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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 
Voor u ligt het vierde dorpsplan van Sint Jansklooster/Heetveld. 
Het doel van het dorpsplan is om de leefbaarheid in en het voorzieningenniveau 
van Sint Jansklooster/Heetveld te optimaliseren door in verbinding te zijn met 
inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden, te luisteren en rekening te 
houden met hun ideeën, wensen en behoeften. 
Daarbij hoort het behartigen van de belangen en het vertegenwoordigen van onze 
dorpsgemeenschap door/namens het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang 
Sint Jansklooster/Heetveld bij de gemeente Steenwijkerland en/of andere 
(overheids)instanties. 
 
Het dorpsplan Sint Jansklooster/Heetveld geeft datgene weer wat leeft onder de 
inwoners en doet een appèl op de betrokkenheid van allen als het gaat om de 
kwaliteit van de leefomgeving in Sint Jansklooster/Heetveld e.o. Het dorpsplan 
vormt een werkplan voor het bestuur van Plaatselijk Belang voor de komende jaren. 
Bij het ontwikkelen van nieuw beleid zal er regelmatig contact onderhouden worden 
met het gemeentebestuur en/of andere partijen.  
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HOOFDSTUK	2	SINT	JANSKLOOSTER/HEETVELD	

2.1. ONS DORP 
 
Sint Jansklooster/Heetveld is een actief, samen- en medelevend dorp. Dit kun je 
merken aan de vele activiteiten die elk jaar worden georganiseerd en waarvoor veel 
vrijwilligers op de been zijn, zoals de Kloostermarkt, Kerstmarkt, de feestweek, de 
Nacht van Klooster, de Bloemencorso’s, de Theater wandeltocht, Barskop, het 
Oogstfeest, de Oudejaarshuisjes enz. Maar ook aan de verbonden- en 
betrokkenheid met het wel en wee van de inwoners.  

2.2. AANLEIDING PLAATSELIJK BELANG  
 
Plaatselijk Belang Sint Jansklooster/Heetveld is opgericht op 25 april 1994. 
Het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Jansklooster/Heetveld stelt zich tot doel om 
iedere vijf jaar samen met haar leden een dorpsplan op te stellen dan wel bij te 
stellen. 
In 2013 is er onder de bevolking een enquête gehouden en door het bestuur een 
inventarisatie gemaakt van de wensen en knelpunten die er leefden onder de 
bevolking. 
Aan de hand van deze inventarisatie is een lijst met actiepunten opgesteld die 
onder regie van Plaatselijk Belang zijn opgenomen in het dorpsplan 2013. 
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2.3. BESTUUR PLAATSELIJK BELANG SINT JANSKLOOSTER/HEETVELD 
 
Omdat de dynamiek van vandaag de dag een hele andere is dan die van 50 of 10 
jaar geleden en de complexiteit van vraagstukken, doordat deze steeds meer in 
relatie met deelvraagstukken maar ook in samenhang en samenspraak met 
belangen van anderen moeten worden gewogen, is de rol van Plaatselijk Belang 
aan verandering onderhevig. 
Met de wetenschap dat de complexiteit niet anders/minder zal worden, 
overheidsinstanties een terugtrekkende beweging maken en meer appelleren aan 
de samenwerking binnen leef-/woongemeenschappen, is het goed om de rol van 
Plaatselijk Belang opnieuw te positioneren. 
Kortom: overheden staan open voor goede initiatieven van burgers, roepen meer op 
tot burgerparticipatie, nabuurschap enz., verwachten hierbij ook actieve inzet van 
burgers en treden meer en meer in de rol van faciliteerder. 
 
Plaatselijk Belang wil een zichtbare rol als ‘samenbrenger’ en ‘verbinder’ van alle 
inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden in Sint Jansklooster/Heetveld 
vervullen. 
Hierbij past een ‘luisterend oor’ voor wat er in ons dorp speelt, een (pro)actieve 
opstelling van ieder bestuurslid, een goede verdeling van werkvelden en hieraan 
gekoppelde actiepunten over de bestuursleden afgestemd op affiniteit, ervaring enz. 
met het onderwerp, en regelmatige communicatie en afstemming met de burgers. 
Dit vraagt om een kwalitatieve en kwantitatieve invulling van het bestuur, maar ook 
om een (situationele) rolverdeling binnen het bestuur. 
 
Gegeven een veelheid aan actiepunten is het voor Plaatselijk Belang niet mogelijk 
om als trekker van alle actiepunten op te treden. Wel als bewaker van de 
voortgang, belangenbehartiger en gesprekspartner voor derden. 
 
Plaatselijk Belang zijn we namelijk SAMEN. We zullen er dus SAMEN de schouders 
onder moeten zetten. 

2.4. SAMEN WERKEN AAN SAMEN KLOOSTER 
 
In de 2e helft van 2018 zijn de contacten met verenigingen in het dorp 
geïntensiveerd. Door verenigingen wordt niet alleen teruggekoppeld dat dit wordt 
gewaardeerd maar ook dat gezamenlijk optrekken, door de veranderende rol van 
gesprekspartners als bijv. de gemeente waardoor zij meer en meer op zichzelf zijn 
aangewezen, steeds belangrijker wordt. 
Om vorenstaande gestalte en inhoud te geven is het versterken van de 
betrokkenheid en verbinding met wat er speelt in ons dorp cruciaal. Plaatselijk 
Belang gaat hiervoor, naast al bestaande initiatieven, extra/andere initiatieven 
ondernemen. 
Niet alleen om als een betere en serieuze gesprekspartner naar gemeente en 
andere partijen voor de dag te komen, maar ook en vooral om elkaars kennis, 
ervaring, kwaliteiten en netwerk optimaal te benutten. ‘Vele handen’ maken nog 
steeds ‘licht werk’ en leiden vaak tot een beter en breed gedragen (eind)resultaat. 
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HOOFDSTUK 3 DORPSPLAN 2019 - 2023 

3.1. DORPSPLAN 
 
Ons dorpsplan dient voor het gemeentebestuur van Steenwijkerland een document 
te zijn aan de hand waarvan zij hun beleid en doelstellingen kunnen bepalen en/of 
bijstellen. Met dit dorpsplan kan het bestuur van de Gemeente Steenwijkerland, 
maar ook anderen, duidelijk gemaakt worden wat er leeft in Sint 
Jansklooster/Heetveld. Het zorgt voor minder afhankelijkheid van derden dan wel 
opgelegde beeld(en) over de toekomst van ons dorp van buitenaf, en legt de regie 
over de toekomst van ons dorp nadrukkelijk(er) bij onszelf. 
Omdat de vijf jaren termijn van het huidige dorpsplan 2013 inmiddels met 1 jaar is 
overschreden, wordt de planperiode voor het nieuwe dorpsplan 2019 - 2023. 
Allereerst wordt kort teruggeblikt op de realisatie van de actiepunten uit de vorige 
planperiode en vervolgens de ambitie van het dorp voor de komende vijf jaren, 
vertaald in actiepunten, beschreven.  
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3.2. PROCES DORPSPLAN 2019 - 2023 
  
Aanpak te doorlopen stappen 
 
        Wie   Hoe 
1. Concept plan 2019 schrijven    Bestuur PBSJK 
2. Concept plan bespreken in bestuur   Bestuur PBSJK Bestuursvergadering 
3. Concept plan delen met belanghebbenden  Bestuur PBSJK  e.a. Bijeenkomst 
4. Completeren plan met input belanghebbenden Bestuur PBSJK 
5. Definitief plan presenteren in ALV plus  Bestuur PBSJK (extra) ALV plus 
6. Dorpsplan 2019 vaststellen    Bestuur PBSJK Bestuursvergadering 
 
Uitvoering 
Om tot een breed gedragen plan te komen is in het proces ruim tijd genomen om 
bewoners, verenigingen en andere partijen zoals B&W van Gemeente 
Steenwijkerland, de contactwethouder, de contactambtenaar mee te nemen in en 
mee te laten denken over wensen, knelpunten en ideeën voor een goed 
voorzieningenniveau in en de toekomstige leefbaarheid van ons dorp. 
Uitgangspunt hierbij is een pragmatische insteek, door te kijken naar wat er nu en 
de komende jaren speelt en dit te vertalen naar activiteiten die ‘ertoe doen’ en 
relatief snel te realiseren zijn. 
Het Dorpsplan is behandeld in de ledenvergadering van 14 maart 2019, waarna nog 
enkele aanpassingen/-vullingen zijn gedaan, vervolgens ter inzage gelegd in de 
periode 13 mei t/m 12 juni 2019 en definitief vastgesteld in de bestuursvergadering 
van 17 juni 2019. 
 

3.3. TERUGBLIK PLANPERIODE 2013 - 2018 
 
Onderstaand is van de actiepunten uit het Dorpsplan 2013 - 2018 aangegeven 
welke gerealiseerd zijn. Bij een nadere beschouwing van deze actiepunten blijkt dat 
een aantal hiervan eerder als permanente aandachtspunten beschouwd dienen te 
worden dan als een actiepunt met een veelal duidelijke start- en einddatum. Om 
deze reden zijn ze dan ook over de genoemde 2 categorieën verdeeld. 
 
Aandachtspunten          Realisatie 
 
WONINGBOUW 
1. Plannen m.b.t. wooncomplex warm houden bij Wetland Wonen en   
 Gemeente. loopt 
2. Toezien op het uitgeven van, voor starters, betaalbare woningen v.w.b.  
 Plan ‘Molenkampen 3’.        gerealiseerd      
 
OPENBARE VOORZIENINGEN 
8. Ontwikkelingen blijven volgen omtrent het ontwikkelen van een  
    brede school.          loopt 
 
SPORT EN ONTSPANNING 
19. Sport- en muziekvoorziening voor jeugd behouden.    loopt 
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20. Blijven volgen van eventuele initiatieven voor nieuwe sport en/of  
Spel mogelijkheden.          loopt 

 
 
Aandachtspunten          Realisatie 
 
CULTUUR 
21. Ontwikkelingen blijven volgen omtrent evenementen en tradities.  loopt 
  
BEELDKWALITEIT 
22. Gesprekspartner blijven bij Gemeente en Wetland Wonen bij nieuw te  
 ontwikkelen plannen.         loopt  
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Aandachtspunten         Realisatie 
 
 
VERKEER EN VEILIGHEID 
23. Snelheid uit wegen halen. Met name de straten: Molenstraat,  
 Kloosterweg, Monnikenweg,  Heetveld, Leeuwte, Schaarweg en 
 Barsbeek.         aandachtspunt 
25. Meer verlichting realiseren op de buitenwegen. Met name de  
 straten: Schaarweg, Leeuwte en Barsbeek.    aandachtspunt 
27. Infrastructuur Kloosterweg, Monnikenweg, Molenstraat en de 
 buitengebieden in acht houden.      aandachtspunt 
 
 
OPENBARE RUIMTE 
29. Entree/infoborden vernieuwen.      aandachtspunt 
30. Aandacht blijven houden voor verpaupering in de oude kern.  aandachtspunt 
31. Aandacht houden voor het onderhoud en verfraaien van de  
 Kloostermuur.         aandachtspunt 
32. Overlast hondenpoep oplossen d.m.v. hondenpoep toiletten en  
 onderzoek doen naar realisatie van een eventuele honden  
 uitlaatplek.         aandachtspunt 
 
OPENBAAR GROEN 
38. Doorlopend aandacht besteden aan het openbare groen.  aandachtspunt 
 
TOERISME EN RECREATIE 
40. Voor toeristen meer bankjes realiseren, onderzoek doen naar  
 geschikte plekken.        gerealiseerd 
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Actiepunten           Realisatie 
 
OPENBARE VOORZIENINGEN 
3. Gymzaal voorzien van naambord en rolstoelvriendelijk maken.   gerealiseerd 
4. Het laden en lossen t.b.v. de supermarkt handhaven c.q. verbeteren.  gerealiseerd 
5. Onderzoeken van de mogelijkheden tot realisatie van een zorg- en  
 gemeenteloket.          loopt 
6. Openstaan voor nieuwe winkels in Sint Jansklooster/Heetveld.   gerealiseerd 
7. Meer vuilnisbakken realiseren bij de bushaltes en zitbanken.   gerealiseerd 
9. Onderzoek doen naar de realisatie van een politiepost; wijkagent moet  
 contact houden met de jeugd.        afvoeren/loopt 
10. Glasvezelkabel in Sint Jansklooster/Heetveld.     loopt 
11. Aandacht voor de speelveldjes en een eventueel volleybalveld. Enkele 
 speelvelden eventueel voorzien van een tafeltennistafel/kabelbaan of  
 andere speeltoestellen.        loopt 
      Onderzoek doen naar eventueel een speelbos.  
12. Onderhoud van de speelveldjes verbeteren.     loopt 
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Aandachtspunten          Realisatie 
 
SOCIALE VEILIGHEID 
 
13. Blijven stimuleren van aanmeldingen voor AED certificaat.   loopt 
14. Regels handhaven m.b.t. Kloosternacht en rond oud & nieuw.   loopt 
 
OPENBAAR VERVOER 
15. Mogelijkheden onderzoeken voor meer lijnbussen in de wintermaanden en 
 betere busverbindingen en aansluitingen richting Meppel en Steenwijk. afvoeren 
16. Verlichting en displays met reizigersinformatie bij bushaltes aan  
 Flevoweg en Veneweg realiseren.       gerealiseerd 
17. Oplossingen onderzoeken voor problemen met fietsenstallingen  
 aan de Flevoweg en Veneweg.       gerealiseerd 
18. Wandelpad realiseren vanuit de Molenkampen 2 en 3 richting de  
 bushalte aan de Flevoweg.         afvoeren 
 
 

 
 
VERKEER EN VEILIGHEID 
24. Voorrangssituatie Kloosterweg aanpassen.     actiepunt 
26. Onderhouden van bestratingen Bonkenhaveweg, Kloosterweg, van  
 Ommenstraat en Heetveld.        actiepunt 
 
OPENBARE RUIMTE 
28. Entree dorp verfraaien.        gerealiseerd 
33. Ontwikkelingen rond de nieuwe afvalinzameling blijven volgen en  
 bewoners hierover inlichten.        gerealiseerd 
34. Herinrichten van de Kloosterweg.       gerealiseerd 
35. Handhaven en opknappen geologisch monument de ‘Zandkoele’,  
 incl. entree.          gerealiseerd 
36. Mogelijkheden onderzoeken om het plein bij het dorpshuis om 
      te vormen naar een dorpsplein.                           loopt 
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Aandachtspunten          Realisatie 
 
OPENBAAR GROEN 
37. ‘Albert Tuin’ paadje realiseren nabij de Omloop.     gerealiseerd 
39. Kloosterweg herinrichten en meer groen realiseren.    gerealiseerd 
  
TOERISME EN RECREATIE 
41. Ontwikkelingen blijven volgen m.b.t. strandje Blauwe Hand en  
 onderzoek doen naar eventueel eigen strandje.     gerealiseerd 
42. Onderzoek doen voor eventuele realisatie van een  
 kinderboerderij/dierenweide.        gerealiseerd 
        
Bedrijvigheid, terreinen en gebouwen: 
 
43. Voldoende ruimte reserveren om de ondernemingen te kunnen  
 behouden die hier zijn gevestigd.       afvoeren 
44. Stimuleren van bedrijvigheid in de kernen.      afvoeren 
  
WERK EN WERKGELEGENHEID       
  
45. Stimuleren van uitbreiding van de werkgelegenheid.    afvoeren 
46. Behouden van agrarische bedrijven.       afvoeren 
47. Behouden van aanwezige werkgelegenheid in de kernen.   afvoeren 
48. Behouden van rietteelt door minder regelgeving.     afvoeren 
49. Ontwikkelingen blijven volgen en gemeente blijven informeren over de  
 wensen en knelpunten.        afvoeren 
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ORGANISATIE EN SAMENWERKING 
50. Het beleid m.b.t. voorlichting en openheid vanuit de gemeente naar  
 Plaatselijk Belang te intensiveren.       gerealiseerd 
51. Open blijven staan voor wensen en opmerkingen vanuit de bevolking. gerealiseerd 
52. In geval van ontwikkelingen aangaande de leefomgeving de bevolking  
 rechtstreeks blijven informeren.       gerealiseerd 
 
 
 

 
 
 
Actiepunten           Realisatie 
 
IN ONTWIKKELING/GEREALISEERD 
- Nieuwbouw supermarkt en parkeerterrein.      gerealiseerd 
- Realisatie van pinautomaat Rabobank.      gerealiseerd 
- Speelvoorzieningen nieuwbouw.       gerealiseerd 
- Behoud en uitbreiding begraafplaats Heetveld.     gerealiseerd 
- Plaatsen AED’s op verschillende plekken in beide kernen.    gerealiseerd 
- Busverbinding niet meer over de Kloosterweg maar over de Flevoweg en  
  Veneweg.           gerealiseerd 
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http://www.wilbertbijzitterfotografie.nl/ 
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3.4.	AANDACHTS-	en	ACTIEPUNTEN	PLANPERIODE	2019	-	2023	
 
Aandachtspunten 
 
Onderstaande aandachtspunten betreft een opsomming van zaken die voor het 
behoud van de huidige en toekomstige kwaliteit van de leefomgeving in Sint 
Jansklooster/Heetveld onze permanente en gezamenlijke aandacht vragen. In 
bijlage 1 zijn deze aandachtspunten uitgebreider beschreven.  
 
WONINGBOUW 
1. Plannen m.b.t. hofwoningen warm houden bij Wetland Wonen en gemeente. 
2. Toezien op het uitgeven van, voor starters, betaalbare woningen v.w.b. plan 

‘Molenkampen 4’. 
3. Gesprekspartner blijven bij gemeente en Wetland Wonen bij nieuw te   

ontwikkelen plannen. 
 
SPORT EN ONTSPANNING 
4. Sport- en muziekvoorziening voor jeugd behouden. 
5.  Blijven volgen van eventuele initiatieven voor nieuwe sport- en/of 

spelmogelijkheden. 
 
CULTUUR 
6.  Ontwikkelingen blijven volgen omtrent evenementen en tradities. 
 
VERKEER EN VEILIGHEID 
7.  Snelheid uit wegen halen. Met name de straten: Molenstraat, Kloosterweg, 

Monnikenweg, Heetveld, Leeuwte, Schaarweg, Barsbeek en Bergkampen. 
8.  Meer verlichting realiseren op de buitenwegen. Met name de straten: Schaarweg, 
     Leeuwte, Barsbeek en Bergkampen. 
9.  Bewaken verlichtingsplan in dorpskern en buitengebieden. 
10. Infrastructuur buitengebieden in acht houden. 
 
OPENBARE RUIMTE 
11. Entree/infoborden vernieuwen. 
12. Aandacht blijven houden voor verpaupering in de oude kern. 
13. Aandacht houden voor het onderhoud en verfraaien van de Kloostermuur. 
14. Overlast hondenpoep oplossen d.m.v. hondenpoep toiletten en onderzoek doen 

naar realisatie van een eventuele honden uitlaatplek. 
 
OPENBAAR GROEN 
15. Doorlopend aandacht besteden aan het openbare groen. 
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Actiepunten 
 
De actiepunten omvatten een combinatie van nog lopende actiepunten, 
‘doorgeschoven’ vanuit het Dorpsplan 2013 - 2018, en nieuw opgevoerde 
actiepunten als uitkomst van onder andere het door het bestuur van PBSJK 
geëvalueerde planjaar 2018, de met derden uitgewisselde beelden over de invulling 
en uitvoering van de belangenbehartiging van burgers, verenigingen en/of andere 
partijen in ons dorp en de ledenvergadering van 14 maart 2019. 
 
In bijlage 2 zijn dan wel worden de actiepunten te zijner tijd verder uitgewerkt.  
 
 

 
 
 
ORGANISATIE EN SAMENWERKING 
Samenwerking en verbinding versterken met inwoners, verenigingen en andere 
partijen. 
 
1. Instellen van een periodiek voorzittersoverleg van/met alle verenigingen/organisaties in 

het dorp. 
2. Maandelijkse inloop bijeenkomst voor inwoners van Sint Jansklooster/Heetveld, 

voorafgaand aan de bestuursvergadering Plaatselijk Belang. 
3. Gebruik van (social) media voor contact en communicatie met de inwoners. 
4. Inventarisatie naar ‘omvormen’ organisatie huidig Plaatselijk Belang naar 

overkoepelende organisatie ‘Samen Klooster’ (bestaande uit deelcommissies, -
afdelingen). 

5. Dinsdagochtend zitting Coop. 
 
OPENBARE VOORZIENINGEN 
6. Evenemententerrein. 
7. Ontwikkelingen blijven volgen omtrent het ontwikkelen van een brede school/ 

Multi Functioneel Centrum (MFC). 
8. Onderzoeken van de mogelijkheden tot realisatie van een gemeenteloket. 
9. Wijkagent moet contact (blijven) houden met de jeugd. 
10. Glasvezelkabel in Sint Jansklooster/Heetveld. 
11. Aandacht voor de speelveldjes en een eventueel volleybalveld. Enkele 

speelvelden eventueel voorzien van een tafeltennistafel/kabelbaan of andere 
speeltoestellen. 

12. Trottoirs rondom hofwoningen aanpassen/inrichten. 
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DUURZAAMHEID / MILIEU 
13. Natura2000. 
14. Ecologische voetafdruk. 
15. Energie transitie. 
 
SOCIALE VEILIGHEID 
16. Blijven stimuleren van aanmeldingen voor AED certificaat. 
17. Regels handhaven m.b.t. festiviteiten en rond feestdagen in/rond het dorp. 
18. Uitbreiding buurtpreventie app. 
 
VERKEER EN VEILIGHEID 
19. Voorrangssituatie Kloosterweg aanpassen. 
20. Onderhouden van bestratingen Bonkenhaveweg, Kloosterweg, van 

Ommenstraat en Heetveld. 
 
OPENBARE RUIMTE 
21. Uitvoering omvorming van het plein bij het dorpshuis naar een dorpsplein bewaken. 
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HOOFDSTUK 4 CRITERIA VOOR AANVRAGEN FINANCIELE BIJDRAGE BIJ PBSJK 
 
Het is verenigingen, commissies en andere partijen in ons dorp niet altijd gegeven 
om uitgaven voor het organiseren en/of continueren van activiteiten uit eigen kas, 
uit een extra bijdrage van leden/deelnemers en/of uit fondsenwerving bij derden te 
voldoen. 
In dat geval kan een verzoek aan PBSJK worden gericht voor een tegemoetkoming 
in de kosten. Ieder verzoek wordt door het bestuur van PBSJK individueel 
beoordeeld en (minimaal) getoetst aan onderstaande criteria: 
 
 
1. Is het verzoek uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit schriftelijk bij het 

secretariaat van PBSJK ingediend. 
2. Bevat het verzoek zowel een omschrijving van de totale activiteit, in 

voorkomende gevallen van de (sub)activiteit waarvoor specifiek een bijdrage 
wordt gevraagd en de hoogte van het gevraagde bedrag. 

3. Is het verzoek vergezeld van een financiële onderbouwing, minimaal bestaand uit 
de te verwachten inkomsten, uitgaven en het (resterend) tekort. 

4. Voldoet het verzoek aan voorwaarden die het mogelijk maken om hetzij een 
bijdrage te doen vanuit de gelden van PBSJK zelf, hetzij vanuit door de 
gemeente aan PBSJK beschikbaar gestelde fondsen/gelden met de hieraan 
gekoppelde voorwaarden. 

 
Een toe-/afwijzing wordt uiterlijk 4 weken na datum binnenkomst van het verzoek 
schriftelijk door het secretariaat van PBSJK gecommuniceerd en bevat zowel een 
onderbouwing van de toe-/afwijzing als, bij toekenning, de hoogte van het 
toegekende bedrag.    
 
 
COLOFON 
Dit dorpsplan is tot stand gekomen door samenwerking tussen Plaatselijk Belang en 
de inwoners van Sint Jansklooster/ Heetveld. 
  
Plaats: Sint Jansklooster 
Datum: 17 juni 2019 
  
Plaatselijk Belang Sint Jansklooster/Heetveld 
Post/bezoekadres: Bergkampen 23 
8326 AS Sint Jansklooster 
Contact: E: info@pbsintjanskloosterheetveld.nl 
         W: www.pbsintjanskloosterheetveld.nl 
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Bijlage 1. Aandachtspunten Dorpsplan 2019 - 2023 
 
WONINGBOUW  
1. Plannen m.b.t. hofwoningen warm houden bij Wetland Wonen en gemeente 
2. Toezien op het uitgeven van, voor starters, betaalbare woningen v.w.b. plan 

‘Molenkampen 4’. 
3. Gesprekspartner blijven bij gemeente en Wetland Wonen bij nieuw te 

ontwikkelen plannen. 
  

 
 
 
Voor de leefbaarheid van een dorp is het van groot belang om permanent in 
beperkte aantallen sociaal- en economisch gebonden te kunnen bouwen. 
Starters op de woningmarkt hebben belang bij een betaalbare woning in eigen dorp. 
Bij de uitgave van nieuwe woningen is hiermee rekening te houden. Daarnaast is er 
in ons dorp behoefte aan seniorenwoningen. 
Bij de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen dient hiermee tijdig rekening 
te worden gehouden. 
Dit geldt ook voor de landschappelijk inpassing van eventuele nieuwe 
bestemmingsplannen aan de randen van het dorp.  
 
Van belang hierbij is dat beeldbepalende elementen van het omliggende landschap 
terugkomen in de wijk en daar waar mogelijk worden versterkt. 
De beeldkwaliteit wordt als zeer belangrijk beschouwd, zowel in het dorp als buiten 
het dorp. Onderhoud, verbouwingen en nieuwbouw moeten zowel wat vorm als 
materialen betreft passen in de omgeving. Monumentale gebouwen, waaronder 
boerderijen, de Monnikenmolen, de Watertoren en landgoed de Oldenhof zijn 
bepalend voor de beeldkwaliteit en moeten daarom behouden blijven. In de 
omgeving zijn veel rietkragen die de omgeving telkens weer een ander aanzien 
geven. Veel van deze rietlanden zijn in het bezit van Natuurmonumenten. 
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SPORT EN ONTSPANNING 
4. Sport- en muziekvoorziening voor jeugd behouden. 
5. Blijven volgen van eventuele initiatieven voor nieuwe sport- en/of 

spelmogelijkheden. 
 
Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn en blijven. De gemeente heeft daarbij een 
zorgtaak. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het creëren van betaalbare 
sportmogelijkheden voor iedereen. 
  
Sint Jansklooster/Heetveld kent een aantal sportvoorzieningen, waaronder voetbal, 
de ijsclubs en een manege. Voor andere sportvoorzieningen zoals volleybal, fitness 
en tennis, zijn de inwoners aangewezen op omliggende grotere plaatsen. 
Andere verenigingen die Sint Jansklooster/Heetveld kent zijn o.a. de 
muziekvereniging, verschillende koren, de vogelvereniging en de sjoelclub. 
Alle niet sportieve verenigingen zijn afhankelijk van gezamenlijke faciliteiten als 
oefen/trainingsruimte, berging, kantine etc. Deze faciliteiten worden nu 
hoofdzakelijk betrokken in dorpshuis Sint Janskamp. Bij een mogelijke uitbreiding 
van de voorzieningen zal goed gekeken moeten worden naar de agenda en 
beschikbare ruimte van bovengenoemde accommodatie. 
  
Het bestuur van Plaatselijk Belang zal eventuele initiatieven die kunnen leiden tot 
nieuwe sport en/of spelmogelijkheden stimuleren. 
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CULTUUR 
6. Ontwikkelingen blijven volgen omtrent evenementen en tradities. 
 
De cultuur in al zijn verscheidenheid moet bereikbaar zijn voor iedere 
leeftijdscategorie. Door samenwerking kan het cultuuraanbod groter en sterker 
worden. Sint Jansklooster/Heetveld kent een aantal tradities die nog steeds in stand 
worden gehouden, omdat hierdoor het unieke karakter van het dorp blijft behouden. 
Voor het voortbestaan van die tradities is voor een deel toestemming en 
medewerking van de gemeente noodzakelijk, voor een deel stimulering door 
Plaatselijk Belang gewenst en voor een deel de medewerking van verenigingen 
noodzakelijk. 
 
Er zijn diverse culturele voorzieningen, zoals o.a. het bloemencorso, de 
kloostermarkt, de theaterwandeltocht, het oogstfeest, het sinterklaasfeest, de 
bibliotheek, de oudejaarshuisjes met o.a. carbid schieten en het bezoekerscentrum 
De Wieden. 
Plaatselijk Belang wil vasthouden aan deze evenementen en samen met 
verenigingen en inwoners de mogelijkheden tot eventueel uitbreiden onderzoeken. 
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VERKEER EN VEILIGHEID 
7. Snelheid uit wegen halen. Met name de straten: Molenstraat, Kloosterweg, 

Monnikenweg, Heetveld, Leeuwte, Schaarweg, Barsbeek en Bergkampen. 
8. Bewaken verlichtingsplan in dorpskern en buitengebieden. 
9. Infrastructuur buitengebieden in acht houden. 
 
De bewoners van Sint Jansklooster/Heetveld geven bij herhaling aan dat er harder 
gereden wordt dan toegestaan. Deze snelheidsovertredingen worden zowel in de 
bebouwde kom als in het buitengebied van Sint Jansklooster/Heetveld ervaren. Wat 
de reden ook is, (iets) te hard rijden is altijd gevaarlijk. Zeker in de bebouwde kom, 
waar je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt. Plaatselijk Belang 
hecht aan handhaving. 
 
Gesteld wordt dat de verkeerstechnische kwaliteit en onderhoud aan wegen 
doorlopend de aandacht verdient. 
 
OPENBARE RUIMTE 
10. Entree/infoborden vernieuwen. 
11. Aandacht blijven houden voor verpaupering in de oude kern. 
12. Aandacht houden voor het onderhoud en verfraaien van de Kloostermuur. 
13. Overlast hondenpoep oplossen d.m.v. hondenpoep toiletten en onderzoek doen 

naar realisatie van een eventuele honden uitlaatplek. 
 
Het aanzien van het dorp en de wijde omgeving is bepalend voor de kwaliteit van 
de leefomgeving. De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor plekken die wij 
allemaal gebruiken zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken. Het zijn openbare 
plekken. Daarom is het belangrijk dat die plekken veilig en netjes zijn. De zorg voor 
de openbare ruimte is een taak van de gemeente maar ook van de bewoners. 
Plaatselijk Belang heeft hierin als taak de situaties rond de openbare ruimtes te 
inventariseren en eventuele verbeterpunten en/of misstanden bij de gemeente te 
melden. 
 
OPENBAAR GROEN 
14. Doorlopend aandacht besteden aan het openbare groen. 
 
Tot openbaar groen worden gerekend openbare tuinen, parken en openbare 
groenstroken, soms ook onbebouwde stadsranden, speelplaatsen en water.  
 
Het openbare groen dient ingericht te worden met verzorgd onderhoudsvriendelijk 
en duurzaam straatmeubilair. Dit meubilair dient onopvallend van karakter te zijn. 
Daarbij wordt gedacht aan materialen die niet onderhevig zijn aan natuurlijke 
aantasting en rottingsprocessen. 
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TOERISME EN RECREATIE 
Sint Jansklooster/Heetveld ligt in Nationaal Park Weerribben-Wieden wat voor 
toeristen een aantrekkelijk gebied blijkt. De toeristische sector kan gezien worden 
als een grote groeisector. Toerisme moet benut worden om het dorp levendig te 
houden. 
  
Met gebiedsgericht beleid wordt de (verdere) ontwikkeling van recreatie en natuur in 
beeld gebracht. Het belangrijkste doel hiervan is het verbeteren van de kwaliteit van 
het landelijke gebied. Dat kan door bijvoorbeeld het verwerven en inrichten van 
nieuwe natuur, het realiseren van stedelijk groen om een dorp of stad en het 
stimuleren van duurzaam waterbeheer. 
  
Plaatselijk Belang blijft betrokken bij de ontwikkeling van recreatie en nieuwe 
natuur. Mogelijk kan hierdoor een inschatting worden gemaakt van de effecten van 
deze ontwikkeling(en) in Sint Jansklooster/Heetveld. 
 
 

 
 
  



                      

 24 

 

Bijlage 2. Actiepunten Dorpsplan 2019 - 2023 
 
ORGANISATIE EN SAMENWERKING 
Samenwerking en verbinding versterken met inwoners, verenigingen en andere 
partijen. 
 
1. Instellen van een periodiek voorzittersoverleg van/met alle 

verenigingen/organisaties in het dorp. 
2. Maandelijkse inloop bijeenkomst voor inwoners van Sint Jansklooster/Heetveld, 

voorafgaand aan de bestuursvergadering Plaatselijk Belang. 
3. Gebruik van (social) media voor contact en communicatie met de inwoners. 
4. Inventarisatie naar ‘omvormen’ organisatie huidig Plaatselijk Belang naar 

overkoepelende organisatie ‘Samen Klooster’ (bestaande uit deelcommissies, -
afdelingen). 

5. Dinsdagochtend zitting Coop. 
 
Goede samenwerking tussen inwoners, verenigingen en andere partijen, zoals bijv. 
gemeente is noodzakelijk voor de leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving in 
Sint Jansklooster/Heetveld e.o. Het is van belang open te staan en luisteren naar 
geluiden vanuit de bevolking. Inwoners worden rechtstreeks gehoord en betrokken 
bij ontwikkelingen in ons dorp. Het gaat om hun leefomgeving. 
  
De communicatie tussen de partijen loopt goed, maar kan (altijd) beter. In 2018 zijn 
enkele initiatieven door verenigingen in gezamenlijkheid opgepakt, zoals bijv. een 
plan voor de herinrichting van het evenemententerrein. Deze aanpak zal in 2019 
worden doorgezet en geïntensiveerd. 
 
Contacten met de gemeente lopen voornamelijk via de contactambtenaar en 
contactwethouder. 
 
OPENBARE VOORZIENINGEN 
6. Evenemententerrein. 
7. Ontwikkelingen blijven volgen omtrent het ontwikkelen van een brede school / 

Multi Functioneel Centrum (MFC). 
8. Onderzoeken van de mogelijkheden tot realisatie van een gemeenteloket. 
9. Wijkagent moet contact (blijven) houden met de jeugd. 
10. Glasvezelkabel in Sint Jansklooster/Heetveld. 
11. Aandacht voor de speelveldjes en een eventueel volleybalveld. Enkele 

speelvelden eventueel voorzien van een tafeltennistafel/kabelbaan of andere 
speeltoestellen. 

12. Trottoirs rondom hofwoningen aanpassen/inrichten. 
 
Een goed leefklimaat is onmisbaar in een dorp dat zichzelf bestaansrecht en een 
goede toekomst toekent. Het leefklimaat wordt voor het overgrote deel bepaald 
door de aantrekkelijkheid en de aankleding van een dorp, de aanwezigheid van 
verenigingen en hun activiteiten, de mogelijkheden voor de jeugd en de 
saamhorigheid. 
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In het algemeen kan gesteld worden dat de inwoners zuinig zijn op hun 
voorzieningen en deze ook proberen te behouden. Dat blijkt ook uit het aantal 
voorzieningen dat nog in het dorp is. Van de gemeente wordt daarom verwacht dat 
er voldoende ruimte (ook figuurlijk) is voor de voorzieningen en dat de gemeente 
meewerkt om deze voorzieningen te behouden, te versterken en zo mogelijk uit te 
breiden. Het wegvallen van primaire voorzieningen zal tot gevolg hebben dat 
bewoners wegtrekken uit Sint Jansklooster/Heetveld. 
  
In Sint Jansklooster/Heetveld zijn momenteel de volgende voorzieningen: 
basisonderwijs, supermarkt, geldautomaat, bibliotheek, postkantoor, huisartsenpost, 
peuterspeelzaal, gymzaal, thuiszorg, dorpshuis, kinderopvang en de prikpost. 
  
Zeer belangrijk is het behoud van de supermarkt. De plaatselijke supermarkt 
bevindt zich in een enorme concurrentiepositie ten opzichte van soortgelijke nering 
in de grotere kernen. Daar waar mogelijk dient de gemeente ondersteuning te 
geven aan het behoud van deze voorziening. 
  
Naast het behoud van de supermarkt is het behoud van de gymzaal, bibliotheek en 
het dorpshuis zeer belangrijk. Veel van deze voorzieningen verdwijnen uit 
dorpskernen. Daardoor worden vooral de minder mobiele groepen zoals jeugd en 
ouderen zwaar getroffen. De gymzaal dient nodig ge-upgrade te worden naar de 
eisen van deze tijd. Een combinatie met een brede school behoort dan ook tot de 
mogelijkheden. Naast een brede school zouden ook veel van deze voorzieningen 
samengevoegd kunnen worden onder 1 dak. Een Multihuus zou hiervoor uitkomst 
bieden. Plaatselijk Belang zal zich hiervoor samen met inwoners en andere partijen 
blijven inzetten.  
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DUURZAAMHEID / MILIEU 
13. Natura2000. 
14. Ecologische voetafdruk. 
15. Energie transitie. 
 
SOCIALE VEILIGHEID 
16. Blijven stimuleren van aanmeldingen voor AED certificaat. 
17. Regels handhaven m.b.t. festiviteiten en rond feestdagen in/rond het dorp. 
18. Uitbreiding buurtpreventie app. 
 
Daadwerkelijke veiligheid en daaraan gekoppeld het gevoel veilig te zijn is een vaak 
onderschatte waarde in de samenleving. Iedere inwoner moet zich vrij en veilig 
kunnen bewegen in en buiten het dorp. Het is mede een taak van de gemeente om 
zorg te dragen voor de veiligheid. 
 
De bewoners zelf kunnen in deze een belangrijke rol spelen door bijvoorbeeld te 
waarschuwen bij verdachte gedragingen van onbekende personen. 
  
CULTUUR 
19. ‘Klooster blijft in Beeld’ 
      Doel is blijvende aandacht voor cultuur, historie, recreatie, toerisme en sport en  
      het bewaren en delen van mooie (historische) momenten en verhalen uit de  
      kleurrijke geschiedenis van het dorp vanuit het motto ‘Trots op ons dorp’.   
      Hiervoor is een werkgroep ingesteld. 
   1e te realiseren mijlpaal is een monument ter ere van Evert van Benthem,  
      tweevoudig winnaar van de Elfstedentocht en oud inwoner van ons dorp. 
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VERKEER EN VEILIGHEID 
20. Voorrangssituatie Kloosterweg aanpassen. 
21. Onderhouden van bestratingen Bonkenhaveweg, Kloosterweg, van 

Ommenstraat en Heetveld. 
 
Zie tekst bij aandachtspunten in bijlage 1. 
 
OPENBARE RUIMTE 
22. Uitvoering omvorming van het plein bij het dorpshuis naar een dorpsplein 

bewaken. 
 
Zie tekst bij aandachtspunten in bijlage 1. 
 
 


