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DATUM  2 november 2020   

AGENDAPUNT  2.03.01 en 3.06.01 

ONDERWERP  Doe-teams Oudendijk en Spierdijk 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Openbare ruimte 

ZAAKNUMMER  ZK20001294 

AANLEIDING  Gemeente Koggenland werkt samen met haar inwoners aan verbeteringen, zodat inwoners 
zelf de mogelijkheid krijgen om hun dorp leefbaar te maken / houden. 
Samen met onze inwoners zijn dorpsgesprekken gevoerd om op zoek te gaan naar de grote 
onderwerpen voor een toekomstbestendig dorp. Tijdens het gesprek hebben inwoners en 
college een gezamenlijk beeld gevormd van het dorp en dit vertaald naar concrete acties 
die in de Doe-teams worden opgepakt. Uw raad is via de eindrapportage Dorpsgesprekken 
geïnformeerd over de resultaten van de dorpsgesprekken. 
 
Op 28 juni 2018 heeft het dorpsgesprek Oudendijk plaatsgevonden. Op deze avond hebben 
de Oudendijkers samen één doe team gevormd genaamd ‘doe team Oudendijk’. Dit doe 
team heeft al een paar kleine successen geboekt zoals plaatsing van een zitbankje + 
afvalbak en een picknickbank. Echter de grootste wensen worden u nu voorgesteld. Het 
doe team geeft aan dat met nostalgische straatverlichting het dorp te verfraaien en 
hiermee de leefbaarheid te versterken. Waar het doe team in eerste instantie heeft ingezet 
het gehele dorp te voorzien van nostalgische verlichting is dit na overleg teruggebracht tot 
het centrumgebied rond de kerk.  
Daarnaast heeft het doe team de wens om de speeltuin in de Lange Weide te vernieuwen. 
Deze is gedateerd en wordt matig gebruikt. Met het vernieuwen wordt een mooie 
voorziening gerealiseerd waar niet alleen de kinderen veel plezier van hebben maar ook 
ouders en grootouders.  
 
Op 29 november 2018 heeft het dorpsgesprek Spierdijk plaatsgevonden. Op deze avond 
zijn diverse doe teams gevormd. Het doe team Sportspeeltuin is later opgestart, om precies 
te zijn op 31 maart 2020. Aanleiding voor de sportspeeltuin is om de gezondheid en 
vitaliteit van de inwoners in en rondom Spierdijk te verbeteren. De sportspeeltuin moet 
komen op de Theresiahof (nabij de ingang van wooncomplex De Oever).   

KADER  Het programmaplan Dorpsgesprekken Koggenland. 

WIJ STELLEN VOOR  1. In te stemmen met het vernieuwen van de speeltuin Lange Weide in Oudendijk; 

2. Hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 34.100; 

3. De investering te activeren en af te schrijven in 20 jaar; 
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In Spierdijk wordt een sportspeeltuin voor jong en oud gerealiseerd.  

 

 

7. In te stemmen met de aanleg van een sportspeeltuin op de Theresiahof in Spierdijk. 
Sporttoestellen dragen bij aan de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Spierdijk 
en omgeving. De toestellen zijn verstelbaar en voor jong en oud toegankelijk. In den lande 
zijn al diverse sportspeeltuinen maar voor Koggenland wordt dit de eerste sportspeeltuin. 
Wellicht is deze sportspeeltuin aanleiding om er meer te realiseren. Dit gaat de toekomst 
uitwijzen.  
 

4. De jaarlijkse kapitaallasten ad € 1.705 ten laste te brengen van de reserve Vitaal 

Platteland;  

5. In te stemmen met het plaatsen van nostalgische straatverlichting in de omgeving van 

de kerk Oudendijk; 

6. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 22.500 en ten laste te brengen van de 

reserve Vitaal Platteland; 

7. In te stemmen met de aanleg van een sportspeeltuin op de Theresiahof in Spierdijk; 
8. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 24.800 en ten laste te brengen van de 

reserve Vitaal Platteland.   

BEOOGD 

RESULTAAT 

 In Oudendijk wordt een veiligere en uitdagendere speelplaats gerealiseerd waar kinderen 

vaker, langer en uitdagender in spelen.  

 

Het kerkgebied van Oudendijk wordt sfeervoller en fraaier.    

ONDERBOUWING  De onderbouwing van de financiële voorstellen 2, 3, 4, 6 en 8 is opgenomen onder het 

kopje financiën.   

 

1. In te stemmen met het vernieuwen van de speeltuin Lange Weide in Oudendijk. 

De huidige speeltuin is weinig uitnodigend en uitdagend voor kinderen. Dit is zonde want 
een speelplaats moet juist uitnodigen om in te gaan spelen. Samen met het doe team is 
kritisch gekeken welke speeltoestellen vervangen moeten worden en welke toestellen 
hergebruikt kunnen worden. Deze blijven uiteraard in de speeltuin aanwezig omdat het 
zonde is om iets wat goed is te gaan vervangen. De rubberen tegels, die krom trekken, glad 

worden en afgeven worden vervangen voor kunstgras als valondergrond. Hiermee wordt de 

speeltuin niet alleen veiliger maar ook aangenamer in gebruik.  
 

5.  In te stemmen met het plaatsen van nostalgische straatverlichting in de omgeving van de 

kerk Oudendijk.  

Oudendijk is een karakteristiek lintdorp met een rijke historie. Met name de kerk uit 1648, 
wat een Rijksmonument is, en het gebied eromheen is het centrum van het dorp. Het  
‘ademt’ historie uit. Nostalgische verlichting past daar qua stijl goed bij en draagt bij aan de 
sfeer. De kerk wordt vaak gebruikt voor culturele activiteiten en eenmaal in de vier weken 
wordt een kerkdienst gehouden. Achter de kerk is een gemeentelijke begraafplaats en 
naast de kerk een grasveld waar diverse activiteiten worden georganiseerd.    
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Sportspeeltuin Spierdijk 

De toestellen en de ondergrond zijn vervaardigd van duurzaam materiaal.   

 

 

 

KANTTEKENINGEN  Niet van toepassing. 

FINANCIËN  Voorgesteld wordt de kredieten à € 34.100, € 22.500 en € 24.800 ten laste te brengen van 

de reserve Vitaal Platteland.  

De investering van het benodigde krediet voor de speeltuin Lange Weide is > € 25.000 en 

wordt daarom geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar (de verwachte levensduur).  

 

De reserve Vitaal Platteland heeft als doel het financieren van projecten om de leefbaarheid 

in de dorp en kernen te behouden en te vergroten.  

Uw raad heeft op 23 januari 2017 onderstaande zes criteria vastgesteld voor de besteding 
van de middelen in de reserve Vitaal Platteland. Voorwaarde is dat een voorstel aan alle 
criteria moet voldoen om in aanmerking te komen voor de reserve Vitaal Platteland. Het 
voorstel voldoet niet aan één van de zes criteria, namelijk het criteria ‘De steun in de rug 
van de gemeente is aanvullend (additioneel)’, waardoor er dus geen aanspraak kan worden 
gemaakt op deze reserve.  
Desondanks wordt toch voorgesteld om de reserve Vitaal Platteland aan te wenden omdat 
het hier doe teams betreffen en de reserve Vitaal Platteland daar expliciet voor bedoeld is.    

 Het gaat om een incidentele bijdrage; 

 De bijdrage komt niet in plaats van subsidies; 

 Het betreffen nieuwe initiatieven waarbij het gaat om het versterken van de samenleving in alle facetten, 

"plannen voor dorpsontwikkeling" en een "steun in de rug"; 

 Lokaal draagvlak bij de initiatieven is noodzakelijk; 

 De plannen zijn lokaal gebonden, dus alleen voor de betreffende kern; 

 De steun in de rug van de gemeente is aanvullend (additioneel). 

DUURZAAMHEID  Speelplaats Lange Weide Oudendijk 

De te vervangen speeltoestellen worden aangeboden aan de Westfriese Uitdaging teneinde 

een tweede leven te krijgen. De nieuwe speeltoestellen zijn allemaal van gerecycled 

materiaal. Dit geldt ook voor de valondergrond. De toe te passen materialen (kunststof en 

RVS) hebben een langere levensduur dan hout.  

 

Nostalgische verlichting kerkgebied Oudendijk   

De straatverlichting wordt uitgevoerd met LED. De te vervangen lichtmasten en armaturen 

gaan naar de gemeentelijke opslag om elders in de gemeente te worden hergebruikt.  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Niet van toepassing. 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Niet van toepassing. 
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Datum college: 22 september 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

COMMUNICATIE  Voor de oplevering van de speeltuin Lange Weide wordt een persbericht opgesteld. Voor 

de nostalgische verlichting en sportspeeltuin wordt een persmoment georganiseerd.   

VERVOLG  Na een positief besluit wordt opdracht gegeven om de speeltuin te vernieuwen, 

nostalgische verlichting te plaatsen en een sportspeeltuin aan te leggen. Het doe team 

Oudendijk levert een bijdrage in het verwijderen van de huidige valondergrond van de 

speeltuin Lange Weide. 

BIJLAGEN  1. Ontwerp speeltuin Lange Weide  

2. Ontwerp nostalgische verlichting  

3. Ontwerp sportspeeltuin  


