
 

 

 

 

Dorpsvisie Steggerda februari 2013 
 

 

 



Beste lezer,  

 

Hier ligt een document van en voor Steggerda. Iets wat voor de één een bundel papieren is, voor de 

ander een samenvatting van de keukentafelgesprekken  of de bijeenkomsten en weer een ander 

noemt het de dorpsvisie van Steggerda. Verschillende woorden voor een document dat zeker weten 

tot stand is gekomen met medewerking van vele inwoners, verenigingen en ondernemers van ons 

dorp.  

 

Het dorpsbelang van Steggerda heef begeleiding gekregen van Stichting Doarpswurk (Dhr. J.K. Bijma) 

en is een aantal aandachtspunten op papier gaan zetten. Verschillende dorpsvisies van omliggende 

dorpen zijn bekeken en beoordeeld. Daarna is de werkgroep ‘Dorpsbelang Commissie Dorpsvisie’ 

gevormd en een plan van aanpak opgesteld.  

 

In de periode november 2011 tot maart 2012 heeft een werkgroep van het dorpsbelang de 

keukentafelgesprekken georganiseerd. Leden van het dorpsbelang zijn de buurt op gegaan. De  

gesprekken gingen over ons dorp Steggerda. We hebben in 15 bijeenkomsten met meer dan 90 

dorpsgenoten gesproken over allerlei  dingen die zij belangrijk vonden. Voor nu en voor in de 

toekomst. Wij hebben dit alles samengevat. Het resultaat is, onder grote belangstelling, op vrijdag 19 

oktober gepresenteerd in dorpscafé ’t Steckie. 

 

Na een inleiding hebben de aanwezigen aan kunnen geven welke dingen men belangrijk vond. Dit 

gebeurde door middel van het plakken van stickers met een verschillende waarde. Elke aanwezige 

had 150 punten te verdelen door middel van stickers van 50, 40, 30, 20 en 10 punten. Het was een 

actief gebeuren waarin mensen met elkaar van gedachten konden wisselen. Hierna was er een ronde 

waarbij elke aanwezige 1 punt kon geven aan het onderwerp dat de hoogste prioriteit heeft voor 

hem en haar en wat men binnen 10 jaar gerealiseerd wilde zien in Steggerda.  

 

De informatie uit de keukentafelgesprekken en een  samenvatting en foto-impressie van de 

bijeenkomst zijn de basis van dit stuk. Wij hebben geprobeerd de feiten en meningen op een juiste 

manier in deze Dorpsvisie te verwerken. Ook zijn voor een aantal onderwerpen oplossingsrichtingen 

gegeven.  

 

In deze visie staat centraal wat inwoners, scholen, verenigingen en ondernemers van elkaar, het 

dorpsbelang en de gemeente verwachten op dit moment en in de komende jaren. Wij hopen dat de 

sterke punten van ons dorp kunnen worden behouden en verwachtingen waar kunnen worden 

gemaakt. We zijn er allen in ieder geval even weer bewust mee bezig en bedanken een ieder voor 

zijn of haar inbreng.  

 

Dorpsbelang Commissie Dorpsvisie,  

 

Jan Hornstra, Thijs Waldus, Theo Hofstee en Simone Hornstra  

 

 

 

 

 

 

 

 



De keukentafelgesprekken  

 

Van november 2011 tot maart 2012 zijn de leden van het dorpsbelang bij de inwoners van Steggerda 

langs geweest voor de keuken tafel gesprekken. In totaal hebben ruim 90 dorpsgenoten hier aan mee 

gewerkt. Er is een bewuste keuze gemaakt om de gesprekken waar mogelijk plaats te laten vinden bij 

de mensen thuis. De indeling van de groepen is vooraf gemaakt op basis van de verschillende 

buurten. De keukentafelgesprekken werden ‘laagdrempelig’ gevonden en is er veel informatie op 

tafel gekomen. De werkgroep heeft geprobeerd een structuur in het gesprek aan te brengen door 

vooraf een lijst rond te sturen met de onderwerpen die op de avonden ter sprake zouden komen.  

Er is gekeken naar de huidige situatie in het dorp/van het onderwerp, de gewenste situatie en de 

oplossingsrichting. Daarnaast is veel discussie opgewekt en heeft een ieder ervaringen kunnen delen.  

 

De volgende onderwerpen kwamen ter tafel. Hierbij geven we een samenvatting van de huidige 

situatie, gewenste situatie en oplossingsrichting. Voor een volledig beeld van de besproken punten 

verwijzen we u naar het document van deze avonden gepubliceerd op de website 

www.steggerda.info of verkrijgbaar via de werkgroepleden en het dorpsbelang.  

  

1.  Wonen 

1.1 Woningbouw : woningbehoefte,  woningaanbod,  woonkwaliteit(zie ook andere thema´s), 

locatie(s), inbreiding, herstructurering, comb. wonen-werken, comb. wonen-zorg,  

 Inwoners van Steggerda zijn over het algemeen tevreden over de woningbouw. Plannen voor 

toekomstige woningbouw op het sportveld aan de Vaartweg roepen bij veel inwoners negatieve 

reacties op. Wel is men vooral van mening dat Steggerda woningbouw nodig heeft voor starters 

en jonge gezinnen. Daarnaast is behoefte aan seniorenwoningen, waarbij (onderhoud-)service 

van belang is. Men is tevreden over de nieuwe woningbouw locatie aan de Toekomst. Inrichting 

van dit nieuwe plan dient nog wel vorm te krijgen. Bewoners en omwonenden vormen 

werkgroep en spreken met projectontwikkelaars, dorpsbelang en gemeente.  

   

1.2 Omgeving dorp/landschap/aanzien dorp 

Er is veel gesproken over het feit dat Steggerda ‘twee kernen’ heeft en dat men graag zou willen  

zien dat er een geheel ontstaat. De entree(s) van het dorp wordt gezien als sfeerloos en zal door  

groen en verlichting verbeterd kunnen worden. De situatie van de Steggerdaweg in de bebouwde 

kom roept ergernis op. In 2012 is hiervoor een werkgroep in het leven geroepen en is, in overleg 

met de gemeente, de situatie gewijzigd. Daarnaast zijn lantaarnpalen aangekleed middels 

hangende bloembakken. Een aantal tuinen, voornamelijk van huurwoningen, in Steggerda zijn 

slecht onderhouden. Woningbouwcorporaties kunnen hun  huurders hier mogelijk op 

aanspreken. Verschillende gebouwen in het dorp zijn in slechte staat. Mogelijk gebouwen 

opknappen op initiatief van eigenaren.  

 

Het buitengebied is een belangrijk onderdeel van Steggerda. De bermen en boswallen worden te 

slecht onderhouden. Verlichting moet beter. Graag hiervoor meer aandacht vanuit gemeente. 

Men geniet er van om in het buitengebied te wonen en te recreëren. Bewoners vragen aandacht 

voor kabelaansluiting/glasvezelnetwerk en riolering.  

 

1.3 Groenstructuur/voorzieningen (beheer, aanleg, …) 

In en rond het dorp (H. Deddenstraat en Vaartweg) staan grote bomen. Deze bomen zorgen voor 

veel bladverlies. Mogelijk bomen vervangen door bomen die beter in het straatbeeld passen. 

Groen wordt, mits goed onderhouden, zeer gewaardeerd. Beheer van sloten, bermen, 

groenstroken en boswallen moet beter. Grasveld aan P. Schuttestraat is vaak te nat, mogelijk 

draineren.  

 

 



1.4 Milieu (afvalverwerking, afvalbakken, energie, riolering, hemelwaterafvoer)  

Men is zeer positief over de afvalinzameling in de gemeente. Afvalstoffenheffing is akkoord, 

maar men wil geen kosten betalen per leging. Wel wordt geopperd dat wanneer groen afval bij 

de stort kosteloos wordt dit dump in het buitengebied kan voorkomen. Op dit moment weinig 

zwerfafval, maar mogelijkheid onderzoeken om tot initiatieven te komen om dit nog meer te 

beperken, door bijvoorbeeld gezamenlijk 2x per jaar zwerfafval op te ruimen. Verschillende 

huishoudens melden problemen met riolering/hemelwater afvoer. Mogelijk ligt oplossing voor 

probleem bij de gemeente.  

  

2. Verkeer 

2.1 Verkeersveiligheid: onveilige situaties, locatie, oplossing 

Verkeersveiligheid op een aantal punten moet beter, denk aan kruising 

Hoeveweg/Steggerdaweg, Ronde Menning, Steggerdaweg. Hierbij gaat het voornamelijk om 

positie van borden en overzichtelijkheid. Voetgangers klagen over veiligheid van trottoirs. Veel 

tegels liggen los en op sommige plaatsen is helemaal geen trottoir. Actie gemeente/dorpsbelang. 

 

2.2 Wegen: kwaliteit wegen, onderhoud 

De bermen in het buitengebied zijn slecht. Mogelijke oplossingsrichting zijn graskeien en beter 

onderhoud. Wegen in de bebouwde kom hebben gaten/verzakkingen. Bewoners kunnen 

hiervoor bellen met de infolijn van de gemeente.  

 

2.3 Parkeren 

 Graag aandacht voor parkeren in de bebouwde kom van Steggerda. Er zijn weinig 

parkeerplaatsen.  

  

3.  Bereikbaarheid 

3.1 Openbaar vervoer/bereikbaarheid: kwaliteit, alternatieven,  

 Vooral veel jeugd en een aantal ouderen maken gebruik van de buslijn door Steggerda. 

Verbinding naar Wolvega is goed maar sluit niet altijd aan op treintijden. Verbinding naar 

Steenwijk is slecht. Dit was met de oude dienstregeling beter. Op zaterdag veel, soms onnodig, 

busverkeer. Op zondag geen bus. Mogelijk belbus weer invoeren. Mogelijkheid om ov-kaarten te 

kopen worden steeds meer beperkt. Onderhoud bushaltes kan beter.  

 

4.  Werkgelegenheid 

4.1 Werkgelegenheid 

In Steggerda veel ondernemers, welke zichtbaarder kunnen?. Ondernemers stimuleren om deel 

te nemen aan de website www.steggerda.info. Weinig tot geen stage plaatsen voor jeugd. 

Bedrijvigheid zorgt voor levendigheid en leefbaarheid. Graag bedrijvigheid stimuleren. Actie 

gemeente, dorpsbelang en ondernemers.  

 

4.2 Bedrijvigheid: welke bedrijven passen bij dorp, groot/kleinschalig, combinaties wonen-

werken, groei, bedrijventerrein?(waar) 

 Initiatieven om wonen-werken te combineren worden gewaardeerd. Te denken valt aan 

bedrijvigheid in voormalige boerderijen. Wel is men van mening dat bedrijven aan huis niet voor 

overlast mogen zorgen en niet uit hun voegen moeten groeien. Mogelijkheid voor klein 

bedrijventerrein in Steggerda waar opslag en kleine loodsen kunnen ontstaan zou goed initiatief 

zijn.  

 

 

 

  



5 Recreatie en toerisme 

5.1 Fiets- en wandelpaden: kwaliteit, onderhoud, uitbreiding?, bewegwijzering 

Wandelroute en knooppunten fietspaden gaan om Steggerda heen. Dit zou best anders kunnen. 

Mogelijkheden onderzoeken om natuurgebied de Linde en de Eese te verbinden. Wandelroute 

door bossen in en om Steggerda. Actie dorpsbelang en gemeente. Fietspaden zijn slecht 

onderhouden, o.a. door schade boomwortels. Beter onderhoud door gemeente. Daarnaast 

markering op fietspad aanbrengen bij bochten en versmallingen. Verlichting fietspad langs 

doorgaande weg moet beter.  

 

5.2 Waterwegen (kwaliteit vaarwegen, onderhoud, uitbreiden, aanlegplaatsen, haven, bruggen) 

Kwaliteit water Steggerdavaart kan beter. Beheer en onderhoud sloten is goed, maar slootafval 

blijft liggen. Water Schipsloot nabij Turfhoekweg staat vaak te hoog.  

 

5.3 Voorzieningen: picknick voorz. 

Er is behoefte aan picknick plaatsen/bankjes in het buitengebied en nabij de houtwal aan de 

Vaartweg. Actie dorpsbelang en gemeente.  

  

5.4 Promotie 

Promotie op de website en door middel van informatie borden moet beter. Er is een werkgroep 

opgericht voor het vernieuwen van de website www.steggerda.info Wandelroutes in en om 

Steggerda aangeven in de dorpskrant om mensen te stimuleren. Initiatief om wandeltocht te 

organiseren (namens Feestcommissie) is positief beantwoord. Mensen wandelen en fietsen meer 

in de omgeving. Knooppunten route anwb gaat om het dorp heen, mogelijkheid bekijken om 

recreanten meer in het dorp te krijgen.  

 

6 Welzijn 

6.1 Voorzieningen en diensten:, kwaliteit, alternatieven, wat mist er? 

Steggerda heeft geen openbare binnenruimte meer. Er zijn wel veel verenigingsgebouwen. 

Naast de twee cafés zijn dit: het groene kruis gebouw, het clubgebouw de Driehoek, de 

voormalige regenboogschool, de pastorie en het anker. Er zijn wensen om dit samen te voegen in 

een multifunctioneel centrum. Dan moet wel invulling worden gevonden voor de huidige locaties 

en dit mag niet ten koste gaan van de cafés.  

Voorziening zoals het gymlokaal kan beter benut worden, maar gebruikerstarief is te hoog.  

SRV wagen, groenteboer, ijspaleis en kaasboer gaan nog bij mensen langs. Dit wordt zeer 

gewaardeerd. Initiatieven uit omliggende dorpen met verkoop van (streek)producten in eigen 

dorp worden ook hier positief ontvangen. Of dit rendabel is en op welke manier hier uitvoering 

aan moet worden gegeven moet worden onderzocht.  

Pinautomaat is een gemis, mogelijkheid om te pinnen bij café, melkboer en pompstation wordt 

minimaal gebruik van gemaakt.  

Dienstverlening voor dorpsbewoners kan worden uitgebreid met ‘Raad en daad winkel’, 

dorpsbelang onderzoekt mogelijkheden.  

Voorzieningen voor ouderen en jeugd <16 kunnen beter. Dorpsbelang heeft behoeften 

geïnventariseerd  en met doelgroepen en verenigingen worden mogelijkheden besproken.  

  



6.2 Onderwijs 

Steggerda heeft twee basisscholen en een peuterspeelzaal. Over het onderwijs is men zeer 

tevreden. Over de mogelijkheid om basisscholen samen te voegen praat men zowel positief als 

negatief. In de voormalige Regenboogschool zal in de toekomst een kinderopvang en BSO 

gevestigd worden.  

 

6.3 Cursusaanbod volwassenen/jeugd 

Op de scholen worden schaakcursussen gegeven voor basisschool kinderen. Er zijn initiatieven 

om dit buiten schooltijden voort te zetten, waar mogelijk ook voor andere kinderen uit het dorp. 

Voor volwassenen die zijn aangemeld bij de Aed-groep is er een EHBO cursus. Ouderen kunnen 

gebruik maken van cursussen, maar mogelijkheid bekijken om aan te haken bij het beleid van de 

Friese Wouden.  

 

6.4 Sport: aanbod, faciliteiten 

Er is een sportzaaltje in Steggerda. Daarvoor wordt echter een hoge huur gerekend. Deze 

sportzaal is relatief klein en voldoet niet aan wedstrijdafmetingen voor bijv. volleybalwedstrijden. 

Hiervan wordt wel gebruik gemaakt door basisschool Triangel en de jeugdleden van de korfbal- 

en volleybal vereniging. Sinds kort worden hier ook pilates lessen georganiseerd. Gebruik 

sportzaal stimuleren, mogelijk in overleg met gemeente in verband met zaalhuur. Een grotere 

sporthal (eventueel in combinatie met een Multi functioneel centrum) blijft een wens van de 

bewoners en verenigingen. Verenigingen kunnen mogelijk doelgroep verruimen door 

samenwerking met omliggende dorpen (bijv. 55+ korfbal).  

 

6.5 Cultuur: aanbod, faciliteiten 

Steggerda heeft in juni een dorpsfeest, georganiseerd door de Feestcommissie. Er is eens per jaar 

een dorpsquiz waar bewoners zeer positief over zijn en welke jaarlijks druk bezocht wordt. 

Daarnaast wordt door de feestcommissie een toneel avond georganiseerd. Deze kan beter 

bezocht worden.. Er is behoefte aan meer cultuur aanbod, bijvoorbeeld een jeugdfilm avond, 

vrouwenbiljart, wijnproeverijavond, eet-gespreksgroep. Deze behoeften moeten nader worden 

geïnventariseerd door ondernemers in het dorp, dorpsbelang en ook op initiatief van bewoners 

zelf. Wanneer er iets georganiseerd wordt moet dit duidelijk(er) worden gecommuniceerd via de 

verschillende kanalen. Gebruik van sociale media stimuleren. Feestcommissie heeft sinds kort 

een facebook pagina en evenementen/faciliteiten publiceren op www.steggerda.info Steggerda 

heeft daarnaast cultuur in de vorm van het stoomgebouw, de kerken en de Saks. Kunst, er zijn in 

Steggerda meerdere ateliers van kunstenaars. Er zijn initiatieven om een theekoepel te bouwen 

nabij de Houtwal (Vaartweg), ligt bij dorpsbelang.  

 

6.6 Veiligheid: verlichting, etc 

Verlichting in het buitengebied moet beter. Op gevaarlijke kruisingen is soms verlichting niet in 

orde. Meldingen bij de infolijn van de gemeente worden niet snel afgehandeld. De nieuwe 

verlichting aan de Steggerdaweg/Pepergaweg is een verbetering. Verlichting van borden op 

kruisingen moet beter, bijv. Hoeveweg/Turfhoekweg/Steggerdaweg. Bij de entrees van het dorp 

kan met betere verlichting de sfeer worden verbeterd.  

 



6.7 Dorpshuis/café: kwaliteit, aanbod, ruimte, wat kan beter/anders 

Er zijn twee cafe’s in Steggerda. Het café is een ontmoetingsplek maar er komen te weinig 

mensen. De Landerije is alleen geopend voor (biljart)verenigingen, feesten, rouw- en trouw 

diensten. Openingstijden van ’t Steckie zijn soms onduidelijk. De ruimten zijn geschikt voor 

feesten en partijen. Wanneer er iets georganiseerd wordt dit communiceren. 

Parkeergelegenheden en terras verruimen.  

 

6.8 Saamhorigheid 

De saamhorigheid en leefbaarheid is minder geworden omdat men individueler is gaan denken. 

Er is weinig ondersteuning voor sociaal zwakkeren en ouderen. Raad- en daadwinkel is genoemd 

als initiatief om ondersteuning te bieden. Er zijn minder jonge gezinnen in Steggerda. Jonge 

gezinnen aantrekken door woningmarkt en met name gezinswoningen te stimuleren. 

Tijdens de Feestdagen meer gezelligheid in het dorp brengen om saamhorigheidsgevoel te 

stimuleren. Verdeeldheid in Steggerda tussen de twee kernen verminderen. Mogelijkheden voor 

burgerinitiatieven bekijken.  

 

7 Jeugd 

Voorzieningen: wat, voor wie, waar 

Steggerda heeft te weinig voorzieningen voor de jeugd. Er wordt door de kerken catechisatie 

georganiseerd waar jeugd elkaar ontmoet. Speelplaatsen op de scholen zijn niet openbaar 

toegankelijk. Mogelijkheid bekijken om speelplaats te creëren (op sportveld). Jeugd >12 vragen 

naar de behoeften. Skatebaan is in verleden initiatief geweest, maar kwam niet van de grond 

 

8 Bestuur 

8.1 Functioneren Dorpsbelang  

Men is positief over het functioneren van het dorpsbelang. Er worden steeds vaker werkgroepen 

opgezet om dingen te bereiken. Goede voorbeelden hiervan zijn het stoomgebouw, de 

parkeerplaats nabij de ijsbaan, de werkgroep verkeer voor de Steggerdaweg/Toekomst, de 

Boekenstek en het Dorpsarchief. Inzicht voor de bewoners in zaken die het dorpsbelang bezig 

houden is er echter nauwelijks. Jaarvergadering wordt minimaal bezocht.  

 

8.2 Structuur Dorpsbelang 

Structuur is goed. Er zijn uit de verschillende hoeken van Steggerda mensen vertegenwoordigd. 

Wel wordt het steeds moeilijker om leden voor het dorpsbelang te vinden. Zittende leden voelen 

zich daardoor soms verplicht om zich herkiesbaar te stellen.  

 

8.3 Communicatie met gemeente 

Communicatie is goed, maar er wordt niet altijd geluisterd. Klachten van dorpsbewoners naar 

gemeente over o.a. riolering, bouwplannen worden niet altijd beantwoord of verholpen.  

Steggerda en andere kleine dorpen worden vaak als ‘vergeten dorpen’ beschouwd, nu aandacht 

van de gemeente vooral uit gaat naar Wolvega en Noordwolde.  

 



8.4 Communicatie met andere verenigingen, 

Samenwerking is goed. Verenigingen hebben vaak leden uit omliggende dorpen en werken 

samen. Mogelijk een clubblad van de verenigde verenigingen om kosten te besparen en 

informatie te bundelen.  

 

8.5 Communicatie met andere organisaties, 

Communicatie met vereniging voor kleine dorpen, doarpswurk en plaatselijke organisaties als de 

Zonnebloem lopen goed. Mogelijk aansluiting zoeken met grotere organisaties als de Friese 

Wouden om initiatieven voor ouderen op te zetten. Voor kinderopvang en BSO is communicatie 

met de Kinderkei goed verlopen.  

 

8.6 Animo van vrijwilligers voor bestuurszaken en andere werkzaamheden 

Minimaal. Mensen stimuleren om taken op te pakken. Vele handen maken het verschil, zoals is 

bewezen tijdens de bouw van het Stoomgebouw.  

 

Bovenstaande is een samenvatting van de punten die ter sprake zijn gekomen tijdens de 

keukentafelgesprekken. De keukentafelgesprekken en de bijeenkomst heeft geleid tot 

bewustwording onder de mensen. Dorpsbelang, gemeente, verenigingen, ondernemers en bewoners 

zelf hebben nog veel wensen die invulling verdienen.  



Samenvatting van de bijeenkomst  

 

Na een inleiding hebben de aanwezigen aan kunnen geven welke dingen men belangrijk vond. Dit 

gebeurde door middel van het plakken van stickers met een verschillende waarde. Elke aanwezige 

had 150 punten te verdelen door middel van stickers van 50, 40, 30, 20 en 10 punten. Het was een 

actief gebeuren waarin mensen met elkaar van gedachten konden wisselen. Hierna was er een ronde 

waarbij elke aanwezige 1 punt kon geven aan het onderwerp dat de hoogste prioriteit heeft voor 

hem en haar en wat men binnen 10 jaar gerealiseerd wilde zien in Steggerda.  

 

 

Onderwerp 

 Hoogste prioriteit 

 prioriteit 

 Hoofdzaken   

punten 

VOORZIENINGEN 

voorzieningen voor de 

jeugd 15 

voorzieningen voor de  jeugd en 

meer diensten voor de ouderen 940 

ONDERWIJS één brede school 3 één brede school 360 

WOONOMGEVING 

de toekomst is nog niet af 

1 

aanzien van het dorp 

verbeteren en fietspaden 

onderhouden 1020 

WONEN EN WERKEN 

geen woningen op het 

sportveld 

7 

stimuleren kleinschalige 

bedrijvigheid en bouwen op 

meer locaties 670 

VERKEER 

snelheid aanpassen 

1 

andere snelheidsremmers en 

uitwijkhavens en graskeien 640 

DORPSBELANG  0 communicatie verbeteren 90 

VERENIGINGSLEVEN  0 kleinere taken 40 

RECREATIE EN 

TOERISME 

 

0 

fietspad Eese-Linde, 

wandelpaden, Steggerdavaart 

opknappen 820 

WELZIJN - 1 

openbare ruimte creëren, 

bijvb. mfc 

9 

multifunctioneel centrum 

tussen beide kernen in. Vaker 

een stukje cultuur organiseren. 550 

WELZIJN - 2 

meer sociale controle 

1 

wijkagent, voorlichting, overlast 

hondenpoep tegengaan 420 

aanwezigen / totaal 

punten 

 

37 

 

5550 

 



Conclusie  

 
Alles wat u nu gelezen heeft is een opsomming van de huidige situatie, de gewenste situatie en 

eventuele oplossingsrichting. Het dorpsbelang en de werkgroep dorpsvisie kan tevreden zijn over de 

opbrengst. Nu is aan ons en u de taak om dit alles om te zetten in resultaten.  

 

Op korte termijn zijn aandachtspunten:  

- onderhoud wegen,  

- invulling van het gebouw, de voormalige basisschool de Regenboog,  

- initiatieven doorontwikkelen zoals Boekenstek,  

- communicatie in dorpskrant en website www.steggerda.info,  

- aanzien dorp en entree kernen,   

- riolering,  

- recreanten motiveren om naar Steggerda te komen.  

 

Op lange termijn zijn aandachtspunten:  

- meer groen in Steggerda,  

- voorzieningen jeugd en ouderen,  

- stimuleren ondernemers/bedrijvigheid,  

- woningbouw stimuleren, leegstand verminderen,  

- verenigingsleven motiveren,  

- netwerkverbindingen/glasvezel,  

- multifunctioneel centrum,  

- theekoepel,  

- Raad- en daad winkel,  

- fiets- en wandelpaden. 

 

Voor een aantal van deze initiatieven zal de gemeente worden benaderd om mee te denken/werk te 

verrichten. Andere zaken zullen door ons als dorpsbelang, werkgroep of burgers moeten worden 

opgepakt.   

 

Dorpsbelang Commissie Dorpsvisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan:  

Inwoners, verenigingen, ondernemers, organisaties, scholen, kerken, dorsbelang, gemeente.  

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



 
 


