
Hoofdpunten bijeenkomsten  PB’s en bestuursleden inwonerscontact SNPWW op 7, 9 en 15 maart 2022 
Bestuursleden van 14 PB’s gesproken van de in totaal 31 PB’s, buurt en wijkverenigingen in Steenwijkerland 
 
Communicatie 

- Grote behoefte bij PB’s aan communicatie vanuit het NPWW. Erg gemist afgelopen jaren.  
- Directeur, werkorganisatie en bestuur onbekend. 
- Eerste Nieuwsbrief is niet door iedereen ontvangen. 
- Adressenlijst PB’s van gemeente blijkt niet altijd meer te kloppen 
- Voormalige voorzittersoverleg (jaarlijks overleg PB's) word gemist. Juist ook interessant om van elkaar 

als PB’s te horen. 
- Contact met gemeente wordt ook gemist. 
- Merkleider MO Jacob Ponstein krijgt lof en wordt gemist. “Zette ons in het hele land op de kaart” 

Voorstel verbetering door:  
1. Publicaties in krant over en van NPWW, evt doorzetten op eigen PB soc. media, lokale nieuwsbrieven 

enz. . PB’s leveren namen en adressen aan. 
2. Een actuele website van NPWW 
3. 2x per jaar bijeenkomsten met PB’s 

 
Informatiebehoefte 

- Uitleg geven aan NP nieuwe stijl: Nationaal Park in relatie met de (woon)omgeving. 
- Welke vrijwilligersgroepen zijn er? 
- Leidraad voor ondernemers: wat mag wel/niet, waar moet je zijn voor wat, wat zijn de do’s en don’ts 
- European Wetland Center Ossenzijl. Overleg vindt plaats tussen gemeente, SBB en PB Ossenzijl. PB is 

positief onder voorwaarde dat het plan voor een EWC in samenhang met de infrastructurele 
problemen en de  leefbaarheid kern Ossenzijl bezien wordt. Vrijwilligers van het huidige 
bezoekerscentrum vinden dat zij onvoldoende op de hoogte worden gehouden.  

- PB’s willen graag meer van en over elkaar horen en van aangrenzende cultuurhistorische plaatsen 
(Frederiksoord) en natuur- en recreatiegebieden (Rottige Meenthe Drents Friese wolden, 
Driewegsluis, Olde Maten, IJsseldelta)  

 
Kansen: spreiding toerisme 

- Spreiding van toerisme staat hoog op agenda's. Zowel vraag naar meer toeristen “kansen voor 
onze ondernemers en voor verfraaiing landschap langs routes” naar minder “willen graag onze 
rust behouden, geen Gieterse toestanden”  

- Verschillende plaatsen willen aansluiten op een toeristische route 
- Vervoershubs worden gezien als kans 
- Connectie/verbinding met Koloniën van Weldadigheid, Driewegsluis en Waterloopbos is voor een 

aantal kernen ook een kans 
 
Zorgen 

- QR codes werken niet vanwege geen netwerkdekking 
- Grote huisjesparken met boten zijn doorn in het oog. Infrastructuur kan het niet aan, 

benzinemotorbootjes i.p.v. elektrisch. Huisjespark kan wel maar woningbouw niet? 
- Gebrek aan kennis van vaarregels 
- Te kort aan zwemwater vanaf de wal. Geen boot geen waterpret. 
- OV is slecht geregeld. Ook fietsverbindingen mogen beter 
- Ergernis over de hoeveelheid zwerfafval. Ook de grote hoeveelheid dode omgevallen bomen en 

takken wekt onbegrip en ergernis. 
- Vervoer en infrastructuur nog niet op orde 

 
Acties NPWW Verslagen en PP presentatie inclusief linkjes worden rondgestuurd, adressenlijst wordt gecheckt. 
 
Vragen aan PB’s:  

1. stuur adressen van nieuwsbrieven en lokale websites enz. naar inwoners@npweerribbenwieden.nl  
2. laat ons weten wat u van het idee van Ambassadeurs vindt en of u belangstelling hebt hierover verder 

geïnformeerd te worden. 

mailto:inwoners@npweerribbenwieden.nl

