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Noordwolde is een prettigere plaats
geworden om in te wonen
Noordwolde stond er vijf jaar geleden
sociaal gezien slecht voor. Er was veel
werkloosheid en leegstand. Afgelopen
zaterdag is gevierd dat de eerste projecten
om de leefbaarheid het dorp te vergroten,
zijn afgerond.

Geert Veldstra

Noordwolde | ,,Er heeft hier lang een
negatieve sfeer gehangen”, vertelt
Jan Bekhof van dorpscentrum ’t
Buurthuus. Volgens hem had deze
sfeer nog te maken met de teloor-
gang van de vlechtindustrie in de ja-
ren tachtig waardoor veel banen uit
het dorp verdwenen. ,,Menverwacht-
te weinig verbeteringen in het dorp
enhadhet idee dat alle aandacht van-
uit de gemeente altijd alleen naar
Wolvega uitging. Maar dankzij het
project Bestemming Noordwolde
zien de inwoners in dat hier positieve
ontwikkelingen gaande zijn en dat er
ook aandacht is voor Noordwolde.”

Bekhof is de spin in hetweb bij Be-
stemming Noordwolde. Hij heeft
zich vooral bezig gehouden om vol-
doende subsidies te verzamelen. ,,We
hebben zo’n 150.000 euro binnenge-
haald waarmee het multifunctioneel
centrum ’t Vlechtwerk opgeknapt
kon worden.” In het mfc zijn onder
meer ’t Buurthuus en het Vlechtmu-
seum ondergebracht.

Ook het museum zelf is veran-
derd. ,,Wehebbende collectie anders
ingericht”, legt directeurMichiel van
der Kaaij uit. ,,Eerst lag de nadruk op
de voorwerpen die in het museum te
zien waren. Uiteraard zijn die geble-
ven, maar wel minder. We willen nu

vooral het verhaal vertellen over de
invloed van de vlechtindustrie op
Noordwolde.” Zo zijn er in verschil-
lende ruimtes filmbeelden te zien uit
de tijd dat de vlechtindustrie nog
bloeide in Noordwolde. De vernieu-
wing is nodig om meer bezoekers te
trekken. Volgens Van der Kaaij is het
bezoekersaantal de afgelopen zomer
al hoger dan voor de verbouwing.

BenedictuswijkBenedictuswijk
De opwaardering van het dorp kwam
onder meer tot stand onder invloed
van oud-Statenlid Geart Benedictus
(CDA). Diewilde dat de provincie ach-
terstandsbuurten op het platteland
ging ondersteunen zoals het rijk de
zogeheten Vogelaarwijken onder-
steunt. Noordwolde en Oosterwolde
zijn pilotprojecten voor de provincie.
,,We volgen dit project op de voet”,
vertelt gedeputeerdeMichiel Schrier.
,,Dit laat mooi zien hoe vanuit de be-
volking een buurt wordt opgeknapt.
Hier zijn nu zestig vrijwilligers bij be-
trokken. Het is een voorbeeld voor
andere plekken op het platteland die
hun leefbaarheid willen vergroten.”

Sinds drie jaar zit ook het wijk-
team van de gemeente Weststelling-
werf in het Vlechtwerk. Volgens San-
dra van der Zwan wordt de armoede
in het dorp versterkt door dewoning-
markt. ,, Je kunt vrij gemakkelijkmet
een laag inkomen een woning krij-
gen in Noordwolde. Daardoor trekt

Dit laat mooi zien
hoe vanuit de
bevolking een buurt
wordt opgeknapt

het dorp armere mensen aan.” Van
der Zwan houdt zich bezig met de re-
integratie in de arbeidsmarkt van
mensen met een bijstandsuitkering.
,,We hebben al redelijk wat succes-
sen geboekt doormensen tijdelijk bij
een groen bedrijf in de buurt aan het
werk te stellen om weer in het werk-
ritme te komen. Door de succeserva-
ringen die mensen hier boeken,

wordt hun negatieve zelfbeeld bijge-
steld en kunnen ze zelfverzekerder
terugkeren naar de arbeidsmarkt.”

Betrokken dorpsbewoner Lourens
Looijenga is positief over Bestem-
ming Noordwolde. ,,Het vernieuwde
Vlechtwerk is een aantrekkelijk cul-
tureel centrum geworden. Daarnaast
heeft het een belangrijke sociale
functie gekregen.Het is niet zo dat de
werkgelegenheid nu meteen toe-
neemt, maar Noordwolde is wel een
prettiger plek geworden om in te wo-
nen.”

Naast het Vlechtwerk is het Ma-
nauplein vergroot en opgeknapt
waardoor het appartementencom-
plex De Vlechtende Handen aan de
randvanhet plein is komen te liggen.
Looijenga: ,,Het onderste gedeelte

van dit complex is bestemd voor be-
drijfsruimte maar staat al sinds de
bouw leeg. Het bestaat uit drie grote
blokken en zou ruimte kunnen bie-
den aannegenwinkels. Het zoumooi
zijn dat hier nu eindelijk iets in komt
door dat de ligging aantrekkelijker is
gemaakt.”

Bestemming Noordwolde loopt
nog door tot 2024. Het eerstvolgende
project is de sloop van de woningen
aan de Van der Tuukstraat. Bekhof:
,,Dat zijn kleine huurwoningen uit
de jaren vijftig die lang nietmeer vol-
doen aan de eisen van deze tijd. Hier
komen nieuwe woningen met een
betaalbare huurprijs.” Daarnaast
wordt het laatste zandpad van het
dorp eindelijk verhard waardoor
Noordwolde jaren vooruit kan.

Het vernieuwde mfc Vlechtwerk was zaterdag middelpunt van de belangstelling. Foto: Rens Hooyenga


