
 NIEUWSBRIEF PROJECT ‘WONEN OP DE BULT'  
                               STICHTING DE GRIJPVOGEL   

Correspondentieadressen: Bovenweg 32, 8422DH Nijeberkoop en info@stichtingdegrijpvogel.nl                
www.stichtingdegrijpvogel.nl 

 

 
 
Nummer 15/ 25 april 2016  
 
De motieven van de initiatiefgroep ten opzichte van het Blughut-terrein: 

- betaalbare (huur)woningen vooral voor senioren en geen dure koopvilla’s voor het 
‘hogere segment’; 

- maatschappelijke betrokkenheid; 
- behouden/versterken van aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Oldeberkoop; 
- mee zorg dragen voor meedenken en betrokkenheid van de inwoners van 

Oldeberkoop bij de invulling; 
- mee helpen realiseren van mooie entree van het dorp (denk aan historie en het 

beschermde dorpsgezicht).  

 
Met deze korte nieuwsbrief proberen we u op de hoogte te houden van de voortgang van 
het project ‘Wonen op de Bult’.  
Deze keer:  

- Trage voortgang ‘Wonen op de Bult’ in Oldeberkoop 
- Uitwerking schetsplannen in workshop(s) 
- Uitbreiding projectgroep 

 
TRAGE VOORTGANG ‘WONEN OP DE BULT’ IN OLDEBERKOOP 
De gemeente Ooststellingwerf meldt op 13 april jl. dat zij uiterlijk 29 februari 2016 drie 
schetsplannen heeft ontvangen voor de invulling van het Blughut-terrein in 
Oldeberkoop: een plan van  Zethoven Bouwplan Groep, een plan van een particulier 
(H.J. Vries) en het schetsplan van de projectgroep ‘Wonen op de Bult’ met de twee 
varianten, het ‘hofjemodel’ en het ‘boerderijmodel’.   
Het plan van Zethoven Bouwplan Groep heeft betrekking op twee of drie vrijstaande 
villa’s. In het geval het bij twee villa’s blijft, is er ruimte voor een appartementencomplex 

aan de noordzijde van het terrein.   
Het plan van H.J. Vries is minder concreet. Het betreft meer een idee over de locatie en 
hoe de gemeente hiermee om kan gaan. Er wordt voorgesteld om een boerderijvorm neer 
te zetten met daarin appartementen. Daarnaast wordt een aantal 
(openbare/maatschappelijke) voorzieningen voorgesteld.  
De gemeente wil geen concretere informatie geven over de aard van deze 
openbare/maatschappelijke voorzieningen en het aantal voorgestelde appartementen. 
Ook niet over het aantal en de grootte van de appartementen in het door Zethoven 
voorgestane complex. Evenmin wil de gemeente hier beelden van prijs geven. 
De gemeente probeert zo spoedig mogelijk te informeren over de vervolgprocedure. Er 
heeft vanaf 29 februari 2016 (de deadline voor het indienen van schetsplannen) nog 
geen besluitvorming van het college plaatsgevonden. De planning is om vóór de zomer 
meer openbare helderheid te kunnen bieden over de inhoud en het vervolg van de 
plannen.  
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UITWERKING SCHETSPLANNEN IN WORSHOP(S) 
Hieronder laten we opnieuw even de mooie schetsplannen zien van Max van Huut. 
Voorlopig hebben de meeste geïnteresseerden hun voorkeur uitgesproken voor het 
zogenaamde ‘hofjemodel’. Het is het voornemen van Max van Huut om via één of enkele 
workshops met potentiële bewoners en overige echt geïnteresseerden deze 
schetsplannen verder handen en voeten te doen geven. Binnenkort komt hij daar op 
terug. Dan berichten wij u daarover terstond. 
Van Huut liet de twee varianten zien van het schetsplan: het ‘hofjemodel’ en het 
‘boerderijmodel’.  
 

 
 
 

 
Op de website http://www.stichtingdegrijpvogel.nl/ vindt u de volledige presentatie van 
Van Huut onder de knop Nieuws en activiteiten’.  

http://www.stichtingdegrijpvogel.nl/
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UITBREIDING EN FORMALISERING PROJECTGROEP? 
Wij hebben het voornemen onze projectgroep uit te breiden door op zoek te gaan naar 
enkele betrokken, kundige, energieke, enthousiaste mede-projectgroepleden M/V.  
(U kunt hebben gemerkt dat ‘initiatiefgroep’ inmiddels stilweg is gewijzigd in 
‘projectgroep’). Afhankelijk van hoe het proces verder verloopt, is in de komende tijd ook 
de formalisering met een rechtspersoon (bijvoorbeeld een ‘Stichting Wonen op de Bult’) 
een optie. In een vroeg stadium was daarin conceptueel al voorzien (zie onderstaand 
organisatiemodel). Of het er ook van kan komen een wooncoöperatie van bewoners te 
laten ontstaan, hangt in sterke mate af van de wil van de potentiële bewoners. De tijd 
zal dit ons leren. 
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