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Beste allianties, betrokkenen, inwoners,  
 
Weet u het nog? In 2017 stemde de gemeenteraad in met de dorpsplannen en de gesloten allianties 
binnen Vitale Dorpen. Na die tijd is er door velen van jullie hard gewerkt aan de uitwerking en/of 
realisatie van uw plannen en ideeën. Een half jaar terug is een groot deel van uw allianties nog bij 
elkaar geweest om met elkaar te kijken naar de voortgang. 
We zijn nu een half jaar verder en gezien uw grote betrokkenheid bij het project leek het ons goed u te 
informeren over de voortgang van de diverse allianties. Onderstaand vindt u hier een overzicht van.  
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben horen wij het natuurlijk altijd graag. U kunt dan contact 
opnemen via vitaledorpen@drechterland.nl.  
 
 
 

Overzicht allianties per dorp 
 
Allianties Westwoud 
 
Alliantie Starterswoningen Westwoud 
De alliantie heeft bijgedragen aan de realisatie van een aantal appartementen in het voormalige 
gebouw van Konst & van Polen. De alliantie heeft zich nu verbonden met de alliantie Multifunctionele 
accommodatie (MFA) Westwoud en denkt mee over het onderwerp woningbouw.  
  
Alliantie Verkeersveiligheid Westwoud 
De alliantie heeft een grote bijdrage geleverd aan de realisatie van het wandelpad langs het spoor. Er 
zijn nog een aantal verkeerskundige ontwikkelingen waarbij de alliantie betrokken is.  
 
Alliantie Gastvrijdorp Westwoud 
De alliantiegroep Gastvrij Westwoud heeft in september de eerste rondleiding door Westwoud 
gegeven voor nieuwe inwoners, om kennis te maken in De Schalm en daarna een informatieve 
wandeling door Westwoud te maken. Een geslaagde ochtend. In maart 2019 staat een nieuwe 
kennismaking op de planning. 
 
Alliantie Omni(sport)vereniging Westwoud 
De alliantie heeft gesprekken met betrokken verenigingen gevoerd. Op basis van de uitkomsten 
hiervan beraadt de alliantie zich op haalbaarheid van plannen. Zij gaan snel weer met elkaar in 
overleg. 
 
Alliantie Website Westwoud 
De alliantie heeft een website gemaakt, www.westwoud.info, waarop zij in beeld hebben gebracht 
welke activiteiten er in het dorp zijn. Zij werken nu aan een koppeling met social media. 
 
Alliantie Multifunctionele accommodatie Westwoud 
De visie op de MFA is door de gemeenteraad vastgesteld. Samen met de school en de 
woningcorporatie wordt gewerkt aan een uiteindelijk ontwikkelplan. De alliantie is hier nauw bij 
betrokken.  
 
Allianties Oosterblokker 
 
Alliantie Starterswoningen en aanpassingen Oosterblokker 
Onder de inwoners is een enquête verspreid om de woningbehoefte in het dorp in beeld te brengen. 
De alliantie heeft de uitkomsten van deze enquête geanalyseerd en de resultaten overzichtelijk in een 
rapport in beeld gebracht. Op korte termijn wordt samen met de alliantie gekeken wat de uitkomsten 
betekenen en hoe hier verder invulling aan gegeven kan worden. 
 
Alliantie Verkeersonveilige situaties Oosterblokker 
De alliantie heeft samen met de gemeente maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid in het 
dorp te bevorderen. Een aantal verzoeken voor maatregelen worden nog onderzocht.  
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Alliantie Drachterveld als recreatiegebied Oosterblokker 
Een aantal kleinere maatregelen is uitgevoerd om het Drachterveld gebruiksvriendelijker te maken. 
Het realiseren van een boothelling is nog niet gelukt. Afstemming met gemeente Hoorn is hiervoor 
noodzakelijk. De realisering hiervan wordt in een totaalplan over recreatie en toerisme binnen de 
gemeente Drechterland meegenomen. 
 
Alliantie Cultureel Centrum Pancratius Oosterblokker 
De alliantie wil meer verbinding in het dorp creëren en zorgen voor een betere bekendheid van het 
programma in Pancratius. Een voorstel rond de plaatsing van een led-informatiebord langs de weg is 
in voorbereiding.  
 
Allianties Schellinkhout 
 
Alliantie Woningbehoefte Schellinkhout 
De alliantie is betrokken geweest bij het tot stand komen van een stedenbouwkundige visie. Zij wordt 
nu betrokken bij de uitwerking tot een daadwerkelijk ontwikkelplan voor het dorp. 
 
Alliantie Verkeer Schellinkhout 
De alliantie heeft een aantal plannen,die verder onderzocht worden op haalbaarheid, samen met het 
Hoogheemraadshap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Deze verkeerveiligheidsmaatregelen richten 
zich vooral op de Dorpsweg. 
 
Alliantie Markermeer Schellinkhout 
De alliantie heeft aandacht gevraagd bij het college en de gemeenteraad voor de ontwikkelingen rond 
het Markermeer. De alliantie is inmiddels afgerond. 
 
Alliantie Spelen in Schellinkhout 
De alliantie wil meer speelmogelijkheden in het dorp creëren. De werkzaamheden rond de aanleg van 
de natuurspeeltuin zijn grotendeels afgerond. De stichting is nog altijd hard op zoek naar donateurs en 
sponsors.  
 
Alliantie Fietspad Schellinkhout – Wijdenes 
De alliantie heeft een plan opgeleverd om een verbinding met Wijdenes te maken. De haalbaarheid 
hiervan wordt verder onderzocht. De realisering hiervan wordt in een totaalplan over recreatie en 
toerisme binnen de gemeente Drechterland meegenomen. 
 
Alliantie Mantelzorgnetwerk Schellinkhout 
Er is een plan van aanpak uitgewerkt om in te spelen op de mantelzorgbehoefte. Er wordt gewerkt 
aan een folder en het oprichten van een app-groep.  
 
Alliantie Samendoen welkomstcomité Schellinkhout 
De alliantie heeft een informatiefolder gemaakt over Schellinkhout. Deze stellen zij beschikbaar aan 
nieuwe inwoners om hen welkom te heten in het dorp.  
 
Alliantie dorpsdiner Schellinkhout 
Inmiddels staat het zesde dorpsdiner gepland. Tot nu toe waren de diners een groot succes. Er is een 
groter gevoel van saamhorigheid ontstaan in het dorp.  
 
Alliantie Samen doen, garage sale Schellinkhout 
De alliantie heeft na het succes van 2017 besloten in 2019 een nieuwe dag “Schellinkhout te kijk” te 
organiseren. Hiervoor wordt een nieuw plan geschreven.  
 
Alliantie Zorgsteunpunt Schellinkhout 
Er is een plan van aanpak uitgewerkt. Op basis hiervan wordt gewerkt aan een oproepsysteem voor 
vrijwilligers voor kleine hand- en spandiensten.  
 
Alliantie 2

e
 Jeu de boulesbaan Schellinkhout 

Het idee van een tweede jeu de boulesbaan wordt meegenomen in de planvorming voor het centrum 
van Schellinkhout. 
 
Alliantie Dorpsfuncties Schellinkhout 
De alliantie is betrokken geweest bij het stand komen van een stedenbouwkundige visie op het 
centrum. Zij worden nu betrokken bij de uitwerking tot een daadwerkelijk ontwikkelplan. 



 

Allianties Venhuizen-Hem 
 
Alliantie Huisvesting jongeren Venhuizen-Hem 
De alliantie is betrokken bij de totstandkoming van de visie op het centrum van Venhuizen. Deze 
plannen worden verder uitgewerkt in prioriteiten. Daarnaast wordt de alliantie betrokken bij kleinere 
woningbouwontwikkelingen in de kernen. 
 
Alliantie Woningen, gerust oud worden Venhuizen-Hem 
De alliantie is betrokken bij de totstandkoming van de visie op het centrum van Venhuizen. Deze 
plannen worden verder uitgewerkt in prioriteiten. Daarnaast wordt de alliantie betrokken bij kleinere 
woningbouwontwikkelingen in de kernen. 
 
Alliantie Verkeersveiligheid kruisingen Venhuizen-Hem 
De alliantie heeft aantal verkeersveiligheidsmaatregelen in beeld gebracht. Inmiddels is de alliantie 
afgerond.  
 
Alliantie Tuinproject Bosmanstaete Venhuizen 
De alliantie had als doel om een gezamenlijke tuin te realiseren en te onderhouden. De tuin en de 
kinderboerderij zijn eerder dit jaar geopend. De alliantie is afgerond. 
 
Alliantie Wandel-fietspad Hem-Wijdenes 
De alliantie heeft onderzoek gedaan naar de aanleg van een pad naar Wijdenes. De haalbaarheid 
hiervan wordt verder onderzocht. De realisering hiervan wordt in een totaalplan over recreatie en 
toerisme binnen de gemeente Drechterland meegenomen. 
 
Alliantie De vraagbaak Venhuizen-Hem 
De alliantie had als doel een sociaal netwerk in het dorp op te zetten. Hier was Wilgaerden bij 
betrokken. De uitvoering hiervan wordt binnen het reguliere werk van Wilgaerden meegenomen en de 
alliantie is afgerond. 
 
Alliantie Verbinding zoeken Venhuizen-Hem 
De alliantie had als doel een sociaal netwerk in het dorp opzetten. Hier was Wilgaerden bij betrokken. 
De uitvoering hiervan wordt binnen het reguliere van Wilgaerden meegenomen en de alliantie is 
afgerond. 
 
Alliantie Buurtapp Venhuizen-Hem 
De alliantie had als doel een sociaal netwerk in het dorp opzetten. Hier was Wilgaerden bij betrokken. 
De uitvoering hiervan wordt binnen het reguliere werk van Wilgaerden meegenomen en de alliantie is 
afgerond. 
 
Alliantie Bekendheid vraag en aanbod Bosmanstaete Venhuizen 
De alliantie had als doel een sociaal netwerk in het dorp opzetten. Hier was Wilgaerden bij betrokken. 
De uitvoering hiervan wordt binnen het reguliere werk van Wilgaerden meegenomen en de alliantie is 
afgerond. 
 
Alliantie Centrumplan Venhuizen 
Er wordt gewerkt aan een concreet ontwikkelplan voor het centrum van Venhuizen. Belangrijke 
onderdelen hierbij zijn de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis en het Skitteljacht. In de 
eerste helft van 2019 worden concrete voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd. De alliantie 
wordt nadrukkelijk betrokken bij deze uitwerking.  
 
Allianties Wijdenes-Oosterleek 
 
Alliantie Woningen Wijdenes/ Oosterleek 
De alliantie is betrokken geweest bij de totstandkoming van de stedenbouwkundige visie op de 
Kerkbuurt Wijdenes. Ook blijven zij als klankbord betrokken bij het vervolg.  
 
Alliantie Verkeersveiligheid Wijdenes-Oosterleek 
De alliantie heeft een aantal, dat verder onderzocht worden op haalbaarheid, samen met HHNK. 
 
Alliantie Pannaveld Wijdenes-Oosterleek 
Een plan voor een sportkooi ligt er. Uitvoering is pas mogelijk bij de realisatie van het project 
Kerkbuurt. Naar verwachting wordt hiermee gestart rond de zomer van 2019.  



 

 
Alliantie Fiets- en wandelpaden Wijdenes/Oosterleek – Schellinkhout 
De alliantie heeft een plan opgeleverd om een verbinding met Schellinkhout te maken. De 
haalbaarheid hiervan wordt verder onderzocht. De realisering hiervan wordt in een totaalplan over 
recreatie en toerisme binnen de gemeente Drechterland meegenomen. 
 
Alliantie Versterken dorpsfuncties Wijdenes-Oosterleek 
De alliantie had een aantal initiatieven om de saamhorigheid te versterken. Deze wensen zijn 
gerealiseerd of geïntegreerd in reguliere activiteiten. De alliantie is afgerond. 
 
Alliantie Ontmoeten Wijdenes-Oosterleek 
Om elkaar meer te ontmoeten en te kennen had deze alliantie het initiatief om een wandel WhatsApp-
groep te starten. Deze is van de grond gekomen. De alliantie is afgerond. 
 
Allianties Hoogkarspel 
 
Alliantie Wonen Hoogkarspel 
De alliantie had als doel om de woningbehoefte in het dorp te onderzoeken. Het is helaas niet gelukt 
om een uitwerking van de alliantiedoelen te maken. De alliantie is afgerond.  
 
Alliantie Duurzaamheid Hoogkarspel 
De alliantie heeft een doorstart gemaakt en wil maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Een 
verdere uitwerking volgt binnenkort samen met de gemeente.  
 
Alliantie Verkeersveiligheid Hoogkarspel 
Door de alliantie zijn een aantal maatregelen opgepakt in het centrum van het dorp. De alliantie is 
daarna afgerond. 
 
Alliantie gebruiksvriendelijk dorpspark Hoogkarspel 
De alliantie is betrokken bij het ontwerp van het toekomstige dorpspark in Hoogkarspel en heeft zelf 
initiatief genomen voor een groene wandelroute door het dorp. De realisatie van het dorpspark wordt 
in relatie tot de bouw in Reigersborg opgepakt. Voor de wandelroute wordt de haalbaarheid verder 
onderzocht. 
 
Alliantie Vaarroutes Hoogkarspel 
De alliantie heeft een aantal suggesties gedaan om de doorvaarbaarheid van het dorp te bevorderen. 
Deze worden verder op haalbaarheid onderzocht. De realisering hiervan wordt in een totaalplan over 
recreatie en toerisme binnen de gemeente Drechterland meegenomen. 
 
Alliantie Het geheim van de watertoren Hoogkarspel 
De alliantie is in gesprek met de eigenaar van de watertoren over de mogelijkheid om deze te 
versieren in het kader van Hoogkarspel 700 jaar.  
 
Alliantie Betrekken ouderen en eenzamen Hoogkarspel 
In samenwerking met verschillende zorginstellingen en voorzieningen binnen Hoogkarspel probeert de 
alliantie een gezamenlijk netwerk te vormen. Zij willen daarnaast op huisbezoek bij 75+ inwoners in 
het kader van eenzaamheidspreventie. 
 
Alliantie Het Streekpunt Hoogkarspel 
De alliantie had als doel om de activiteiten in het Streekpunt uit te breiden. Hier is uitvoering 
aangegeven en de alliantie is opgenomen in het bestuur van het Streekpunt. Daarmee is de alliantie 
afgerond. 
 
Alliantie Jonge talenten zomerconcert Hoogkarspel 
De alliantie had als idee een concert op het Raadhuisplein te geven. Dit initiatief is niet van de grond 
gekomen. De alliantie is afgerond. 
 
Alliantie Centraal informatieplatform Hoogkarspel 
de alliantie wilde een digitaal informatieplatform voor het dorp creëren maar is niet tot een 
gezamenlijke visie gekomen. De alliantie is daarmee afgerond.  

 


