
Laura Broekhuizen

Krachtige kern, 

vitale dorpen

• Welkom

• Omgevingsvisie en participatie

• Dorps- en wijkvisies, burgerinitiatieven

• Gebiedsgericht werken vanuit onderliggende kwaliteit, in 
Ulrum en Oldambt
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Gebiedsgericht 

Werken



Hoe?
Gebiedsregisseur: 
� Is het eerste aanspreekpunt
� Verbindt, signaleert en informeert
� Houdt de gebiedswethouder op de hoogte van 

wat er speelt
Opbouwwerker
� Stimuleert en ondersteunt inwoners bij sociale 

en fysieke vraagstukken en initiatieven
� Actief op zoek naar vrijwilligers
� Werkt samen met andere organisaties
� Werkt nauw samen met de gebiedsregisseur
Gebiedswethouder
� Richting de dorpen en de wijken het beleid 

uitleggen en de politieke keuzes toelichten
� Sparring partner voor de gebiedsregisseur
� Tenminste eenmaal per jaar aanwezig bij een 

overleg met het dorp of wijk



Anton Saman  Kernversterking Winschoten

• Reden uitdaging (Krimp en Leegstand )

• Inleiding proces, o.a. rol provincie en ondernemers

• Verkleinen kernwinkelgebied

• Stimuleringsregeling

• Leegstandsverordening

• Grafieken resultaten

• Gratis parkeren

• 10 leerpunten Casestudy “de Haak”



Redenen voor onze uitdaging

• Krimp/bevolkingsdaling

– 2000-2015  -4,5%

– 2015-2025  -6,1%
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• Afname koopkracht (vergrijzing conjunctuur)

• Conjunctuur negatieve invloed recreatief winkelen

• Verlies voorzieningen

• Internetwinkelen

• Schaalvergroting winkelaanbod in grote steden 
concurrent met regionale centra



Branden 

2012
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Ontwikkeling Noordpool 

verbinden met centrum 

De kracht van 

de Langestraat 

benutten

Versterken verbinding 

met Zuidpool

Ontwikkeling Zuidpool 

functioneel verbinden met 

centrum

Versterken 

Winkelhart

Aanpakken 

leegstand

Functieverandering en her-

ontwikkeling vastgoed in de 

schil

Uitvoeringsprogramma versterking 

centrum Winschoten
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Piet Ziel

• Oldambt kwaliteiten, historie en water

• Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief en Blauwestad

• Krimp en waterprobleem

• Bloedsomloop Winschoten , gelaagdheid stad

• Resultaten programma kernversterking in beeld

• Rol Frans Beune



Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief
Libau-Gemeente
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2004 Blauwestad



Uitgangspunten 
Blauwestad



Compact; hart met 3 uitlopers

Positie Winschoten in regio

Centrumvisie 2015 

Compact hart met 3 uitlopers



6 urban layers



Nieuwe stadstuinen



Opgegraven 

vesting





Herinrichting Israëlplein

Situatie 2015
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2016
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Nu



Herinrichting Oldambtplein
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Oude LTS en omgeving, 
gezondheidscentrum in uitvoering
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Masterplan verlichting
Advies Norbert Wasserfurth en studio DL 











Aanleg parkeerterrein Liefkenshoek

Sloop supermarkt
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Venne 2011 en 2013







Rol Frans Beune

Stedenbouw en Landschap









Casus “De Haak



Actoren in de casus

• 1. Gemeente (eigenaar en ontwikkelaar)

• 2. Provincie

• 3. Eigenaar/beheerder overdekt winkelcentrum

• 4. Nabijgelegen supermarkt

• 5. Vereniging van eigenaren

• 6. Eigenaar winkelpanden De Haak

• 7. Eigenaar 5 woningen

• 8. Eigenaar 2 woningen

• 9. 4 particuliere eigenaren woningen

• 10. Huurders



Tip 1

Begin met een goede 

krachtenveldanalyse



Maak een actorenkaart!Speler (actor):

Rol:

Belang:

Invloed:

Relatie:

Benadering:

Korte termijn actie:



Tip 2: 

• Maak vooraf een goede risicoanalyse!



Tip 3: 

• Huur tijdig juridische kennis in!



Tip 4:



Tip 5

Communiceren, communiceren, communiceren



Tip 6:

• Vertrouwen winnen en er naar handelen



Tip 7:

• Empathie (omgaan met emoties), inlevingsvermogen 
en een stukje menselijkheid i.p.v. juridificeren



Tip 8

• Kopjes thee drinken



Tip 9

• Kikkers in de wagen houden



Tip 10
• Onderhandelingsvaardigheden een must



• Foto na sloop en herinrichting gebied De Haak 

De Haak, resultaat nu



stellingen

Stelling:

Onderscheiden moet. Minder sociaal kapitaal in een 

dorp vraagt om meer aandacht van de overheid. 

Stelling:

Elk dorp zou een eigen budget moeten hebben om 

professionals in te schakelen.
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Stelling:

Zonder Oldambt als nieuwe gemeente was het niet 

van de grond gekomen

Stelling:

Juridische kennis vastgoed ontbreekt bij gemeenten


