geva-

rieerd winkelbestand, gezelligheid in en rondom het centrum en het bieden van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. 

Uit de enquête blijkt dat een meerderheid mogelijkheden ziet voor uitbreiding van met name het aantal winkels en recreatiebedrijven. Ook 

blijkt dat 66% het winkelen prettiger zou vinden als de winkels zich in de Hoofdstraat tussen de Oosterweg en de Meppelerweg zouden 

bevinden. 

Een ruime meerderheid (57%) vindt dat er in Zuidwolde een glasvezelnetwerk (voor sneller berichtenverkeer over de digitale snelweg) moet 

worden aangelegd. Bijna 40% hiervan is bereid om daaraan mee te betalen.

Uit de georganiseerde thema-avonden komt naar voren dat een meerderheid de vestiging van een Jumbo en een Aldi op de nieuwe locatie 

De Sukerbarg, en de mogelijke vestiging van een Action op de C1000-locatie als positief beoordeelt. Men verwacht dat daardoor een 

groter deel van de bevolking haar dagelijkse en wekelijkse boodschappen in het dorp zal doen. 

Wel maken de Zuidwoldigers zich zorgen over de leegstand van winkelpanden. Een groot deel van de bevolking ziet bedreigingen voor 

de bestaande bedrijven in Zuidwolde: internetverkoop, economische omstandigheden (recessie) en de kracht van omliggende plaatsen 

scoren daarbij het hoogst.

Een klein deel van de bevolking (30%) ziet belemmeringen voor de vestiging van nieuwe bedrijven in Zuidwolde. Deze worden vooral toe-

geschreven aan een (te) hoog prijsniveau voor locaties.

Het vrij parkeren, de gunstige ligging aan de A28 en N48, de uitgebreide sportvoorzieningen, het openluchtzwembad en de aantrekkelijke 

groene omgeving worden als sterke punten van Zuidwolde gezien.

Verbeterpunten zijn er ook: een breder aanbod van verblijfsrecreatie, uniforme winkelopeningstijden (ook ten aanzien van de koopavond) 

en de ontwikkeling van een gezellig centrum. 
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Zuidwolde
in 2025

AcTiePunTen

In 2025 is Zuidwolde nog steeds een fijn dorp om in te wonen, te winkelen en 

te werken. De gemeente en de ondernemers hebben de handen ineengeslagen 

om het dorp te laten bloeien. Ze promoten het dorp samen met de inwoners en 

organisaties op het gebied van toerisme en bezienswaardigheden, zodat er meer 

consumenten van elders naar Zuidwolde trekken. In de kern van Zuidwolde is een 

aantal winkels van landelijke ketens gevestigd voor met name de basisbehoeften. 

Er is echter ook een gevarieerd aanbod aan winkels van lokale ondernemers. 

Deze winkels opereren vooral in nichemarkten (een specialistisch marktsegment 

met relatief weinig concurrentie) en worden door jonge, dynamische ondernemers 

gerund. Kenmerkend is de hechte samenwerking tussen deze ondernemers met 

als gemeenschappelijk doel:  Zuidwolde op de kaart zetten voor doelgroepen met 

specifieke wensen en behoeften. Dankzij deze samenwerking en een strategische 

inzet van internet weten zij ook consumenten uit de regio naar Zuidwolde te trekken. 

De gunstige geografische ligging en het compacte winkelgebied met vrij parkeren 

speelt de ondernemers hierbij in de kaart. Daarnaast zijn de inwoners zich er nog 

meer van bewust dat een florerend en gezellig winkelbestand vooral ook afhankelijk 

is van de bestedingen van de inwoners in hun eigen dorp. Door de gevarieerde 

samenstelling van het winkelbestand zien de inwoners ook minder redenen om hun 

aankopen elders te doen.

De vestiging van niet aan detailhandel en horeca gerelateerde bedrijven vindt plaats 

in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) en op het door de gemeente 

ontwikkelde bedrijventerrein. Bij het bedrijventerrein wordt een reservevoorraad 

kavels vrijgehouden om adequaat op een eventuele vraag naar één of meerdere 

kavels te kunnen inspelen.

Stimuleer meer eigen verantwoordelijk-

heid en samenwerking in alle buurt- en 

woongemeenschappen. 

Collectief verantwoordelijkheid dragen 

voor de eigen omgeving. 

Maak het de middenstand mogelijk 

een goede boterham te verdienen. 

Koop zo veel mogelijk in eigen dorp!

Voor alle winkeliers gelijke 

openingstijden en tussen de middag 

allemaal open!

Bent	u	het	eens	met	de	stelling	dat	

het bezoek aan winkels aantrekkelijker 

wordt indien het winkelbestand zou 

worden geconcentreerd in de 

Hoofdstraat tussen de Oosterweg 

en de Meppelerweg?

     ja  69%

    nee  22%

    geen mening  8%

    geen antwoord  1%
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• Stimuleren van de samenwerking tussen ondernemers onderling 
 en tussen ondernemers en de gemeente.
• Onderzoek naar de mogelijkheden van nichemarkten in Zuidwolde.
• De herkenbaarheid van het dorp Zuidwolde vergroten.
• Concentreren winkelbestand in de hoofdstraat tussen 
 de Oosterweg en de meppelerweg.
• Knelpunten van de vernieuwde hoofdstraat in beeld brengen 
 en waar mogelijk oplossen.
• Vestiging van nieuwe ondernemers stimuleren, 
 bijvoorbeeld door middel van fondsvorming. 
• Uniforme openstelling winkels.

AcTiePunTen



Toerisme en recreatie 
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Zuidwolde
in 2025

Toerisme en recreatie zijn belangrijke dragers van de economie in Zuidwolde. In Zuidwolde is het toeristisch aanbod echter veel lager dan 

in de rest van Drenthe. 66% van de respondenten vindt het aanbod voor toerisme en recreatie dan ook onvoldoende. 

In deze sector hebben zich de laatste jaren diverse veranderingen voorgedaan. Denk hierbij aan de veranderingen in het gedrag van 

toeristen: de huidige toerist is steeds mobieler en dus georiënteerd op een wijdere omgeving. Tegelijkertijd is de toerist meer actief op het 

gebied van internet en social media waarmee men overal toeristische informatie over het gebied kan ophalen.

Het blijkt dat de toeristische en recreatieve sector in Zuidwolde onvoldoende heeft ingespeeld op deze veranderingen. Het gevolg is dat 

de sector achterblijft. De gemeente onderkent dit ook en heeft een nieuw beleidsplan recreatie en toerisme opgesteld. Hieruit komt naar 

voren dat we in Zuidwolde meer nadruk moeten leggen op stimulering van gebiedspromotie en gebiedsmarketing.

Wij zullen ons in Zuidwolde sterk moeten maken voor de verdere ontwikkeling van de toeristische en recreatieve sector. Dit zal niet alleen 

ten goede komen aan de lokale economie maar ook aan de leefbaarheid in Zuidwolde.

De sterke punten die we in Zuidwolde hebben en die ook uit de thema-avonden naar voren zijn gekomen, moeten meer benut en gepro-

moot worden. Bijvoorbeeld de mooie omgeving (natuur), gratis parkeren in het dorp, uitgebreide sportvoorzieningen, een openluchtzwem-

bad, een mooi saunacomplex en de goede bereikbaarheid.

Zwakke punten zijn een gebrekkige informatievoorziening, geen toeristisch informatiepunt (TIP-kantoor), geen goede communicatie van 

evenementen en activiteiten, en een tekort aan overnachtingsmogelijkheden. Deze punten moeten worden verbeterd. We zullen de pro-

motie richting toeristen moeten ombuigen van passief naar actief.

• Samenwerking van diverse ondernemers.
• Promotie van een groter gebied dan Zuidwolde 
 (Reestdalgebied/Zuidwest Drenthe).
• Grotere seizoenscamping.
• Plan van aanpak om een aaneengesloten netwerk 
 van wandel  en fietspaden te realiseren.
• Fiets  en wandelarrangementen samenstellen.
• afstemming evenementen omliggende dorpen 
 en een actief agendabeheer.
• De Wolden als hippische gemeente, Zuidwolde als hippisch dorp.

AcTiePunTen

Dankzij de marketingactiviteiten die de gemeente in samenwerking met inwoners 

en ondernemers heeft uitgevoerd, staat Zuidwolde weer op de kaart. Toeristen en 

dagrecreanten weten wat Zuidwolde te bieden heeft dankzij een goede informatie-

voorziening via internet. Ze weten beter hun weg naar Zuidwolde te vinden. 

Het dorp staat bekend als een plek in Drenthe waar toeristen ongestoord kunnen 

genieten van wat de natuur te bieden heeft. Gemeente De Wolden heeft zich boven-

dien de afgelopen jaren weten te profileren als hippische gemeente, Zuidwolde heeft 

hier een groot aandeel in gehad. 

Ondernemers uit de recreatieve sector hebben de handen ineengeslagen om meer 

toeristen en dagrecreanten naar Zuidwolde te trekken. Zij werken daarbij ook samen 

met buurdorpen om de gehele regio Zuidwest-Drenthe en het bijzondere Reest-

dalgebied te promoten. Zo zijn er verschillende arrangementen samengesteld die 

aansluiten bij de fiets- en wandelroutes die het dorp kent. 

Er is ook een grotere seizoenscamping in het dorp die onder meer staanplaatsen 

voor campers aanbiedt. De komst van deze camping draagt bij aan de commerciële 

bedrijvigheid en dynamiek in het dorp.

Zuidwolde moet een eigen identiteit 

krijgen, bekendheid van het dorp 

Zuidwolde. Niet vanwege langdurig 

toerisme, maar bijvoorbeeld vanwege 

eendaagse sport-/recreatieve 

activiteiten rondom Zuidwolde. 

Voorbeelden om Zuidwolde sportdorp 

bij uitstek te maken: een fietsroute, 

mountainbike-route, trimbaan, 

paardrijdroutes en een skeelerronde 

waar ieder gebruik van kan maken. 

De huidige voorzieningen zoals cafés 

en restaurants en detailhandel kunnen 

hiervan profiteren. Ook zou Zuidwolde 

bepaalde soorten bedrijvigheid kunnen 

creëren, bijvoorbeeld natuurlijk/

gezond/zuiver/groen/eco.



Zuidwolde
in 2025

In 2025 hebben de bouwlocaties in het dorp weer een bestemming gekregen. 

Bovendien is er een nieuwe woonwijk ontstaan op de Ekelenberg. Leegstand is er 

praktisch niet meer, omdat men graag in Zuidwolde wil wonen. 

De gemeente en projectontwikkelaars luisteren naar de wensen van de inwoners. 

Er is in samenspraak met Dorpsbelangen een commissie in het leven geroepen die 

namens de inwoners nadenkt over de woningbehoefte en hierover ideeën ventileert 

richting gemeente. Deze commissie bestaat uit vrijwilligers die tot doel heeft de leef-

baarheid in ons dorp te behouden dan wel te verbeteren. Zij gaat voor vernieuwing 

en verbetering van de bestaande bouw; groei van het dorp kent een lagere prioriteit. 

De commissie werkt nauw samen met de gemeente, die voor financiële steun zorgt. 

Die steun is mogelijk doordat de samenwerking met de commissie tot besparingen 

leidt voor de gemeente.

Woningbehoefte 
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Nagenoeg alle inwoners zijn tevreden over het woonklimaat. Een groot aantal van de respondenten (86%) woont hier al langer dan tien jaar. 

Hiervan wil het overgrote deel ook op latere leeftijd in Zuidwolde blijven wonen. Bijna de helft van de ondervraagden heeft een huishouden 

bestaande uit twee personen. Dit is een belangrijke constatering voor de toekomstige woningbehoefte. Woningcorporatie Actium heeft hier 

inmiddels op ingespeeld. Zo zijn de bouwplannen voor grotere nieuwe woningen in de Koninginnebuurt gewijzigd; er worden nu kleinere 

(beter betaalbare) koopwoningen en huurwoningen gebouwd.

Van de ondervraagden is 8% op zoek naar een andere woning. Een kwart hiervan zoekt een woning buiten Zuidwolde. Wat toekomstige 

nieuwbouwlocaties betreft vindt de helft van de respondenten locatie Ekelenberg het meest geschikt voor uitbreiding, gevolgd door de 

ruimte achter de Boslaan (18%). Ook bestaat er in Zuidwolde een behoefte aan starterswoningen. De gemeente zou haar beleid op dit 

vlak consequent moeten voortzetten. Door beperking van verbouwingsmogelijkheden blijven deze woningen betaalbaar, waardoor er, ook 

in de toekomst, meer doorstroming is. 

In de kern van Zuidwolde zijn sinds kort enkele nieuwe locaties beschikbaar. Dit is niet onopgemerkt gebleven: inwoners zien hier mogelijk-

heden voor nieuwbouw. Zo worden onder meer de locatie van de voormalige basisschool De Zaaier genoemd en de locatie waar vroeger 

café de Vries gevestigd was. Hoewel 

deze laatste al enige tijd in handen is 

van een projectontwikkelaar, verpau-

pert het terrein en wordt er nog niet 

gestart met bouwen. Dit is een doorn 

in het oog van praktisch elke inwoner. 

Als idee voor de beschikbare locaties 

worden zogeheten tweeslaapkamer-

woningen genoemd.

Positief is het feit dat de gemeente-

raad de regelgeving wil versoepelen 

voor bouwvergunningen en voor het 

veranderen van boerenbedrijven in 

meerdere woningen en/of bedrijven 

aan huis.

thema 3

Locatie voormalig 

cafe/restaurant De Vries
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Ik zou graag zien dat er voor starters/

jongeren die hier in Zuidwolde wonen 

en er willen blijven wonen, dat daar 

woningen voor worden gebouwd 

en dat de gemeente eventueel een 

regeling treft om garant te staan 

voor een deel van de koop van een 

woning. In mijn omgeving zie ik veel 

mensen die wel graag in Zuidwolde 

willen blijven wonen, maar dat het niet 

mogelijk is omdat er te weinig aanbod 

is van starterswoningen.

• Inrichten woonwijk ekelenberg en inrichten bouwlocaties in de kern van Zuidwolde.
• Commissie opstarten om de vier onderstaande punten te realiseren.
• Leefbaarheid van Zuidwolde in stand houden (vernieuwing en verbetering bestaande bouw).
• monitoren van woningbehoefte.
• Vaststellen regelgeving rondom nieuwbouwplannen, bijvoorbeeld verplichte verdeling 
 van 25% starterswoningen en 20% huurwoningen.
• Op tijd inspringen op ontwikkelingen wat betreft zorg en wonen in Zuidwolde.

AcTiePunTen

Locatie van de voormalige 
basisschool De Zaaier

Wilt u op latere leeftijd in Zuidwolde 

blijven wonen?

     ja  76%

    weet ik (nog) niet  22%

    nee  2%

    geen antwoord  0%



Over het algemeen ervaren de inwoners van Zuidwolde de verkeersveiligheid in het dorp als voldoende (72%). De wandel- en fietspaden 

buiten de kern van Zuidwolde krijgen een dikke voldoende (84%). De wandel- en fietspaden in de kern worden als minder veilig ervaren 

en zijn zeker van mindere kwaliteit.

Het doorgaande verkeer wordt er voldoende op gewezen om de Hoofdstraat te ontzien. Ongeveer 46% van de inwoners heeft daar een 

goed gevoel bij. Er zijn echter wel punten die voor verbetering vatbaar zijn. Bijvoorbeeld de snelheid waarmee op bepaalde plekken gere-

den wordt, het onderhoud van wegen tijdens gladheid en het groenonderhoud in het dorp. 

Voor de mindervaliden en ouders met kinderwagens zouden de wandel- en fietspaden verbeterd mogen worden. Wandelen in de Hoofd-

straat wordt door hen als moeilijk en gevaarlijk ervaren. De bereikbaarheid van de scholen is voor de jeugd en hun begeleiders 

niet overal even veilig. Met name de schoolfietsroute naar Dedemsvaart wordt als onveilig aangemerkt.

Verkeersveiligheid 
en infrastructuur

22
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Zuidwolde
in 2025
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In 2025 wonen we in een veilig dorp. De verkeersveiligheid wordt gewaarborgd voor 

zowel de wegen als de wandel- en fietspaden. De bestaande paden zijn beter op 

elkaar aangesloten en bieden wandelaars en fietsers de mogelijkheid om veilig aan 

het verkeer deel te nemen. Bewoners van zorglocaties kunnen hun bestemming 

veilig en zonder obstakels bereiken. De fietspaden in en om het dorp zijn veilig voor 

schoolgaande jeugd en gevaarlijke verkeerspunten in het dorp zijn aangepakt.

Het doorgaande verkeer en het beroepsverkeer maken optimaal gebruik van de 

juiste toegangswegen. We zijn ons bovendien allemaal bewust van onze mede-

weggebruikers als het gaat om het naleven van de verkeersregels.

Het onderhoud van de diverse wegen, met name het groenonderhoud, is geen punt 

van discussie meer. Er is samen met de inwoners en de gemeente een passende 

oplossing gevonden voor onveilige situaties.

Alle voetpaden controleren en waar 

nodig verbreden, obstakels uit de weg 

halen, tegels en klinkers herstraten. 

Je kan ‘s avonds niet fatsoenlijk een 

ommetje maken, in de Hoofdstraat 

lopen is een ramp met die beugels om 

de bomen en de wandelpaden zijn 

schots en scheef door boomwortels.

Als we ouderen langer zelfstandig in 

hun eigen omgeving willen laten wonen, 

dan moeten we met elkaar er voor 

zorgen dat ons wandelnetwerk richting 

het dorpshart hierop is aangepast en 

goed onderhouden wordt.

• Plan van aanpak opstellen om de kwaliteit van de wandel  en fietspaden in Zuidwolde te verbeteren, 
 waardoor de bereikbaarheid van voorzieningen en het winkelhart gewaarborgd wordt.
• Gevaarlijke (oversteek)punten voor de schoolgaande jeugd onderzoeken en verbeteringen realiseren.
• Communicatie met de gemeente over snelheidsbeheersing, groenonderhoud en onderhoud van wegen 
 (met name tijdens gladheid). 23

Hoe beoordeelt u de verkeersveiligheid 

in Zuidwolde?

    zeer veilig  3%

    voldoende veilig  69%

    onveilig  22%

    zeer onveilig  2%

    geen mening  3%

    geen antwoord  1%



Ik zou graag zien dat er op het vrijkomende korfbalveld een 

multifunctioneel terrein werd gemaakt, zoals een sportterrein 

met onder meer een ijsbaan, skeelerbaan, hardloopbaan, 

jeu de boules, volksfeest en wat al niet meer... Het is veilig 

toegankelijk voor iedereen en er staat al een goede kantine, 

daarbij is er ook nog een uitstekende parkeerplaats.

24
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Zuidwolde
in 2025

Zuidwolde is een sportief dorp en wil zich graag als zodanig 

manifesteren. Door een breed bestand van allerhande sport-

verenigingen is het mogelijk om hier vele sporten te beoefenen. 

Die sportclubs creëren een gevoel van saamhorigheid, wat 

goed is voor de leefbaarheid van het dorp. De inwoners vinden 

dat er voldoende sportevenementen worden georganiseerd. 

De aanwezigheid van het zwembad is heel belangrijk, zeker 

ook in relatie tot het toerisme, het bewegingsonderwijs en de 

ouderenzorg.

Wel zijn er veel wensen ten aanzien van het zwembad. Men 

mist een binnenbad en ook de openingsperiode en de ope-

ningstijden zouden aangepast kunnen worden.

Men voelt veel voor een optimalisering van de sportvoorzienin-

gen, de sporthal, het sportpark en het zwembad. Hier is boven-

dien nog veel voordeel te behalen qua exploitatie.

Zuidwolde heeft een multifunctioneel sportpark voor verschillende sporten: voet-

bal, korfbal, tennis, zwemmen, schaatsen/skeeleren, turnen, volleybal, enzovoort. 

De meeste verenigingen hebben hier een plaats gevonden en de exploitatie wordt 

voornamelijk door de leden verzorgd. Het horecagedeelte wordt gezamenlijk 

geëxploiteerd. Op het sportpark is een kinderopvang: dagelijks worden naschoolse 

sportactiviteiten georganiseerd. Tevens wordt ouderensport in groepsverband 

gestimuleerd in samenwerking met de sportverenigingen.

Het zwembad heeft een overdekt gedeelte gekregen waardoor het zwembad het 

hele jaar geopend is. De openingstijden zijn verruimd en het bezoekersaantal stijgt 

jaarlijks.

In het dorp vinden elk jaar enkele grote sportevenementen plaats op het gebied van 

de ruitersport, hardlopen en tennis.

Toegankelijkheid van het zwembad 

kan beter. Voor mensen met 

een handicap is het bad slecht 

toegankelijk. Dit geldt ook voor 

ouderen. Advies: maak een schuine 

trap met leuningen.

Openingstijden van het zwembad 

moeten anders. Niet dicht gaan 

als het warmer is dan 25°C en 

het bad nog stampvol is. Ook zou 

het fijn zijn wanneer het zwembad 

tussen de middag geopend is: het 

enige moment om rustig te kunnen 

zwemmen.

• Centralisatie van de sportverenigingen en bewegingsactiviteiten.
• Stimuleren van intensieve samenwerking tussen de 
 verschillende sportverenigingen.
• Plan van aanpak maken over het onderhoud van het sportpark 
 door de leden onder begeleiding van de gemeente.
• De mogelijkheid onderzoeken om het sportpark te combineren 
 met een permanent evenemententerrein.
• Ruimere openstelling van het zwembad, zeker ook tussen 
 de middag, en mogelijkheden onderzoeken voor een 
 gedeeltelijke overkapping van het zwembad.

AcTiePunTen
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Sport en sportvoorzieningen



Vrijwel zonder uitzondering zijn de inwoners van Zuidwolde tevreden en gelukkig met hun dorp in het algemeen en hun woonomgeving/

buurt in het bijzonder. Liefst 93% omschrijft hun woonomgeving als goed tot zeer goed. Zij vinden het belangrijk om dicht bij familie en 

vrienden te wonen. Ook de aanwezigheid van goede verbindingen en de nabijheid van snelwegen naar stedelijke gebieden worden erg 

op prijs gesteld.

Men waardeert de ruim opgezette wijken met veel groen en mooie wandelpaden. Wel is er op dit moment een snelgroeiende behoefte 

aan woningen voor senioren en dan bij voorkeur in of nabij het dorpshart. Ook heeft men kritiek op het onderhoud van de wandel- en 

fietspaden binnen het dorp.  

In de buurten zijn over het algemeen voldoende speelvoorzieningen aanwezig. Wel is er in de vernieuwde buurt aan de Beatrixlaan een 

sterke behoefte aan een speelvoorziening. Deze voorzieningen moeten, in samenwerking en in overleg met de bewoners, professioneel 

worden onderhouden.

Een meerderheid van de inwoners beoordeelt de veiligheid als voldoende (93%). De veiligheid is er de laatste jaren niet op achteruit ge-

gaan. Wel vindt een groot aantal bewoners het belangrijk dat er meer controle is op het plegen van overtredingen. Bijvoorbeeld het over-

schrijden van de maximumsnelheid, het nonchalant omgaan met zwerfafval en het niet opruimen van hondenpoep. Daarnaast zou er een 

oplossing moeten komen voor het veelvuldig samenkomen van personen/jongeren in de openbare ruimte. Het komt er eigenlijk op neer 

dat men graag meer sociale controle of meer ‘blauw op straat’ zou willen.

26

Woonomgeving en 
sociale veiligheid

Shared Space
thema 6



Zuidwolde
in 2025

Zuidwolde is boven alles een mooi groen dorp. De woonomgeving wordt voor 

een aanzienlijk deel onderhouden door de bewoners zelf met professionele onder-

steuning. De gemeente blijft verantwoordelijk, maar de bewoners werken actief mee 

om de kwaliteit van hun buurt op een hoog peil te houden. Het verbeteren van de 

buurt en het opruimen van zwerfafval vindt overal plaats.

Er zijn in het dorpshart nieuwe bouwlocaties ontwikkeld. Naast eengezinswoningen 

zijn hier vooral seniorenwoningen gebouwd. Hierdoor is het dorpshart zeer 

gevarieerd geworden. De wat verder gelegen nieuwe locatie Ekelenberg is vooral 

erg aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Enkele projecten met starterswoningen zijn 

succesvol afgerond.

In de Hoofdstraat wordt het Shared Space-principe goed nageleefd. Men geeft 

elkaar de ruimte en parkeert alleen op de aangegeven stroken.

Het gevoel van veiligheid onder de inwoners is de afgelopen jaren verder vergroot. 

Ook de politiecontrole is besproken en waar mogelijk verbeterd en we zijn bereid om 

elkaar op verbeteringen te wijzen (sociale controle). Ook is er een ontmoetingsplaats 

gecreëerd voor jongeren.

17

In het mooie Tonckensbos

lopen heel veel hondjes los.

Soms is het een vieze troep

door al die hondenpoep.

Het zou zijn aan te prijzen

door een stuk gebied aan te wijzen

waar ze kunnen rennen en hollen

en wandelaars vrij zijn van drollen.

Ingezonden gedicht door een inwoner

Ik woon nog niet zo lang hier. Maar... 

Zuidwolde is het waard om zuinig op 

te zijn! Een heerlijk dorp.

In het kader van de huidige economische ontwikkelingen, vergrijzing, kortingen 

gemeentes en diensten, zullen individuen ook een steentje moeten bijdragen en 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun sport-, leef- en woonomgeving. Positief 

voor het kostenbeheersbaar houden en noaberschap en weer leren omzien naar elkaar.

• Plan van aanpak voor het verbeteren van de buurt en voor 
 participatie in onderhoud van groen en speelvoorzieningen.
• Plan van aanpak voor het onderhoud van wandelpaden 
 (inclusief het oplossen van problemen door wortelvorming).
• Ontwikkeling van de locatie ekelenberg en nieuwe 
 bouwlocaties in het dorp met eengezinswoningen 
 en seniorenwoningen.
• Vergroten en benutten van de sociale controle 
 (burgernetwerk), in overleg met de overheid.
• Bespreken en waar mogelijk verbeteren van politiecontrole.

AcTiePunTen



Zorg wordt steeds meer een verantwoordelijkheid van de partner, familie of omgeving. In het onderzoek geeft 54% van de inwoners aan 

zich zorgen te maken over het effect van deze ontwikkeling op onder meer de leefbaarheid van het dorp en het vrijwilligerswerk. 

Men is positief over het gezondheidscentrum, met name over de kwaliteit en de bereikbaarheid ervan, en over de ligging van Zuidwolde 

ten opzichte van de grotere zorg- en verpleeginstellingen in Hoogeveen en Meppel. 

De veranderingen in de zorg zijn nog niet geheel doorgedrongen tot de inwoners. Dit veroorzaakt enige onrust, zo bleek tijdens de thema-

avonden. De marktwerking in de zorg versterkt dit effect, doordat zich nu meerdere zorgaanbieders lokaal aanbieden. Onderwerp van het 

gesprek zijn het belang van een sociaal netwerk en welke voorzieningen voor nu en de toekomst behouden dan wel betaalbaar blijven. 

Een deel van de aanwezigen vraagt zich af of het buitengebied van Zuidwolde voldoende interessant is voor zorgaanbieders. Ook de 

voorgestelde veranderingen rond ontmoetingscentrum De Boerhoorn is een punt van aandacht.

28

Zorg

thema 7



Er is weer rust en overzicht 

op het terrein van de zorg. 

De gemeente heeft weer 

greep op de zorg in de 

eigen gemeente, ondanks 

haar grote verantwoor-

delijkheden door samen-

werking met omliggende 

gemeenten. De instellingen 

op het gebied van wonen, 

zorg en welzijn hebben een 

digitaal platform opgezet, waar vragen van inwoners op 

hoofdlijnen beantwoord worden. 

Daarnaast is er geïnvesteerd in communicatie met de bevol-

king over de veranderingen in de zorg. Hierdoor zijn inwoners 

zich voldoende bewust van hun nieuwe verantwoordelijk-

heden. Zij hebben het noaberschap dan ook op allerlei 

creatieve manieren ingevuld. Bijvoorbeeld door collectieve 

afspraken te maken met zorgaanbieders en nieuwe woon-

vormen te realiseren. 

Bewoners van het buitengebied hebben hun (zorg)belangen 

goed voor het voetlicht gebracht. Digitale hulpmiddelen zijn 

bedacht of geïntroduceerd die inwoners in staat stellen te 

communiceren met hun omgeving ondanks hun beperkte 

mobiliteit. ‘Omzien naar elkaar’ is hier het motto. 

De Boerhoorn is een ontmoetingscentrum van en voor de 

gemeenschap gebleven. Er is een nieuwe groep vrijwilligers 

opgestaan die uitvoering geeft aan allerlei diensten. Ook 

inwoners die tijdelijk zonder betaald werk zitten hebben hun 

weg gevonden naar de vrijwillige ondersteunende diensten. 

Door dit alles kunnen mensen langer in hun eigen omgeving 

wonen. Zuidwolde is, ondanks haar schaalgrootte, gegroeid 

als gemeenschap met aandacht en zorg voor elkaar.
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• Communicatie over de veranderingen in de zorg verbeteren, maar dan vertaald naar de situatie in De Wolden.
• De mogelijkheden onderzoeken van een informatieve website die aansluit bij de ontwikkelingen in de zorg.
• er wordt actief ingezet op nieuwe vormen van dienstverlening en vrijwilligerswerk.
• Door nieuwe initiatieven krijgt noaberschap, of gemeenschapszin, een impuls.
• De Boerhoorn blijft als basisvoorziening beschikbaar voor de Zuidwoldiger samenleving.

Mantelzorg en de noodzaak daarvan wordt het probleem van de 

komende 20 jaar.

Zelfredzaamheid is een mooi principe, maar de kunst zit er wel in 

om iedereen te mobiliseren.

Doordat de zorg in de breedste zin van het woord onbetaalbaar wordt en de zorgplicht veel naar de gemeente wordt overgeheveld, 

komt er geen tot weinig geld vanuit Den Haag. Daardoor moeten wij met ons allen de zorg anders indelen en verzorgen. We moeten als 

inwoners	samen	met	de	gemeente	beleid	maken.	NOABERHULP!!!
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Zuidwoldigers willen het dorp graag mooi en leefbaar houden en zijn bereid zich hiervoor in te zetten. Zij zien groei niet als prioriteit; behoud 

van de leefbaarheid is belangrijker. Er zijn genoeg inwoners die wat willen doen of organiseren voor het dorp. Zij voelen zich soms echter 

tegengewerkt door ondernemers, gemeente of inwoners.

De inwoners van Zuidwolde zijn van mening dat er voldoende activiteiten en evenementen in Zuidwolde georganiseerd worden. Zij zien 

het liefst dat voor deze evenementen een vast terrein wordt aangewezen. Het merendeel van de inwoners ziet het Groene Hart als ideale 

locatie: het moet in hun ogen gebruikt worden voor evenementen, voor muziekdoeleinden of een kunstmarkt. Het feit dat Zuidwolde een 

oud-en-nieuwfeest heeft, wordt aangemoedigd. Het houdt de jeugd van de straat en gaat vernielingen tegen.

Het promoten van activiteiten in het dorp door inzet van verschillende media, wordt onvoldoende benut.

De inwoners zijn blij en tevreden met het diverse winkelbestand dat Zuidwolde kent. De verspreiding van de winkels over de gehele Hoofd-

straat wordt echter als minder positief beoordeeld.

De aanwezigheid en functie van de Boerhoorn wordt geprezen. Zuidwoldigers vinden een dergelijk ontmoetingscentrum essentieel voor 

het dorp. Daarnaast wordt de aanwezigheid van de molen geroemd: inwoners vinden het jammer dat deze momenteel niet draait.

Leefbaarheid/actief 
Zuidwolde

In 2025 is Zuidwolde nog steeds een actief dorp, dat haar inwoners meer dan ooit 

stimuleert om zich in te zetten voor de leefbaarheid in het dorp. De gemeente en de 

inwoners hebben de handen ineengeslagen om het dorp te laten bloeien. Zo werken 

inwoners, ondernemers en gemeente samen om de bestaande evenementen naar 

een hoger plan te tillen. Bovendien is het makkelijker om vrijwilligers te vinden. Het 

wij-gevoel binnen het dorp neemt zienderogen toe. De diverse activiteiten die het 

dorp kent zijn voor iedereen zichtbaar via verschillende media.

Zuidwolde is als dorp niet gegroeid. Wel zijn sommige delen van het dorp vernieuwd 

en hebben verouderde woningen plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Het winkelbe-

stand concentreert zich inmiddels in de Hoofdstraat, tussen de Oosterweg en de 

Meppelerweg. De Boerhoorn is als ontmoetingscentrum onmisbaar voor het dorp. 

Jong en oud weten de weg ernaartoe te vinden en zetten zich in als vrijwilliger, zodat 

het centrum behouden blijft. De molen draait al enkele jaren en is weer terug als 

toeristisch punt binnen het dorp. Ook hier zijn vrijwilligers onmisbaar.

30

Het is voor mij een droom dat de molen in 

Zuidwolde weer komt te draaien. Hier wil ik mij 

graag voor inzetten. Ik ben ervan overtuigd dat 

er meer vrijwilligers zijn in Zuidwolde die zich 

hiervoor willen inzetten!

in betere tijden
thema 8



Laten we in ieder geval met z’n allen trots zijn op ons 

mooie Zuidwolde, ook zo als het nu is, en laten we 

het samen langzaam maar goed gaan verbeteren.

17

AcTiePunTen
• Stimuleren van een goed samenspel tussen gemeente en inwoners met als doel Zuidwolde leefbaar 
 en betaalbaar te laten blijven. 
• Concentreren winkelbestand in de hoofdstraat, tussen de Oosterweg en meppelerweg.
• Cultuurhistorisch erfgoed behouden en waar mogelijk renoveren, bijvoorbeeld de molen weer laten draaien.
• Oprichten marketingwerkgroep die Zuidwolde op de kaart moet zetten. 
• Boerhoorn als ontmoetingscentrum behouden.
• Uitdragen van de activiteiten in verschillende media. 31



Ik vind Zuidwolde een superdorp. 

Ik hou van dit dorp.

Ik wil wel terug naar Zuidwolde, 

maar de winkels en de woningen 

houden me tegen.

Zuidwolde zou de mogelijkheid 

moeten bieden voor een onderkomen 

en activiteiten voor jongeren in de 

leeftijdscategorie 14-18 jaar, 

zodat het dorp ook aantrekkelijk 

blijft voor deze groep.

32 thema 9
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Uit onderzoek onder de jeugd blijkt dat zij Zuidwolde zien als een gezellig, gemoedelijk dorp, met een mooie ligging en woonomgeving. 

Het merendeel van de jeugd is van mening dat er voldoende activiteiten en evenementen in Zuidwolde worden georganiseerd. De jeugd 

van 15 tot 21 jaar zoekt echter beter betaalbare uitgaansgelegenheden. Er wordt gezocht naar een ontmoetingsplaats voor de jeugd. De 

regelgeving hiervoor wordt als zeer vervelend ervaren. Daarnaast wordt de kermis genoemd als een evenement dat gemist wordt. 

Over het algemeen wordt het winkelaanbod als positief ervaren. De jongere jeugd van 13 tot 15 jaar mist vooral kledingwinkels voor hun 

doelgroep, waarbij de jeugd van 15 jaar en ouder opmerkt een sportzaak te missen. 

De aanwezigheid van een bibliotheek, gezondheidscentrum en apotheek wordt erg gewaardeerd. Het zwembad en het sportpark worden 

specifiek genoemd. Beide kunnen volgens de jeugd beter onderhouden worden en het zwembad kan een opknapbeurt gebruiken (te 

denken valt aan een betere glijbaan). 

De jeugd vanaf 20 jaar denkt iets verder na over de toekomst. De meeste jeugd wil wel in het dorp blijven, maar kan dit niet waarmaken. 

Dit komt doordat er voor hen onvoldoende betaalbare starters- of huurwoningen zijn. De jeugd ziet dit als bedreiging voor hun toekomst 

in het dorp Zuidwolde. 

Naast het woningaanbod ziet bijna 10% het ontbreken van voldoende werkgelegenheid als bedreiging voor het dorp. 54% van de onder-

vraagden wil graag in Zuidwolde blijven wonen, 31% weet het nog niet en 15% geeft aan hier niet te willen blijven wonen.

Zuidwolde is een levendig dorp met veel en goed onderhouden sportvoorzieningen. 

Deze zijn geconcentreerd in een “totaalsportpark”, dat is uitgebreid met een goede 

ijsbaan, skeelerbaan en een geüpgraded zwembad met ruimere openingstijden.

Daarnaast is Zuidwolde een plaats met een dorps karakter waar je rustig kunt wonen. 

Er is sprake van een gevarieerd woningaanbod, waarbij de jeugd de mogelijkheid 

heeft om een geschikte starterswoning of huurwoning te vinden. 

Er worden jaarlijks diverse grote evenementen georganiseerd die aantrekkelijk zijn 

voor de jeugd, zoals een kermis en skeelerwedstrijden. Ook zijn er passende uit-

gaansgelegenheden en ontmoetingsplaatsen gerealiseerd voor de jeugd tot 20 jaar.

Zuidwolde is een mooi dorp voor toekomstige kinderen om op te groeien, waarbij 

goed onderwijs en kinderopvang gewaarborgd is. De betrokkenheid van de jeugd 

is groot en de gemeente speelt actief in op de wensen en behoeftes. Zuidwolde 

beschikt over goede verbindingswegen en goed aansluitend openbaar vervoer met 

omliggende plaatsen. Er zijn goede voorzieningen op het gebied van recreatie en 

toerisme en er is voldoende werkgelegenheid binnen het dorp.

AcTiePunTen
• Woningaanbod zodanig organiseren dat de jeugd behouden blijft voor het dorp.
• aandacht vragen voor een op de jeugd afgestemd winkelaanbod.
• meer richten op uitgaansmogelijkheden voor de jeugd (onder meer ontmoetingsplaatsen).
• Behoud van huidige sportvoorzieningen. Deze bovendien in goede staat van onderhoud 
 brengen en daar waar mogelijk uitbreiden.
• De bestaande diensten voor het openbaar vervoer beter afstemmen op de behoefte.
• Creeeren van meer werkgelegenheid binnen het dorp.
• Overleg met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) om jongeren te betrekken bij 
 nieuwe ontwikkelingen. het is de bedoeling om hun eigen verantwoordelijkheid te verhogen.

Jeugd
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tot slot rest ons, als projectgroep, nog een aantal mensen te bedanken.

dorPsbelangen zuidWolde, ondernemersvereniging 

zuidWolde en gemeente de Wolden: dank voor de financiële 

bijdragen die geleid hebben tot de totstandkoming van dit prachtige boekwerk.

irma Kleine/ladouce teKst&communicatie: dank voor de laatste 

check van de teksten en de waardevolle aanpassingen.

bert steenbergen: dank voor het historische smaakje dat je aan deze 

dorpsvisie gegeven hebt.

Hans lorijn en jan Wever: dank voor de technische ondersteuning bij de 

voorbereiding van het digitaal onderzoek.

geert lindenHols en rieKs ten Kate: dank voor jullie hulp en 

materieel bij het ophangen van het spandoek.

Hans nijzingH: dank voor het maken van video-opnames tijdens verschillende 

bijeenkomsten.

albert Haar: dank voor het vormgeven van onze filmpresentatie.

KlanKbordgroePleden: Linda Barelds, Jaap Bekhof, Boy Blokzijl, 

Anita Boensma, Ron ten Bokum, Joke Boogmans, Johan Bos, Henk Bruins, Brenda 

Courtz, Jeannette Courtz-van Raalte, Janny Dekker-Waninge, Hanneke van Dijk, 

Robert van Dijk, Bert Dolfing, Henk Enting, Erwin Eulen, Henk Eulen, Frouwkje 

Fledderus, Jan van Gijssel, Marian van der Heide, Bram Hoogstra, Jos Huibers, 

Janine de Jonge, Lotte de Jonge, Berta Karsies, Ginie Kleine, Karin Kreuze, Gerrie 

de Lange, Stella Leenders, Mark Lijster, Marijke Logtenberg, Henk van de Mars, 

Alja Morsink, Wim Muller, Mannes Oort, Sjaak Pronk, Klaas Schaafsma, Jos 

Snippe, Inge van Staalduinen-Haverkort, Yke Stiksma, Wendy Veldman-Duinkerken, 

Elias Visser, Bert Wildeboer, Jans Zanting en Liza Zuidema; dankzij jullie inzet, 

enthousiasme en kritisch oog weten we dat deze dorpsvisie gedragen wordt door 

de inwoners. Dank daarvoor!

sPeciale danK aan klankbordgroepleden Linda Barelds en Erwin Eulen die 

ervoor hebben gezorgd dat we het aandeel van de jeugd in deze dorpsvisie 

aanzienlijk hebben weten te vergroten.

marije eising-baKKer en lysbetH scHocKman-bouma: dank voor jullie actieve en positieve inzet en het ‘lijntje’ 

naar de gemeente.  

jannes KuiK: dank voor je gedrevenheid, inspiratie en deskundigheid ter ondersteuning van onze projectgroep tijdens de totstand-

koming van deze dorpsvisie. Zonder jou waren we ongetwijfeld minder gestructureerd aan het werk geweest.

daarnaast bedanken wij uiteraard u, als inwoner van Zuidwolde, voor de input die u geleverd heeft aan het onderzoek, door middel 

van het invullen van de vragenlijst of door de thema-avonden te bezoeken.

ProjectgroeP dorPsvisie zuidWolde: 

Ferdinand Bennink, Siep Bos, Dianne van Genne, Martin Hofstede, Albert Kreuze, Marijn Linde, Hans Mackor en Henk Stok.

Dankwoord



Dankzij jullie inzet, enthousiasme en kritisch oog 
weten we dat deze dorpsvisie gedragen wordt 
door de inwoners van Zuidwolde.




