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1. VOORWOORD
Dit is de Dorpsvisie van Froombosch. Deze visie is leidend in het bepalen van de toekomst
van het dorp Froombosch. Het geeft richting aan de ontwikkelingen die we als dorp wensen.
Deze ontwikkelingen gaan over alle aspecten die het dorp bezighoudt, zoals woningbouw en
woonomgeving, verkeer en bereikbaarheid, en ook onderwerpen als gemeenschapszin en
verenigingen.
De wens om een dorpsvisie te maken leeft al langer in het dorp. In het convenant, dat in
november 2007 is ondertekend met de gemeente, is deze wens omgezet in een afspraak.
Aan deze afspraak is inhoud gegeven door het vormen van een DorpsVisieCommissie. In
bijeenkomsten, keukentafelgesprekken en een bewonersavond hebben de inwoners onder
begeleiding van de commissieleden inhoud gegeven aan deze visie. Bewoners, de
Commissie, en de professionele hulp van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD) hebben
deze dorpsvisie samen mogelijk gemaakt. Ze zijn allen stuk voor stuk onmisbaar geweest in
de totstandkoming van deze visie.
Dorpsbelangen vindt het belangrijk invloed uit te oefenen op de toekomst van ons dorp.
Hierin wil Dorpsbelangen het standpunt van de inwoners van het dorp vertegenwoordigen.
Deze dorpsvisie is een weerslag van de dorpsmening en daardoor de leidraad voor
Dorpsbelangen.
Dorpsbelangen wil met deze visie in samenwerking met de gemeente bepalen welke
mogelijkheden er zijn om de in de dorpsvisie genoemde ontwikkelingen en prioriteiten te
realiseren. De band met de gemeente is de laatste jaren versterkt. Deze dorpsvisie is
wederom een reden om deze samenwerking nog verder te intensiveren.
Ik ben ontzettend trots op deze dorpsvisie. En op alle bewoners, vrijwilligers en professionals
die dit mogelijk hebben gemaakt. Aan het dorp de taak om ervoor te zorgen dit levend te
houden. Dat het de visie van ons dorp is, en blijft.
Deze visie is een dynamisch document. Het moet vaak het onderwerp van gesprek zijn in ons
dorp. Vanuit Dorpsbelangen evalueren we de dorpsvisie jaarlijks, maar het staat iedere
bewoner vrij om de dorpsvisie vaker op de agenda te zetten.
Ik dank alle betrokkenen die het mogelijk hebben gemaakt dat deze visie er nu ligt.
En ik spreek namens het voltallige bestuur van Dorpsbelangen als ik het volste vertrouwen
heb dat we in Froombosch succesvol uitvoering gaan geven aan de ontwikkelingen en
prioriteiten die we als dorp in deze dorpsvisie hebben gesteld!

Marja Doedens, voorzitter
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2. WERKWIJZE
2.1 Historie
De geschiedenis van het dorp Froombosch
De geschiedenis van Froombosch gaat terug tot in het jaar 1231. In dat jaar werd een
inwoner van dit gebied, een monnik van het klooster uit Wittewierum, vermoord.
Vermoedelijk was hij belast met het toezicht op de veenafgraving in deze dreven. De dader
werd berecht op het Kaakheem, een plaats waar destijds ook lijfstraffen werden toegediend.

Ruitenborg te Froombosch
De naam "Froombosch" komen we echter pas tegen in de zeventiende eeuw. Men spreekt
dan van "Fromabusch", het bos van de familie "Froma", die tot dan op het huis "De Ruten"
woonde, beter bekend als de Ruitenborg. Er is sprake van ene Hayco Froma die gehuwd was
met Joanna de Mepsche. Vermoedelijk is dit huwelijk in 1631 gesloten. Na hem volgde Gerbrand Froma, "heer op die Ruyt". Albert Eels wordt in 1672 en 1676 genoemd als jonkheer
en hoveling op de Ruitenborg. Na hem volgden de geslachten Rengers en Piccardt, die
tevens de borg "Fraeylema" te Slochteren bezaten. In 1814 werd de buitenplaats Ruitenborg
met zijn hoven, lanen, singels en landerijen "verkocht". Niet lang daarna is deze borg
afgebroken.1
Sinds 1961 is de boerderij "Ruitenborg" eigendom van de familie van Beek, die de boerderij in 1978 geheel
hebben gerenoveerd. Bij deze renovatie kwam men tot de ontdekking dat enkele binnenmuren een dikte van
45 cm hadden. Hieruit zou men de conclusie kunnen trekken dat de boerderij gedeelten van de oude borg
bevat. Ook de gewelfde kelder wijst in die richting.
1
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De buurt werd destijds ook wel "Bagelhutten" genoemd, maar in de loop van de jaren is
deze naam verdwenen. De naam "Bagelhutten" herinnert aan de tijd van de vervening die in
deze streek plaats vond. Kloosterlingen van het klooster te Wittewierum groeven hier in de
16e en 17e eeuw het veen af. Deze veenafgraving werd in die tijd op grote schaal aangepakt,
waarvoor veenarbeiders werden ingehuurd die werkten onder leiding van de
bovengenoemde kloosterlingen. Het was zwaar werk, vaak met een laag loon en lange
arbeidsdagen. De arbeiders woonden in Bagelhutten.
Nog later in de tijd was het huidige Froombosch opgedeeld in Kolham-Oost en SlochterenWest. Men heeft in het jaar 1894 aan de Hoofdweg in Slochteren-West een school gebouwd,
ten westen van de Ruitenweg (vroeger Spoorlaan). De school kreeg de naam "SlochterenWest". De lagere school kreeg later de naam "De Zonnebloem", terwijl de kleuterschool de
naam "De Margriet" kreeg. Deze namen bleven bestaan tot in 1978 het nieuwe gebouw
"Ruitenvelder" kwam.
De grens tussen Kolham en Slochteren lag bij de Langewijk en Slochterdijk. Ondanks dat men
als dorp in tweeën was opgedeeld, voelde en dacht men zich Froomboschter. Het heeft tot
in de jaren vijftig geduurd voordat Froombosch erkenning kreeg als zelfstandig dorp.
Tegenwoordig is Froombosch een dynamisch en tolerant dorp met ruim 875 inwoners. Het
dorp kent een rijk verenigingsleven. De Ruitenvelder vervult binnen het dorp een centrale
rol. Ook de voetbalvereniging en de ijsvereniging met hun eigen locaties zijn erg belangrijk
voor het dorp en zijn inwoners.

2.2 Totstandkoming dorpsvisie
Voor ieder klein dorp is leefbaarheid een wezenlijk en kwetsbaar begrip. Om te zien hoe een
dorp in elkaar zit en hoe de bewoners de toekomst van hun dorp zien is het goed om een
dorpsvisie op te stellen. Een dorpsvisie is een beleidsplan, waarin dorpsbelangenorganisaties
aangeven welke ontwikkelingen zij in het dorp en de directe omgeving wenselijk achten.
Dorpsbelangen Froombosch uitte de wens en kreeg de mogelijkheid om een dorpsvisie te
ontwikkelen. Dorpsbelangen Froombosch richtte in september 2008 een werkgroep op en
kreeg subsidie via het Loket Leve(n)de Dorpen (de provincie) en de gemeente Slochteren.
Samen met de Vereniging Groninger Dorpen (VGD) is een plan van aanpak opgesteld.
Gekozen is voor de methode van ‘keukentafelgesprekken’, waarbij in vrij kleine groepen van
bewoners wordt gesproken over knelpunten in het dorp, ideeën, oplossingen en prioriteiten.
De VGD verzorgde de procesbegeleiding en per groep bewoners fungeerden twee leden van
de werkgroep als gespreksleider en notulist tijdens deze bijeenkomsten. De ideeën, wensen
en knelpunten die hieruit naar voren kwamen, zijn in deze dorpsvisie samengevoegd.
Vervolgens is er een bewonersavond georganiseerd, waarbij de mensen uit het dorp nog een
keer uitgebreid konden aangeven wat zij hiervan vonden. Op basis hiervan is de uiteindelijke
dorpsvisie opgesteld.

5

2.3 Wat is een dorpsvisie
In het ‘ Handboek Dorp en Gemeente’ wordt over een dorpsvisie het volgende gezegd:
Het begrip dorpsvisie houdt in:
“Plan waarin een dorpsbelangenorganisatie aangeeft wat de gewenste ontwikkeling
is van de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving”
Bij leefbaarheid gaat het om onderwerpen als; werkgelegenheid, voorzieningen, wonen,
woonomgeving, veiligheid, milieu, het imago van het dorp en de waarden en normen binnen
een dorpsgemeenschap.
De dorpsvisie moet aan een aantal kenmerken/voorwaarden voldoen;
De dorpsvisie wordt opgesteld door het dorp d.w.z. alle organisaties binnen het dorp en
organisaties die direct met realisering/uitwerking te maken kunnen hebben. In veel
gevallen is de dorpsbelangenorganisatie de aangewezen trekker voor deze activiteit.
De dorpsvisie wordt in principe opgesteld voor de middellange termijn. Het realiseren
van onderdelen uit de dorpsvisie kan soms direct plaatsvinden.
De dorpsvisie moet door het dorp gedragen worden, d.w.z. door de inwoners en alle
organisaties van het dorp. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende belangen
in het dorp. Hoe meer organisaties (gemeente, scholen, sportverenigingen, andere
dorpen) de ideeën uit de dorpsvisie dragen, hoe groter de kans van slagen.
Van belang is ook te toetsen hoe een en ander zich verhoudt tot plannen van andere
dorpen (bovenlokaal) en de overheid, met name de gemeente.
Wat staat er nu in zo'n dorpsvisie, met andere woorden; welke onderdelen komen in een
visie aan de orde? Hierbij kan gedacht worden aan:
De redenen waarom men een dorpsvisie heeft opgesteld
De uitkomsten van de inventarisatie van wensen en ideeën in het dorp en naaste
omgeving (b.v. het aanleggen van een sportveld, een nieuw dorpshuis, samenwerking
tussen sportverenigingen etc. tot wel een paar honderd ideeën en wensen)
De zaken die men eerst gerealiseerd wil zien en zaken die wat langer kunnen wachten
(b.v. eerst het sportveld en over drie jaar beginnen met het dorpshuis)
Globale uitwerking van deze wensen en ideeën (b.v. aangeven van mogelijke locaties van
het sportveld en enkele ander eisen waaraan het moet voldoen, zoals dat het dichtbij de
school moet liggen en veilig bereikbaar moet zijn)
Aangeven welke onderdelen men zelf kan realiseren en voor welke onderdelen er moet
worden samengewerkt (b.v. het onderhoud van de sportvelden zelf doen en de
gemeente geeft daarvoor jaarlijks een vergoeding, de gemeente legt een toegangsweg
aan etc.)
Globale indicatie van stappen in de tijd ( b.v. na een jaar de grond verwerven, na twee
jaar realisering klaar etc.)
In een dorpsvisie gaat het dus niet alleen om allerlei inhoudelijke aspecten (wensen en
ideeën), ook organisatorische aspecten (wie doet wat, en wanneer? ) worden beschreven.
(Uit: Handboek Dorp en Gemeente, samen werken aan de toekomst, FLD/VKDG juni 2000)
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2.4 Kader waarbinnen dorpsvisies vallen
2.4.1 Gemeentelijke plannen
Woonplan gemeente Slochteren
In het Woonplan van de gemeente Slochteren wordt gemeld dat planmatige uitbreiding
geen prioriteit heeft, tenzij de woningbehoefte van de eigen bewoners niet via transformatie
kan worden opgevangen. Het huidige woningaanbod is onvoldoende toegesneden op de
woonbehoefte van oudere ouderen. De dorpsbinding in de woonbuurt is groot. Dit betekent
dat de ouderen, vaak alleenstaanden, afscheid moeten nemen van hun sociale omgeving.
Dat wordt als een groot probleem ervaren. De realisatie van 2 seniorenwoningen (80er
jaren) heeft verlichting gegeven, maar onvoldoende. Het beleid is er op gericht om ouderen
zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten wonen. Daarom zou in samenspraak
met de Stichting Woningbouw Slochteren (SWS) bekeken worden of uitbreiding of
herstructurering mogelijkheden biedt om moderne levensloopbestendige woningen in het
dorp te realiseren. Dit heeft er in geresulteerd dat in 2007 naast 10 koopwoningen 8
levensloopbestendige woningen zijn gerealiseerd.

2.4.2 Andere dorpsvisies in de gemeente
In Siddeburen, Kolham en Tjuchem zijn dorpsvisies gerealiseerd.

2.4.3 Provinciale plannen
In de Regiovisie 2030 en het POP (Provinciaal Omgevings Plan) wordt in grote lijnen
aangegeven hoe de ontwikkeling in de provincie Groningen voorgesteld wordt.
Voor het gebied van de gemeente Slochteren wordt het volgende aangegeven:
-Realiseren van woningen gekoppeld aan het lint van Slochteren, realiseren van het
exclusieve ‘borgwonen’
-inzetten van landschapsbouw (waterpartijen, bossen, recreatieve voorzieningen) ten
behoeve van toekomstige woon- en werkmilieus
-voortzetten van het natuurontwikkelingsproject Midden-Groningen
-verbetering van landbouwproductie omstandigheden
-investeren in fietsverbindingen
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De Kern van Froombosch

- tekening van Joes Boerma
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3. INVENTARISATIE KEUKENTAFELGESPREKKEN EN BEWONERSAVOND
Op 12, 20, 24 november en 2 december 2008 zijn 4 keukentafelgesprekken gehouden in De
Ruitenvelder in Froombosch. De opkomst daarbij was tevredenstellend: in totaal hebben 62
mensen deelgenomen aan de keukentafelgesprekken. Daarnaast zijn door diverse mensen
allerlei ideeën en gedachten aangedragen, die zeker ook meegenomen zijn in de
planontwikkeling.

Impressie van de Bewonersavond
Tijdens de keukentafelgesprekken is geanimeerd gesproken over de verschillende
onderwerpen, die aan de orde kwamen. Er was een redelijke mix van man, vrouw en
leeftijdsgroepen aanwezig. De senioren waren ietwat ondervertegenwoordigd.
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde (zie ook bijlage 1):
o
o
o
o
o
o
o

Woningbouw
o Onderwijs & Cursussen
Woonomgeving
o Cultuur & Sport
Verkeer
o Recratie & Toerisme
Vervoer & Bereikbaarheid
o Voorzieningen
Bedrijvigheid & Werkgelegenheid
o Milieu
Gemeenschapszin & Verenigingen
o Overige
Relaties extern (zoals met (buur-)gemeenten, bedrijvenvereniging, wijkagent) en
tussen bewoners en Dorpsbelangen
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Op 8 juni 2009 is een bewonersavond gehouden. Aanwezigen konden reageren op een 18tal stellingen (zie bijlage 2) die waren ontleend aan de keukentafelgesprekken.
In hoofdstuk 4 worden op basis van de conclusies van de keukentafelgesprekken en de
reacties op de stellingen van de bewonersavond de prioriteiten en aanbevelingen
vastgesteld.

3.1 WONINGBOUW
Tijdens de keukentafelgesprekken komt vaak ter sprake dat er behoefte is aan meer
seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen. Meermalen wordt de suggestie
gedaan: een 2 lagen complex met seniorenwoningen, extra zorg (noodzakelijk voor ouderen
in de toekomst), bijvoorbeeld een pinautomaat en winkelvoorzieningen. Dit wordt tijdens de
bewonersavond enigszins bevestigd. Onder oudere inwoners leeft heel sterk de wens ook op
hogere leeftijd in het ‘eigen’ dorp te kunnen blijven wonen.

Levensloopbestendige woningen aan het Hoofdlingenpad
De gemeente mag de ‘oudjes’ niet ergens achteraf wegstoppen. Kortom, deze woningen
moeten aan de Hoofdweg, in het centrum en tot halverwege de Ruitenweg komen. De
doorstroming op de Langewijk en de Hoofdweg wordt hiermee ook bevorderd.
Voor de versterking van de kern is het ook goed om, nabij de school, nog bij te bouwen.
Woningbouw is belangrijk voor de school en het dorpshuis.
Het is moeilijk voor starters om aan woningen te komen, dus er is ook sociale woningbouw
nodig en er is behoefte aan gezinswoningen. Ook het Hoofdlingenpad en de Ruitenlaan
behoeven versterking.
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Mensen geven wel aan dat het open karakter van het dorp behouden moet blijven dus dat
er sprake moet zijn van open bebouwing en bebossing rondom de woningen.
Het moet wel gaan om beperkte uitbreiding en vooral kwaliteit: deelnemers aan de
keukentafelgesprekken denken in de trant van 20 tot 30 woningen in 5 a 10 jaar. Het
behoud van rust en ruimte dient wel gewaarborgd blijven! Er moet niet gebouwd worden in
het buitengebied. Tijdens de bewonersavond komt dit eveneens duidelijk naar voren.
Het bestemmingsplan buitengebied Slochterdijk is in 2004 gewijzigd: dit ligt nu binnen de
bebouwde kom. Er is een procedure tegen de gemeente hierover omdat bewoners buiten de
bebouwde kom willen blijven wonen (en er dus niet gebouwd mag worden). De gemeente
heeft een andere grens ‘buitengebied’ gehanteerd en hierover door de rechtbank
teruggefloten.
Verder wordt er nog opgemerkt dat oude woningen gesloopt zouden moeten worden en dat
woningen aan de Ruitenlaan (Oostzijde) aan renovatie toe zijn.
Conclusie
Er moeten enkele seniorenwoningen (levensloopbestendige woningen) in het centrum
gebouwd worden in combinatie met (zorg)voorzieningen.
Daarnaast is er behoefte aan betaalbare starterswoningen en enkele gezinswoningen. In
totaal niet meer dan ongeveer 30 woningen in 10 jaar.
Er moet geen woningbouw komen in het buitengebied.

3.2 WOONOMGEVING
De woonomgeving van Froombosch wordt over het algemeen goed gevonden tijdens de
keukentafelgesprekken. Het karakter van het dorp willen mensen in tact houden; het
dorpsgevoel, de openheid en de rust en ruimte van het buitengebied.
Deelnemers vinden wel dat voorzieningen voor de jeugd enigszins ontbreken. Er zou een
trapveldje, een plek voor de oudere jeugd, moeten komen op een centrale plaats. De jeugd
zou mogelijk ook op het sportveld kunnen spelen, maar de afspraken daarover zijn
onduidelijk. Gesproken wordt over een pannakooi. Tijdens de bewonersavond geeft een
klein deel van de aanwezigen aan dat zoiets wel goed zou zijn om de jeugd bezig te houden.
Wellicht is er ook behoefte aan een hangplek, een overkapping of een jeugdhonk; dit vindt
echter geen weerklank tijdens de bewonersavond. Enkele aanwezige jongeren geven dit aan.
Hierover zou contact opgenomen moeten worden met de jeugd.
Voor de kleine kinderen is er weinig speelgelegenheid. Mensen vragen zich af of buiten
schooltijd het schoolplein als speelplek voor de kleintjes gebruikt zou kunnen worden. Als
dat niet mogelijk is, zou er een speeltuintje gerealiseerd moeten worden en een
speeltuincommissie opgericht worden.
Wat meermalen ter sprake komt is een betere benutting van de ijsbaan. Genoemd wordt:
een skeelerbaan realiseren op de ijsbaan.
Bij sommige woningen zou troep opgeruimd moeten worden.
Aangegeven wordt dat met name de fietspaden, de Boerweg en enkele donkere plekken
beter verlicht zouden kunnen worden.
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Het is eigenlijk niet goed mogelijk om een mooi ommetje rond het dorp te maken, zo blijkt
uit de keukentafelgesprekken en de bewonersavond. Uitbreiding van voetpaden rond het
dorp wordt als zeer wenselijk gezien.
Daarnaast geven mensen aan dat het ook heel leuk zou zijn een natuurgebiedje aan te
leggen met een uitkijktoren en vijvertjes, kortom een bosparkje.
Conclusie
Realiseren van een trapveldje, pannakooi voor de oudere jeugd en speeltuintje voor de
kleintjes (indien mogelijk het schoolplein gebruiken).
Contact met de jeugd opnemen over een hangplek of jeugdhonk.
Realiseren van enkele dorpsommetjes en een bosparkje.
Verlichting aanpassen bij fietspaden met name van de Langewijk, de Boerweg en donkere
plekken.

3.3 VERKEER
Volgens de deelnemers aan de keukentafelgesprekken is er in Froombosch een aantal
onveilige of onoverzichtelijke punten.
Eén daarvan is de Hoofdweg 118: daar eindigt het fietspad en dat geeft een gevaarlijke
situatie omdat er weinig ruimte is en er te hard gereden wordt (zie tek. 2). Dit wordt zeker
bevestigd tijdens de bewonersavond. Het probleem is dat in overleg met de gemeente
destijds gekozen is voor de huidige oversteek. Als suggestie wordt gegeven: markering
aanbrengen en eventueel een wegversmalling.

Onveilige situatiebij Hoofdweg 118
12

De Ruitenweg, de Ruitendwarsstraat en de Ruitenlaan zijn smalle straten, waar te hard
gereden wordt. Daar komt bij dat het kruispunt Ruitenlaan/Ruitendwarsstraat gevaarlijk is.
De oplossing die aangedragen wordt: stel een parkeerverbod in (zie tek. 1). Dit wordt niet
breed gedragen. Voor een beter uitzicht zou de beplanting (van particulieren) gesnoeid
moeten worden o.a bij de Ruitenlaan naar de Hoofdweg.
Ook bij de school zou een parkeerverbod moeten komen, aldus deelnemers aan de
keukentafelgesprekken en de bewonersavond. Het bordje met de aanduiding dat daar een
school is, vindt men te weinig, er spelen tenslotte kinderen.
De indruk bestaat dat op meer plaatsen te hard gereden wordt. Handhaving van de
aangegeven snelheid is nodig. Een mogelijke oplossing is: borden met een
snelheidsaanduiding plaatsen (30 km zone) of een nieuwe inrichting van de Hoofdweg. Haal
bijvoorbeeld de drempel weg of breng een verhoging aan of geef de kern een herinrichting
zoals in Kolham.
Tijdens de bewonersavond wordt een nieuwe stelling aan het onderwerp Verkeer
toegevoegd: drempels weg of verlagen en dan met name bij de ingang van de Ruitenlaan en
de Ruitenweg. Deze stelling vindt veel bijval bij de andere deelnemers. Maar ook de
Ruitenweg en Langewijk behoeven aanpassing; hier wordt als suggestie gegeven om
bloembakken te plaatsen. Dit laatste in verband met het parkeren van busjes en
bedrijfsauto’s in het weekend aan de Ruitenweg. Een parkeerverbod is zeer wenselijk en er
zou dan ook door de politie gecontroleerd moeten worden. Ook bij het voetbalveld staan te
veel auto’s op de weg. Het zou ook beter zijn als er geen groot doorgaand landbouwverkeer
door het dorp komt.
Wat betreft fietsers en fietspaden heeft men ook het één en ander te melden. Er zitten veel
haakse bochten in het fietspad naar Sappemeer, wat problemen geeft voor ligfietsen.
Flauwere bochten maken zou een oplossing zijn. Op enkele plaatsen is een betere
aanduiding fietspad of fietsstrook wenselijk. Op de Langewijk rijden fietsers vaak op de weg,
terwijl er een fietspad is. Volgens deelnemers aan de keukentafelgesprekken moet het
fietspad langs de Langewijk beter verlicht worden. Blijkbaar valt de verlichting wel mee want
bij de bewonersavond heeft dit bepaald geen prioriteit.
Conclusie
Er moet een verkeersplan komen waarin onveilige situaties, zoals de fietsoversteek bij de
Hoofdweg en een parkeerverbod bij de school en herinrichting van de Hoofdweg, de
Ruitenweg en Langewijk, de Ruitendwarsstraat, de Ruitenlaan en de school en betere
verlichting van het fietspad Langewijk opgenomen zijn.
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3.4 VERVOER & BEREIKBAARHEID
Veel aanwezigen bij de keukentafelgesprekken en de bewonersavond vinden een goede
verbinding met Hoogezand- Sappemeer belangrijk en dus nodig! Een openbaar vervoer
verbinding naar het winkelcentrum en het treinstation is wenselijk. Ook een treintaxi naar
Hoogezand wordt in dit verband genoemd.
De verbinding met Groningen is prima: 2 bussen per uur. Een extra dienst tussen 6 en 7 uur
voor een betere aansluiting in de stad zou een goed idee zijn. Met daarnaast eventueel wat
meer regelmatige diensten in de schoolvakanties (bijvoorbeeld een extra sneldienst).
Conclusie
Een openbaar vervoer verbinding met Hoogezand-Sappemeer realiseren, met name naar het
winkelcentrum en het station; evenals een treintaxi.
Enkele extra diensten naar Groningen ’s morgens en de schoolvakanties realiseren.

3.5 BEDRIJVIGHEID & WERKGELEGENHEID
Er zijn veel ondernemers in het dorp, maar dit geeft weinig werkgelegenheid.
Mensen geven tijdens de keukentafelgesprekken aan dat er meer mogelijkheden gecreëerd
moeten worden voor kleine bedrijven (een theeschenkerij, een kapper of een kleine winkel
bijvoorbeeld). De gemeente zou hieraan positief moeten meewerken en er zouden ook
parkeerplaatsen bij moeten komen. Zoals al in 3.1 Woningbouw genoemd wordt, denkt men
aan (winkel)voorzieningen onder seniorenappartementen van 2 maximaal 3 lagen hoog.
Daarnaast wordt gedacht aan de mogelijkheid voor ouderen om samen boodschappen te
kunnen doen, door middel van een soort buurtbus, waardoor het aantrekkelijker is voor
senioren om in Froombosch te blijven wonen.
In bestaande, leegkomende boerderijen kunnen heel goed kleine bedrijven, ateliers,
appartementen of een zorgboerderij gevestigd worden. Dit betekent behoud van
werkgelegenheid en dit moeten we promoten.
De huidige landbouwbedrijven die er zijn, moeten behouden blijven. Dat betekent ook dat er
voor die agrarische bedrijven ruimte gecreëerd moet worden voor nevenberoepen zodat
hun bestaan voor de toekomst zekerder is.
De bestaande bedrijven mogen geen hinder ondervinden bij nieuwe bedrijvigheid.
Echter, nieuwe bedrijven/bedrijfjes mogen geen belemmeringen geven voor de omgeving,
ze mogen niet beeldbepalend worden.
Er is geen behoefte aan een bedrijventerrein in het dorp.
Conclusie
Mogelijkheden creëren om kleine bedrijven/ bedrijvigheid in Froombosch te krijgen, hetzij
centraal onder woningbouw, hetzij in (leegkomende) boerderijen.
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3.6 GEMEENSCHAPSZIN & VERENIGINGEN
Het is heel goed gesteld met de gemeenschapszin in Froombosch. Dat komt naar voren uit
de keukentafelgesprekken. Er zijn veel verenigingen actief, alleen de betrokkenheid wordt
wel wat minder. Het is steeds moeilijker mensen te motiveren om vrijwilliger te worden en
dat is wel nodig want, zoals zo vaak gehoord wordt: het zijn maar weinigen die het geheel
laten draaien. Suggesties die gedaan worden: vrijwilligers persoonlijk benaderen,
bijvoorbeeld gepensioneerden, of via de gemeente. Of mensen ‘ronselen’ bij bijvoorbeeld
een straatbarbecue. Wat ook wil helpen is open avonden organiseren van verenigingen,
zodat mensen beter zien wat er zoal te doen is. Ouders zouden ook gestimuleerd kunnen
worden om de jeugd in het dorp op een vereniging te laten zitten.
Bij dit alles spelen de school en de Ruitenvelder een heel belangrijke rol.
Een goede beheerder van de Ruitenvelder, zoals die er nu is, is essentieel.
Voor een goede afstemming zou er een commissie verenigingen ingesteld kunnen worden.
Daarnaast kan de Ruitentikker professioneler worden, met meer informatie erin.
Conclusie
Mensen moeten persoonlijk benaderd worden om vrijwilliger te worden en er moeten open
avonden georganiseerd worden door verenigingen.
Een commissie verenigingen instellen.
De Ruitentikker kan een sterkere rol vervullen naar de dorpsgemeenschap.

3.7 ONDERWIJS & CURSUSSEN
Het behoud van de school is heel belangrijk, niet alleen voor de saamhorigheid en de
woningbouw, maar ook voor het gebruik van de Ruitenvelder. Dat wordt meermalen tijdens
de keukentafelgesprekken naar voren gebracht. Tijdens de bewonersavond is hierover geen
stelling besproken, maar werd er door verschillende deelnemers aangegeven dat de school
onderdeel van het dorp is en daarom van wezenlijk belang is ( het kloppend hart van het
dorp).
Goed onderwijs is heel belangrijk en dat moet dan ook uitgedragen worden. Daarmee
kunnen weer meer leerlingen getrokken worden. Hiermee kan de school voor de toekomst
gewaarborgd blijven, temeer daar het aantal kinderen in Froombosch de laatste jaren
gegroeid is. Geopperd wordt vervolgens nog dat de school (nog meer) betrokken kan
worden bij activiteiten van het dorp, dit in overleg met dorpsbelangen.
Mogelijke cursussen die gegeven zouden kunnen worden: computer, muziekonderwijs,
linedance, ehbo, bloemschikken. Dorpsbelangen zou eventueel een lezing kunnen geven
over een digi-cursus voor ouderen.
Conclusie
De school is een onmisbaar onderdeel van het dorp. De school moet meer betrokken worden
bij activiteiten in het dorp.
Het aanbod aan cursussen en lezingen in het dorp herzien op basis van aangegeven behoefte.
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3.8 CULTUUR & SPORT
Tijdens de keukentafelgesprekken wordt geconstateerd dat er veel verenigingen zijn en dat
de meeste sporten redelijk vertegenwoordigd zijn. Dat moet wel zo blijven! Wellicht zou de
sporthal vergroot moeten worden, zodat bijvoorbeeld zaalvoetbal mogelijk is en er een
klimwand bij kan komen. Nogmaals, hierbij is de aanwezigheid van de Ruitenvelder van
essentieel belang. Er is o.a. behoefte aan een skeelerbaan en een tennisvereniging.
Mensen willen graag lezingen over bepaalde onderwerpen; bv. Ron Jans. En bijvoorbeeld
periodiek een filmavond, bijvoorbeeld 1 x in de 3 maand.
De hobbybeurs, het toneel, de expositie en het dorpsschoolfeest moeten behouden blijven.
Voorstel: plaats een ideeënbus, waarin mensen kunnen laten weten wat ze aan cultuur erbij
willen hebben.

Sneeuwlandschap De Ruiten, Froombosch

- tekening van Joes Boerma

Er is behoefte aan een historische vereniging, die de cultuur in kaart kan brengen. Ook wordt
genoemd dat er weer een klokkestoel bij Langewijk/de Hoofdweg zou moeten komen, die
kan luiden bij nood, dood en vreugde.
Er wordt nog gemeld dat de bejaardensoos achteruit loopt. Mensen moeten daarvoor actief
benaderd worden. Tijdens de bewonersavond komt duidelijk naar voren dat het onderwerp
Cultuur & Sport geen hoge prioriteit voor de aanwezigen heeft.
Conclusie
Onderzoeken of een skeelerbaan en een tennisvereniging te realiseren zijn.
Ideeënbus plaatsen voor wensen op cultureel gebied.
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3.9 RECREATIE & TOERISME
Enkele recreatieve voorzieningen worden meermalen tijdens de keukentafelgesprekken
genoemd:
wandelpaden in en om Froombosch
fietsmogelijkheden
dorpspark
kanovoorzieningen
Bij wandelpaden in en om Froombosch wordt met name gezegd dat er behoefte is aan een
wandelpad rondom het dorp: een dorpsommetje. Er zouden meer vaste wandelpaden
beschikbaar moeten komen in de vorm van schelpenpaden of maaipaden. Die maaipaden
moeten dan wel vaker gemaaid worden. Aangegeven wordt dat het pad over de oude Ae
dood loopt, daar zou een vervolg op moeten komen. Van de Slochterveldweg naar de
Woldstreek (Hoofdweg) is ook een wandelpad gewenst. Ook tijdens de bewonersavond is de
behoefte aan wandelpaden duidelijk aanwezig.
De andere recreatieve voorzieningen scoren hier minder. Daarnaast zou er een
rechtstreekse verbinding met het natuurgebied moeten zijn: een wandel/fietspad in
combinatie met de camping. Het kerkepad wil men graag herstellen.
Verder wordt nog als suggestie gedaan dat Froombosch in het wandelroute boekje van de
Groningerloop zou moeten staan.

Maaipad tussen de Boerweg en de Ruitenweg
Met betrekking tot fietsmogelijkheden wordt gezegd dat er meer naar dwarsverbindingen
voor fietspaden gekeken kan worden. Om het fietsen te promoten kunnen er fietstochten
georganiseerd worden.
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In Slochteren is een soort dorpsbosje/parkje. Zoiets dergelijks zou ook heel goed bij
Froombosch gerealiseerd kunnen worden.
Genoemd is dat de vaarwegen weer geopend kunnen worden voor bijvoorbeeld
kanoverkeer. Het zou goed zijn als er een kano opstapplek verwezenlijkt kan worden bij de
Ruiten Ae, zodat kanoroutes zonder obstakels (dammen er uit) aaneengesloten zijn.
Promotie van de camping, die het goed doet en zeker moet blijven, en van de
kano/fiets/wandelroutes kan plaatsvinden via de website van Froombosch met als doel:
levendigheid en bedrijvigheid in Froombosch. Geopperd wordt dat er misschien ook wel een
theeschenkerij voor toeristen zou kunnen komen. Het promoten van de molens en het
biologisch boeren wordt eveneens genoemd.
Conclusie
Een toeristisch plan maken waarin opgenomen zijn: dorpsommetje, wandelpaden,
fietsroutes, kanomogelijkheden, het aanleggen van een dorpspark en promotie van
toeristische mogelijkheden.

3.10 VOORZIENINGEN
Als een paal boven water staat voor de deelnemers aan de keukentafelgesprekken en de
bewonersavond de noodzaak om de Ruitenvelder voor het dorp te behouden met een
professionele beheerder, zoals die er nu is.

MFC De Ruitenvelder
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Algeheel gevoel is dat dit beslist niet alleen met vrijwilligers te doen is. De Ruitenvelder is de
spil van het dorp. De gemeente ziet de Ruitenvelder als belangrijk voor Froombosch én
dorpen daarbuiten (dit wordt tijdens de bewonersavond nog eens extra benadrukt) dus is
overleg met de gemeente nodig wanneer de huidige beheerder met pensioen gaat. De
combinatie school – Ruitenvelder wordt als zeer waardevol gezien en moet voor de
toekomst gewaarborgd blijven.
Ook hier wordt, net als in 3.1 Woningbouw, een mogelijkheid genoemd voor de realisatie
van een gezondheidssteunpunt (zorgloket, afhalen medicijnen etc.), in combinatie met meer
seniorenwoningen en kleine voorzieningen.
Deelnemers geven aan dat de huidige voorzieningen in stand gehouden moeten worden,
anders valt alles uiteen. Peuterspeelzaal, school, buitenschoolse opvang,
sportvoorzieningen.
Natuurlijk is een pinmogelijkheid of een bankvoorziening zeer gewenst, zoals ook uit de
bewonersavond blijkt. Tevens wordt opgemerkt dat één brievenbus in dit langgerekte dorp
wel heel erg karig is!
Conclusie
De Ruitenvelder in huidige vorm behouden; overleg met gemeente.
Onderzoek naar pinmogelijkheid en een extra brievenbus.

3.11 MILIEU
Op gebied van het milieu zijn er niet veel ernstige zaken die om aandacht vragen, zo blijkt uit
de keukentafelgesprekken. Enkele dingen die de revue passeren:
o er is nog wel eens last van hondenpoep op de stoep: er zou een uitlaatveldje kunnen
komen en mensen moeten zelf een schepje of zakje meenemen;
o er is behoefte aan enkele blikvangers voor troep en een prullenbak bij de bushalte in het
dorp;
o een aantal woningen heeft veel troep om het huis: opruimen;
o agrarische bedrijven ‘moeten’ ecologische bestrijdingsmiddelen toepassen, die zijn
afbreekbaar;
o nagaan of een gezamenlijke spoelplaats voor landbouwwerktuigen te realiseren is;
o zonnecollectoren of andere alternatieve energiebronnen bij de Ruitenvelder ;
o zijn er mogelijkheden voor windenergie voor particulieren?;
o het inzamelen van plastic zou gratis en gescheiden moeten zijn;
o alle vuil gratis naar de gemeente, dan is er geen zwerfvuil meer;
o gescheiden riolering voor nieuwbouw; riolering in de gaten houden bij de Ruitenweg;
o bladerbakken worden slecht geleegd;
o met Oudjaar geen vuil verbranden op de hoek Ruitenlaan/Hoofdweg.

19

3.12 RELATIES EXTERN EN TUSSEN BEWONERS EN DORPSBELANGEN
De interactie met de gemeente moet beter. Deelnemers aan de keukentafelgesprekken
geven aan dat er niet altijd voldoende melding gemaakt wordt van afhandeling van zaken.
Ook de communicatie naar de burgers moet verbeteren: aandacht in ’t Bokkeblad is te
beperkt. De mensen hebben nog wel eens het gevoel dat Froombosch bij veel activiteiten
overgeslagen wordt. Er is behoefte aan een persoonlijke contactpersoon bij de gemeente.
Dorpsbelangen kan een goede intermediaire functie vervullen richting de gemeente: de
dorpsvisie is daarvoor een goed instrument . Er moeten dan wel ijkpunten ingebouwd
worden.
Opgemerkt wordt dat dorpsbelangen nog voornamelijk gezien wordt als organisator van
activiteiten en dat inwoners soms ook weinig respons naar dorpsbelangen toe geven.
Vergaderingen van dorpsbelangen zouden aantrekkelijker gemaakt moeten worden voor
bewoners zodat mensen er meer bij betrokken raken. Dorpsbelangen moet meer
communiceren met bewoners via de site van Froombosch, een ideeënbus (beiden al eerder
genoemd) of mensen persoonlijk benaderen.
Niet duidelijk is hoe de relatie van dorpsbelangen met andere dorpen is.
Een vaker gehoorde ‘klacht’ is dat de wijkagent niet bekend is. Hij zou (vaker) op fiets door
het dorp moeten gaan en hij is slecht bereikbaar. Het zou goed zijn hem eens uit te nodigen
op een jaarvergadering van dorpsbelangen. Het onderwerp Relatie met gemeente,
woningstichting, bewoners
dorpsbelangen en de wijkagent scoort tijdens de
bewonersavond zeker niet hoog.
Het contact met de woningstichting moet in stand gehouden worden zoals het nu is.
In verband met nutsvoorzieningen wordt nog gemeld dat er achterstallig onderhoud van de
bekabeling is van het stroomnet, gezien het aantal storingen.
Conclusie
De communicatie vanuit de gemeente moet verbeteren.
Dorpsbelangen moet zich meer manifesteren als belangenbehartiger en daarover met de
inwoners communiceren.
De wijkagent moet wat meer in Froombosch te zien zijn.
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4. SAMENVATTING EN PRIORITEITEN
Froombosch is één van de 10 dorpen van de gemeente Slochteren. Het is een langgerekt
streekdorp.
De aanwezigheid van het multifunctioneel centrum de Ruitenvelder en de school worden als
zeer waardevol ervaren. De Ruitenvelder moet in de huidige vorm in stand blijven.
Enkele verkeerssituaties worden als onoverzichtelijk en gevaarlijk ervaren, waaronder de
(fiets-)oversteek aan de Hoofdweg en enkele smalle straten waar veel geparkeerd wordt.
Enige woningbouw moet mogelijk zijn en dan met name voor senioren in combinatie met
(zorg-)voorzieningen.
In Froombosch kan toeristisch- recreatieve ontwikkeling zeker plaatsvinden, met name wat
betreft wandel- en fietspaden, kanoroutes en de aanleg van een dorpsparkje.
Bij de gesprekken met de werkgroep, de keukentafelgesprekken en de bewonersavond zijn
verschillende zaken aan de orde gekomen. Deze moeten goed zichtbaar gemaakt worden.
Dat kan gebeuren door de conclusies uit de verschillende onderwerpen om te zetten in een
prioriteitenlijst. Hierin kan ook aangegeven worden op welke termijn het een en ander
gerealiseerd zou moeten worden en wie er bij betrokken moeten zijn.
Het betekent dat er een goed contact moet zijn tussen Dorpsbelangen Froombosch, de
gemeente, omliggende dorpsbelangenorganisaties, de provincie en mogelijke andere
partijen.
In het regelmatig overleg tussen de gemeente en Dorpsbelangen zullen de dorpsvisie en
de daarin genoemde prioriteiten een belangrijke leidraad moeten zijn. Dorpsbelangen zal
hierin een belangrijke rol moeten vervullen. Ook zal het bestuur van Dorpsbelangen de
bewoners regelmatig moeten informeren over de voortgang en de uitwerking van ideeën
van de dorpsvisie.
Kortom: de dorpsvisie is een stevig handvat om tot actie over te gaan!!
Een dorpsvisie is niet statisch. Dat betekent dat Dorpsbelangen tussentijds zal moeten
bekijken of er wijzigingen dan wel nieuwe ontwikkelingen zijn die in de dorpsvisie verwerkt
moeten worden en vervolgens weer in het overleg met de gemeente aan de orde moeten
komen.
De prioriteiten worden veelal in volgorde van belangrijkheid genoemd, zoals die uit de
keukentafelgesprekken en de bewonersavond naar voren komen.
De onderwerpen die als hoofdprioriteiten naar voren komen, zijn:
1:
Voorzieningen, de Ruitenvelder in het bijzonder;
2 en 3:
Woningbouw en Verkeer ‘strijden’ om de tweede en derde plaats en zullen in
ongewijzigde volgorde van hoofdstuk 3 genoemd worden.
En verder:
De andere onderwerpen zullen in dezelfde volgorde behandeld worden als in
hoofdstuk 3.
Daarnaast zijn bij de verschillende onderwerpen nog speerpunten te onderscheiden.
Speerpunten hebben een zwaardere lading dan de andere punten.
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De Groene Dijk te Froombosch

- tekening van Joes Boerma
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HOOFDPRIORITEITEN

IDEE

WIE

1 VOORZIENINGEN
SpeerPunt

Ruitenvelder in huidige vorm behouden
Onderzoek naar pinmogelijkheid en extra
brievenbus

gemeente, stichting Ruitenvelder,
dorpsbelangen
Dorpsbelangen, TNT, bank

2 WONINGBOUW
SpeerPunt
Termijn:

SpeerPunt
Termijn:

Enkele seniorenwoningen (levensloopbestendige
woningen) in het centrum bouwen in combinatie
met (zorg)voorzieningen.

gemeente, woningstichting,
ondernemers, zorginstellingen,
dorpsbelangen

Betaalbare starters- en gezinswoningen bouwen
(maximaal 30 woningen in 10 jaar)

gemeente, woningstichting

Geen woningbouw in het buitengebied

gemeente

Verkeersplan maken waarin opgenomen: de
fietsoversteek bij de Hoofdweg, parkeerverbod
bij school, herinrichting van de Hoofdweg, de
Ruitenweg, Langewijk, de Ruitendwarsstraat, de
Ruitenlaan en betere verlichting van het fietspad
langs Langewijk

gemeente, dorpsbelangen,
verkeersdeskundige

6 tot 10 jaar

binnen 10 jaar

3 VERKEER

SpeerPunt

Termijn:

plan maken: maximaal 2 jaar, uitvoering: tot maximaal 10 jaar

OVERIGE PRIORITEITEN

IDEE

WIE

WOONOMGEVING

Termijn:

SpeerPunt
Termijn:

Termijn:

Realiseren van een trapveldje, pannakooi voor
de oudere jeugd en speeltuintje voor de kleintjes
indien mogelijk het schoolplein gebruiken

gemeente, school, jeugd,
dorpsbelangen

Onderzoek of en waar de jeugd een hangplek of
jeugdhonk zou willen hebben
Realiseren van enkele dorpsommetjes en een
bosparkje

jeugd, jeugdwerker,
dorpsbelangen, gemeente
gemeente, dorpsbelangen, VGD,
landschapsarchitect

Verlichting aanpassen bij fietspaden, vooral van
de Langewijk, de Boerweg en donkere plekken

gemeente

maximaal 2 jaar

binnen 4 jaar

tussen nu en 3 jaar
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IDEE

WIE

VERVOER & BEREIKBAARHEID

Termijn:

Een openbaar vervoer en treintaxi verbinding
met Hoogezand-Sappemeer realiseren, met
name naar het winkelcentrum en het station

Qbuzz, NS, gemeente,
dorpsbelangen

Enkele extra diensten naar Groningen ’s
morgens en de schoolvakanties realiseren

Qbuzz, dorpsbelangen, gemeente

binnen 3 jaar

BEDRIJVIGHEID & WERKGELEGENHEID
Mogelijkheden creëren om
bedrijfjes/bedrijvigheid in Froombosch te
krijgen, centraal onder woningbouw of in
(leegkomende) boerderijen

gemeente, ondernemers,
woningstichting

GEMEENSCHAPSZIN & VERENIGINGEN
Mensen persoonlijk benaderen om vrijwilliger te
worden en verenigingen open avonden laten
organiseren
Een commissie verenigingen instellen
De Ruitentikker een sterkere rol laten vervullen
naar de dorpsgemeenschap

verenigingen
verenigingen
Ruitentikker

CULTUUR & SPORT

Termijn:

Onderzoek naar realisatie van een skeelerbaan
en een tennisvereniging

verenigingen

Ideeënbus voor wensen op cultureel gebied

dorpsbelangen

onderzoek: maximaal 1 jaar, realisatie 2 jaar

RECREATIE & TOERISME

Termijn:

Een toeristisch plan maken waarin opgenomen:
dorpsommetje, wandelpaden, fietsroutes,
kanomogelijkheden, het aanleggen van een
dorpspark en promotie van toeristische
mogelijkheden

gemeente, dorpsbelangen, VGD,
toeristische ondernemers

plan maken: maximaal 2 jaar, uitvoering 5 tot 8 jaar

RELATIES EXTERN EN TUSSEN BEWONERS EN DORPSBELANGEN
De communicatie vanuit de gemeente moet
beter
Dorpsbelangen moet zich meer manifesteren als
belangenbehartiger en daarover met de
inwoners communiceren
De wijkagent moet wat meer in het dorp te zien
zijn
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gemeente
dorpsbelangen
wijkagent

5. DEELNEMERS WERKGROEP DORPSVISIE
De volgende personen hebben deel uitgemaakt van de werkgroep dorpsvisie:
o Anja van Beek
o Jacob de Boer
o Menzo Huininga
o Peter Koning
o Swander Nijborg
o Klaas Pepping
o Ruud Schipper
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BIJLAGE 1: WERKBLADEN KEUKENTAFELGESPREKKEN

Werkblad 1: Inventarisatie Ideeën/Problemen
Froombosch
Hoofdstuk

Ideeën voor de
toekomst

Waarom?

Woningbouw

-seniorenwoningen/
levensloop bestendig
-weinig vernieuwbouw

Woonomgeving

-uitbreiding, ja waar
-speelvoorzieningen/
trapveldje

Verkeer

-hoofdweg
-veiligheid school en
voetbalveld

Vervoer en
Bereikbaarheid

Bedrijvigheid en

Werkgelegenheid
-kleine bedrijven
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Welke problemen Opmerkingen
worden daarmee
opgelost?

Werkblad 2: Inventarisatie Ideeën/Problemen
Froombosch
Hoofdstuk

Ideeën voor de
toekomst

Waarom?

Gemeenschaps-zin/
Verenigingen
-vrijwilligers/
bestuursleden

Onderwijs/
cursussen

-school (kwaliteit)
-cursussen

Cultuur en sport

Recreatie en
Toerisme

-kanoën
-wandelpad om dorp

Voorzieningen

-beheer Ruitenvelder/
verenigingenoverleg
-mantelzorg/WMO
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Welke problemen Opmerkingen
worden daarmee
opgelost?

Werkblad 3: Inventarisatie Ideeën/Problemen
Froombosch
Hoofdstuk

Ideeën voor de
toekomst

Waarom?

Welke problemen Opmerkingen
worden daarmee
opgelost?

Milieu

-gescheiden riolering

Relatie met

-gemeente
-woningbouwcorp.
-bewoners<-> db
-wijkagent

Overige

Sterke punten

van dorp en
omgeving

Hoe deze beter te gebruiken Opmerkingen

1
2
3
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Werkblad 4: Samenvattingen / Prioriteiten Froombosch
Prioriteiten/
veranderingen

Waarom?

Wat kunt u zelf doen?

1.

2.

3.

4.

5.
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Met wie
samenwerken/
welke bijdrage
verwacht u van
hen?

BIJLAGE 2: STELLINGEN BEWONERSAVOND
Stellingen Bewonersavond Froombosch

HOOFDPRIORITEITEN
VOORZIENINGEN (Ruitenvelder)
De Ruitenvelder in huidige vorm behouden (met een beheerder)
Er moet een pinmogelijkheid en extra brievenbus komen
WONINGBOUW
Er is behoefte aan enkele senioren/ levensloopbestendige woningen in het centrum in
combinatie met (zorg)voorzieningen
Niet meer dan maximaal 30 betaalbare starters- en gezinswoningen woningen in 10 jaar
bouwen
Geen woningbouw in het buitengebied
VERKEER
Het einde van het fietspad bij het invoegen op de Hoofdweg moet aangepast worden
Er moet een parkeerverbod komen bij de school
Het fietspad van de Langewijk en donkere plekken behoeven betere verlichting

OVERIGE PRIORITEITEN
WOONOMGEVING
Realiseren van:
o een trapveldje of pannakooi voor de oudere jeugd
o een speeltuintje voor de kleintjes
o een hangplek voor de jeugd realiseren
Realiseren van:
o enkele dorpsommetjes
o een bosparkje
VERVOER EN BEREIKBAARHEID
Een openbaar vervoer en treintaxi verbinding met Hoogezand-Sappemeer is noodzakelijk,
met name naar het winkelcentrum en het station
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GEMEENSCHAPSZIN/VERENIGINGEN
De Ruitentikker kan een sterkere rol vervullen naar de dorpsgemeenschap toe
CULTUUR EN SPORT
Er moeten komen:
o een ideeënbus voor wensen op cultureel gebied
o een Klokkenstoel
RECREATIE EN TOERISME
Het realiseren van:
o wandelpaden
o fietsroutes
o kanomogelijkheden
Promotie van toeristische mogelijkheden is nodig in Froombosch
RELATIES EXTERN EN TUSSEN BEWONERS EN DORPSBELANGEN
De communicatie vanuit de gemeente moet verbeteren
Dorpsbelangen moet zich meer manifesteren als belangenbehartiger en daarover met de
inwoners communiceren
De wijkagent moet vaker in het dorp te zien zijn
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ADDENDUM DORPSVISIE FROOMBOSCH
Vastgesteld d.d. 14 oktober 2009
in de algemene bestuursvergadering van de Vereniging dorpsbelangen Froombosch
AD 3.1 WONINGBOUW
Het buitengebied Slochterdijk valt binnen de Ruimtelijke Visie Slochteren Kern. Het wordt
derhalve niet meegenomen in de StructuurVisie Buitengebied. Deze visies zijn voor de
gemeente input voor een verdere uitwerking naar onder meer bestemmingsplannen.
Door het deel van de Slochterdijk nrs. 52 t/m 68, wat onder het oude, nu nog geldende
bestemmingsplan buitengebied valt, nu op te nemen in de Ruimtelijke Visie Slochteren Kern
(en niet in de Structuurvisie Buitengebied) vrezen we dat bij het verder uitwerken van deze
visies naar bestemmingsplannen een bestemmingsverandering van buitengebied naar
bebouwde kom zal worden voorgesteld. Deze wijziging is niet in de lijn met de dorpsvisie en
de wensen van het dorp.
Conclusie
Buitengebied moet buitengebied blijven.
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