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1 Inleiding 

Voor u ligt het vierde bijgestelde Stadsplan van Vollenhove. Dit plan is een vervolg, op 

eerdere versies welke door en met de inwoners van Vollenhove is samengesteld  

Ideeën en suggesties zijn omgevormd tot aandachtspunten voor het bestuur van de 

BVVS dat zich ten doel stelt elke keer voor een periode van drie jaar er mee aan de 

slag te gaan. 

 

De Belangenvereniging Vollenhove-Stad zal het stadsplan periodiek voorleggen aan 

het gemeentebestuur en in samenwerking met de gemeente aan de slag gaan om de 

verschillende werkzaamheden die er in staan te realiseren. 
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2 Vollenhove 

Vollenhove is een voormalig Zuiderzeestadje dat is gevormd door de economische 

omstandigheden waaraan het door de tijd heen is blootgesteld. 

Nadat de Zuiderzee in 1932 definitief werd afgesloten door de Afsluitdijk moest er 

voor de tot dan uitgevoerde visserijactiviteiten iets anders worden gezocht om aan de 

kost te komen. 

In eerste instantie lukte dit voor een deel door de drooglegging van de Noord-

Oostpolder.  

Vervolgens kwam er begin 60-er jaren industrie door de vestiging van een fabriek van 

Hazemeijer Hengelo in Vollenhove. Verder vestigden zich in de polder, niet al te ver 

van Vollenhove af twee laboratoria, te weten het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart 

laboratorium en het Waterloopkundig Laboratorium. Door deze bedrijven werd voor 

een groot deel voorzien in de werkgelegenheid voor mensen uit Vollenhove, zowel 

voor lager geschoolde, dan hoog opgeleide mensen. Mede door de vestiging van 

genoemde bedrijven kon Vollenhove groeien en kwamen er nieuwe woonwijken, 

scholen voor voortgezet onderwijs en ook de middenstand vaarde wel bij deze 

ontwikkelingen. 

Tot de ’80-er jaren. Toen sloot Hazemeijer de vestiging in Vollenhove. Gelukkig voor 

ons bleek de scheepswerf van Huisman aan de Veneweg uit zijn jasje gegroeid en viel 

de keuze voor een nieuwe werf op een plek langs het kanaal in Vollenhove. O.a. dit 

bedrijf expandeerde in de navolgende jaren tot een van de grootste werkgevers in 

Vollenhove. 

Mede als gevolg van overheidsbesluiten verdween het voortgezet onderwijs uit 

Vollenhove. 

Vervolgens besloot de directie van het Waterloopkundig Laboratorium zich terug te 

trekken uit de Noordoostpolder zodat er midden jaren ’90 weer een grote werkgever 

verdween. 

Tenslotte werd als gevolg van de herindeling in 2001 de functie van het gemeentehuis 

opgeheven. De ambtenaren werden naar Steenwijk overgeplaatst.  

Vollenhove is dus na de herindeling ingedeeld bij de gemeente Steenwijkerland. Dit 

heeft onder meer tot gevolg gehad dat in Vollenhove niet meer het bestuurlijk 

centrum van de gemeente is gevestigd. In tegendeel: de kern Vollenhove is in de 

nieuwe gemeente bijna het verst verwijderd van het bestuur. 
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3 Voorzieningen 

3.1 Gemeentelijke voorzieningen en communicatie 

 

Visie van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad  

De aanwezigheid van voorzieningen is erg belangrijk voor de leefbaarheid van 

Vollenhove. Dankzij een inwoneraantal van ruim 4100 en de aanwezigheid van de 

toeristen met name in het zomerseizoen, is een adequaat voorzieningenpakket van 

groot belang. 

Het geheel of gedeeltelijk wegvallen van primaire voorzieningen kan en mag niet 

plaatsvinden. Dit zal mogelijk kunnen leiden tot het wegtrekken van de huidige 

bewoners van Vollenhove, Vollenhove mag niet vervallen tot een 2derangs 

voorzieningen stad die zijn aantrekkelijkheid voor vaste bewoners en toeristen 

verliest. 

Om te komen tot een hoge kwaliteit van leefbaarheid in Vollenhove is samenwerking 

tussen partijen noodzakelijk. Voor een goede samenwerking met de gemeente is 

goede communicatie nodig. 

 

Huidige situatie 

 De bewoners stellen vast dat bereikbaarheid van het gemeentehuis een 

probleem is en dat de openingstijden niet ruim genoeg zijn; 

 Bij de begraafplaats Toutenburg is voor materiaalopslag slechts een 

zeecontainer beschikbaar; 

 Er is een bestuurlijke afstandelijkheid vanuit de gemeente Steenwijkerland tot 

de bevolking; 

 Voor contact met de gemeente is men aangewezen op de contactambtenaren. 

 Het gemeentelijke zwembad is belangrijk voor Vollenhove en omgeving; 

 Multifunctioneel Centrum De Burght is met haar voorzieningen onmisbaar voor 

Vollenhove. 

 Communicatie met de gemeente kan beter. 

 Afstemming van evenementen tussen de verschillende verenigingen kan beter. 

 Old Ruitenborgh is een trouwlocatie en moet daarvoor behouden blijven. 
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Wenselijke situatie 

 Openbaarvervoer verbetering; 

 Behoud van het zwembad voor de bevolking 

 Een adequate voorziening voor materiaal opslag bij begraafplaats Toutenburg; 

 Verbeteren van contacten tussen besturen en contact ambtenaren. 

 Verbeterde samenwerking van organisaties en burgers met de gemeente. 

 Verbetering van de afstemming van de evenementen van de verschillende 

verenigingen. 

 Verruiming van de openingstijden van het gemeentehuis, bij voorkeur in de 

namiddag, een extra avond of de zaterdagmorgen. 

 

Plan van aanpak 

Het bestuur zal de ontwikkelingen alert volgen en waar mogelijk stimuleren. 

 

3.2 Sociale veiligheid en sociale samenhang 

 

Visie van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad 

Iedere inwoner van Vollenhove moet zich veilig voelen in zijn woon- en leefomgeving. 

 

Huidige situatie 

Over het algemeen voelen de inwoners van Vollenhove zich veilig. Wel worden kleine 

misstanden te weinig bij de gemeente gemeld. 

 

Wenselijke situatie 

Een ieder moet zich vrij en veilig kunnen bewegen in de stad Vollenhove. 

Het is mede een taak van de gemeente om zorg te dragen voor deze veiligheid, o.a. 

door regelmatige surveillance. 

 

Plan van aanpak 

Het bestuur wil in overleg met de gemeente de inwoners stimuleren om ook bij kleine 

misstanden met de gemeente contact op te nemen. 

 

Visie van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad 

Sociale samenhang tussen groepen met een verschillende achtergrond of leeftijd is 

van groot belang voor een prettige leefomgeving in Vollenhove. 

 

Huidige situatie 

Vollenhove kent een groot aantal, zeer diverse, sport- en culturele verenigingen die de 

samenhang van de bevolking bevorderen. Tevens zijn er een aantal bijzondere 

evenementen en tradities zoals het Corso en de oud-en-nieuw-traditie die het 

samenwerken en samen optrekken op een bijzondere wijze bevorderen. Ten aanzien 

van de verenigingen en evenementen is er een grote inzet van vrijwilligers. De 

verschillende bewoners(-groepen) hebben zo diverse mogelijkheden om elkaar op een 

positieve wijze tegen te komen. 

 

Wenselijke situatie 

Behoud van voorzieningen voor verenigingen en evenementen en het stimuleren van 

divers vrijwilligerswerk. Dit is mede een taak voor de gemeente.  
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Uitbreiding van enkele culturele en/of sportieve evenementen voor bijvoorbeeld jeugd 

van 12-16 jaar is gewenst. 

 

Plan van aanpak 

Het bestuur wil in overleg met de gemeente en welzijnsorganisatie Timpaan om de 

sociale samenhang in Vollenhove op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. 

 

3.3 Openbaar vervoer 

 

 

 

Visie van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad 

Het vervolgonderwijs is niet meer in Vollenhove te verkrijgen. Men moet naar de 

omliggende grotere dorpen en steden reizen. Ook voor de werkgelegenheid en de 

bredere medische voorzieningen zal men moeten reizen. Openbaar vervoer is een 

noodzaak iets om de stad leefbaar te houden voor alle bevolkingsgroepen. 

 

Huidige situatie 

Naast eigen vervoer, regiotaxi en de Stavib kan gebruik gemaakt worden van het 

reguliere openbaar vervoer met de bus.  

De busroute loopt langs de stadsgrens en kent 3 opstapplaatsen aan de rand van de 

stad. Er zijn geen directe buslijnen naar Steenwijk en Meppel. In de avonduren en de 

weekenden is het openbaar vervoer zeer beperkt. De bereikbaarheid van en naar 

Vollenhove is m.n. in het weekend niet optimaal.  
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Wenselijke situatie 

De opstapplaatsen moeten er aantrekkelijk en goed verzorgd uitzien met voldoende 

mogelijkheid om fietsen te stallen. Er moet een directe en frequentere busverbinding 

met Steenwijk en Meppel komen. Deze moeten aansluiten op de treinverbindingen. 

 

Plan van aanpak 

Het bestuur is periodiek in overleg met de provincie, de gemeente en het busbedrijf 

Connexxion om de lijnen in stand te houden. 

 

3.4 Sport 
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Visie van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad 

Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn en blijven. De gemeente heeft daarbij een 

zorgtaak. 

Zij zijn mede verantwoordelijk voor het creëren van betaalbare sportmogelijkheden 

voor iedereen. 

 

Huidige situatie 

 

 
Tot op heden is er een goed aanbod van sportmogelijkheden in Vollenhove. Toch is 

uitbreiding van de faciliteiten gewenst om de sport te kunnen blijven ontwikkelen.  

Onduidelijk is nog wat de gevolgen van de bezuinigingen voor de sport in zijn 

algemeenheid in Vollenhove zullen betekenen. 

 

 
 

Wenselijke situatie 

De huidige voorzieningen behouden. Daarnaast wil de belangenvereniging uitbreiding 

van de faciliteiten stimuleren. Daarbij wordt vooralsnog gedacht aan een uitbreiding in 

de vorm van een trimbaan die voor de sportverenigingen als voor de individuele 

sporter bedoeld is.  

 

Plan van aanpak 

Het bestuur zal in overleg met de gemeente blijven om de voorzieningen om een 

aanvaardbaar niveau te houden. Voor de aanleg van een trimbaan zal met de 

gemeente overleg gevoerd worden.  



 

Stadsplan Vollenhove 2011 Pagina 10 

 

3.5 Cultuur 

 

Visie van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad 

De Venose cultuur in al zijn verscheidenheid, moet bereikbaar zijn voor iedere 

leeftijdscategorie.  

Door een samenwerkingsverband kan het cultuuraanbod groter en sterker worden. 

 

Huidige situatie 

Het aanbod van culturele evenementen is groot. Vooral het jaarlijkse allegorische 

corso op de laatste zaterdag in augustus is een bepalend evenement. 

Onderlinge afstemming m.b.t. de planning van verschillende evenementen kan beter. 

 

 
 

Wenselijke situatie 

- samenwerking tussen de initiatiefnemers om het bestaansrecht van vele 

evenementen te kunnen verzekeren; 

- betere afstemming m.b.t. de planning van de evenementen. 

- Stimulering van evenementen als het Toutenburgfestival en Vollenhove 

Feeëriek.  

 
 

Plan van aanpak 

Het bestuur zal de ontwikkelingen alert volgen en waar mogelijk stimuleren. 
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4 Woon- en leefomgeving 

4.1 Woningbouw 

 

Visie van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad 

Woningbouw vormt voor Vollenhove een uiterst belangrijk onderwerp. Er moet 

voldoende aandacht zijn en blijven voor woongelegenheid om de eigen bevolking te 

kunnen huisvesten. Speciale aandacht voor mensen met een beperking, senioren, 

jongeren en starters is noodzakelijk. Dit om het inwonertal te verhogen. 

 

 
 

Huidige situatie 

Er zijn verschillende plannen die nog ten uitvoer moeten komen, waaronder de 

nieuwbouw in de Canneveltstraat, bij De Haven, het plan Drok, in de Moespot, aan de 

Weg van Rollecate en de nieuwbouwplannen in de Bentpolder. Voorlopig zijn in de 

plannen woningen voor de bovenbedoelde groepen opgenomen. Uitvoering van de 

verschillende plannen is echter nog niet zeker. 

Halfjaarlijks is er overleg van de belangenvereniging met Wetland Wonen over het te 

voeren beleid. 

 

Wenselijke situatie: 

- Afstemming behoefte en aanbod 

- Snellere invulling van bouw bij gesloopte panden (gaten in de kern)  

- Kleinere woningen geschikt voor eenpersoonshuishoudens  

- Afgestemd huurbeleid. 

- Voorkomen van leegstand en verpaupering. 

- Mogelijkheden voor starters in de nieuwbouwplannen. 

- Uitvoering van de plannen voor collectief particulier opdrachtgeverschap. 
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Plan van aanpak: 

De belangenvereniging stelt zich beschikbaar als gesprekspartner voor de gemeente 

en Wetland Wonen en zal regelmatig met die partijen in overleg blijven. 

 

4.2 Stadsaanzicht of aanzicht van delen van de stad 

 

Visie van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad  

Vollenhove kenmerkt zich door haar historische stadsbeeld “Stad der paleizen en 

voormalige vissersplaats aan de Zuiderzee”. Van belang is daar waar mogelijk de oude 

stijl te behouden. Bij nieuwe ontwikkelingen van het kerngebied dient de 

kenmerkende historische uitstraling van het huidige stadsaanzicht als uitgangspunt te 

worden genomen. 

Bomen zijn ook in de kern van belang voor het stadsaanzicht en moeten zoveel 

mogelijk behouden worden. 

Industrieterrein aan de rand van de stad langs de provinciale wegen is beeldbepalend 

en moet een visitekaartje voor de stad zijn. 

 

Huidige situatie 

Er zijn veel plannen die wachten op uitvoering. Natuurlijk het plan Voorpoort met de 

winkels. Maar er zijn ook lege plekken bij de oude haven, in de Kerkstraat bij ‘Plan 

Drok’ en aan de weg van Rollecate bij de voormalige melkfabriek. Daarnaast staat de 

ontwikkeling van de voormalige supermarkt ‘Soeters’ voorlopig stil en dreigt het pand 

te verpauperen. 

De bomen in de stadskern staan onder druk van kap en dreigen daarbij niet altijd 

vervangen te worden. 
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Op het industrieterrein aan De Weijert liggen er een aantal panden zeer verwaarloosd 

bij en vormen niet bepaald het visitekaartje dat het zeker aan de rand van de stad zou 

moeten zijn. Vooral het pand van de voormalige Rondal maar ook de oude panden van 

de VVAD liggen er ongebruikt en verwaarloosd bij. 

De Werkgroep Beschermd Stadsgezicht fungeert als adviesgroep onder de 

belangenvereniging en voorziet die van advies ter bescherming van het huidige 

stadsaanzicht. De welstandsvisie voor de stad Vollenhove dient daarbij mede als 

leidraad. 

 

Wenselijke situatie 

a. Reconstructie van het Voorpoortplein 

b. Passende bebouwing van de bovengenoemde lege plekken  

c. Herontwikkelen van De Weijert (pand oude Rondal en oude panden VVAD) 

d. Vlasschuur afbreken of herontwikkelen 

e. Bomen zoveel mogelijk behouden. Bij noodzakelijke kap herplanten 

f. Vervallen panden slopen of opknappen (o.a. pand Westhuis in de 

Bisschopstraat) 

g. Verkrotting en verpaupering tegengaan 

h. Geen moderne woningbouw in het centrum  

i. Restauratie van historische panden 

j. Behoud stadsboerderijen (o.a. Driesen in de Doelenstraat) 

 

 

 
 

Plan van aanpak: 

Het bestuur stelt zich voor de ontwikkelingen alert te volgen. Daarvoor is het bestuur 

en de werkgroep beschikbaar. 
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5 Infrastructuur 

5.1 Verkeer 

 

Visie van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad  

De oude binnenstad van Vollenhove kenmerkt zich vooral door nauwe, vaak ongelijke 

straten en trottoirs met veel geparkeerde auto’s die gevaar kunnen veroorzaken voor 

voetgangers en fietsers en die een lage snelheid van gemotoriseerd verkeer nodig 

maken. Door ongelijke straten en trottoirs zijn vooral minder validen vaak gedwongen 

om van de straat gebruik te maken. Al snel ontstaan door deze factoren en door te 

hoge snelheid van het verkeer en verkeerd geparkeerde auto’s potentieel gevaarlijke 

situaties. Hierdoor is m.b.t. snelheid en parkeren controle en handhaving nodig. 

Daarnaast zijn er buiten de oude kern een aantal knelpunten, o.a. door het ontbreken 

van een inrichting die past bij de 30 km zone die in de gehele bebouwde kom geldt. 

 

Huidige situatie 

1. De Kerkstraat wordt door veel mensen als onveilig beschouwd, omdat  

- Er geen trottoirs zijn  

- Er te hard gereden wordt waardoor fietsers zich onprettig voelen door het 

achter op komend verkeer. Fietsers weten vaak niet wat ze moeten doen  

- Er een fout parkeergedrag vertoond wordt 

 

2. De Bisschopstraat en de Groenestraat hebben onderhoud nodig, vanwege 

 - De trottoirs zijn erg ongelijk en voor veel minder-validen niet bruikbaar 

- De bomen in de Bisschopstraat worden te groot en de wortels drukken de 

stenen omhoog 

 

 

3. Het Voorpoortplein is momenteel nog een knelpunt. Het is zaak dat zo spoedig 

mogelijk aan de uitvoering van de plannen aan het Voorpoortplein uitvoering gegeven 

wordt. Knelpunten zijn daar momenteel nog: 

- Het parkeren, vooral het parkeren buiten de vakken levert veel gevaar op. 

- De doorstroming   

- De verkeersveiligheid zowel voor voetgangers als fietsers en autoverkeer. 

- De bevoorrading van de winkels 

 

4. De verkeerssituatie rondom de scholen: 

Er wordt aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid bij de drie scholen. 

Vooral bij Het Kompas waar de weekmarkt en het drukke verkeer vanuit de 

nieuwbouwbuurt Noordwal problemen geven en bij De Voorpoort met druk verkeer in 

de Groenestraat. 

 

5. De verkeerssituatie in zijn algemeenheid in Vollenhove 

Bouwverkeer: Bouwverkeer gaat nu nog te veel door de oude kern, vooral het 

verkeer vanuit de NOP. 
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Snelheid:  

De inwoners ervaren de snelheid van het verkeer te hoog, met name in 

- de Kerkstraat,  

- de Bisschopsstraat,  

- Het Goor,   

- de Weg van Rollecate,  

- de Bentstraat en 

- Aan Boord. 

Bij de Weg van Rollecate wordt dat ook niet afgedwongen omdat de inrichting niet 

volgens de normen van een 30 km weg is,  

Parkeren. 

Dat er niet voldoende gebruik gemaakt wordt van de bestaande parkeerplaatsen. 

Bovendien wordt te veel fout geparkeerd en is op enkele plaatsen parkeren wel 

toegestaan maar niet wenselijk. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan. 

 

Onveilige bestrating: 

Er zijn nogal wat straten en trottoirs die aandacht verdienen wat betreft de bestrating. 

 

Wenselijke situatie: 

- Beter gebruik maken van bestaande parkeergelegenheden  

      (bijv. tussen het Goor en de Doelenstraat, bij de haven en de Groenestraat). 

- Snelheidscontrole en controle op fout parkeren, vooral bij de school Het 

Kompas en tijdens de weekmarkt aldaar; dus handhaven. 

- Goed onderhoud van de bestrating. 

- De inrichting van vooral de Weg van Rollecate moet voldoen aan die voor een 

30 km weg. 

- Om de veiligheid te waarborgen zouden er parkeerverboden moeten komen (en 

handhaving daarop) bij de verlengde Bisschopstraat (vanaf fam. Kwast tot 

stopstreep), bij Aan Zee (tegenover de Steynen Vuist). 
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Plan van aanpak: 

Het bestuur zal de gemeente voorstellen de punten, voorzover daarin nog niet 

opgenomen, in het verkeersplan op te nemen. Voorts staat het bestuur de uitvoering 

van de verbetervoorstellen voor. 

 

5.2 Openbaar onderhoud: Milieu 

 

Visie van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad 

Het aanzien van de stad Vollenhove is bepalend voor de kwaliteit van de 

leefomgeving. 

 

Huidige situatie 

- Op enkele lokaties is sprake van zwerfvuil, o.a. de tunnel bij het zwembad. 

- De vuilstort locatie is te ver weg en te duur. 

 

Wenselijke situatie: 

- In kaart brengen op welke locaties regelmatig veel zwerfvuil voorkomt en dit 

melden bij gemeente. Zwerfvuil komt o.a. voor in de tunnel bij het zwembad, 

Park Oldruitenborgh (o.a. in het water) en in de omgeving van de bushaltes. 

- Scheiden van afval belonen door het aanbieden van de groene container 

goedkoper te maken. 

- Af en toe gratis grofvuil aanleveren op ROVA locatie. 

 

Plan van aanpak 

Het bestuur zal alert blijven inzake openbaar onderhoud in Vollenhove en daarover in 

contact blijven met het rayonhoofd van de gemeente in deze. 

 

5.3 Openbaar onderhoud: openbaar groen 

 

Visie van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad 

Goed onderhoud en voldoende aanwezigheid van groen zijn mede bepalend voor het 

aangezicht van Vollenhove. 

 

 
 

Huidige situatie:  

In het oude gedeelte van Vollenhove is voldoende groen aanwezig, maar wordt slecht 

onderhouden. Daar waar gekapt wordt, wordt niet altijd tot herplant overgegaan, 

bijvoorbeeld in de Groenestraat. 
In de nieuwbouw is onvoldoende groen aanwezig. 
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Wenselijke situatie: 

Er moet meer aandacht besteed worden aan; 

- het planten van stadsbomen passend in het historische groenbeeld  

- de groenaankleding van het Gasthuisplein 

- daar waar de kap van bomen noodzakelijk is, wordt in principe weer een boom 

herplant. 

 

Plan van aanpak: 

Het bestuur blijft in overleg met de gemeente over het kappen en (her)planten van 

bomen. 
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6 Recreatie en bedrijvigheid 

6.1 Toerisme en recreatie 

 

Visie van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad 

Over het algemeen wordt over dit onderwerp positief gedacht. 

Het geeft levendigheid, gezelligheid, genereert werk en inkomen, houdt de 

winkelvoorziening op peil en is belangrijk voor de leefbaarheid. 

Enkele beperkingen: geen grootschaligheid, het moet passen in de omgeving.  

 

Huidige situatie 

Het aanwezige toerisme bestaat voornamelijk uit: 

- kampeertoerisme 

- watertoerisme 

- passanten 

-  

 
 

Het gerealiseerde Cultuur Historisch Centrum is een toeristische trekpleister die zijn 

waarde al snel bewezen heeft. Daarnaast is ook de Venose botter van ’t Skuutien een 

mooie trekpleister voor zowel bewoners als toeristen. 

 

Voor de toeristen is er een mooie bewegwijzerde historische wandelroute door de 

stad. 

 

Daarnaast zijn er vooral ook voor de recreatieve doeleinden van de inwoners enkele 

mooie wandel- en fietspaden in de directe omgeving van de stad. 
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Wenselijke situatie 

- De historische wandelroute in de stad moet goed onderhouden blijven. 

- Het CHC moet een vaste waarde in Vollenhove blijven. 

- De Venose botter van ‘t Skuutien moet voor de recreatie beschikbaar blijven. 

- Herbouw van de werf van Jan Kroese in de Oude Haven. 

- Onderhoud en uitbreiding van de wandel- en fietspaden in de directe omgeving 

van de stad. Gewenste uitbreiding: 

 Een wandel- en fietspad vanaf De Kade in Plan Noordwal door de 

Bentpolder naar de Bentendijk bij het gemaal. 

 Een wandel- en fietspad op het dijkje bij Henselmans. 

 Een wandelpad van De Hare naar Vollenhove. 

 

 

Plan van aanpak 

Overleg en stimulans bij partijen. 

6.2 Beeldmerk Vollenhove 

 

Visie van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad 

Van belang is gebruik te maken van de bijzondere en verrassende kenmerken van 

Vollenhove met het doel meer regionale en landelijke bekendheid te verwerven. 

 

Huidige kenmerken: 

- Veel monumentale panden o.a. Havezaten (Stad der paleizen) 

- Park Oldruitenborgh en tuinen van Marxveld.  

- Ligging binnenhaven (voormalige slotgracht) 

- Grote kerk met plein 

- Bij binnenkomst van Vollenhove bij de haven, ontbreekt een beeldbepalende entree. 
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Wenselijke situatie 

Om landelijk meer bekendheid te verwerven moet aandacht besteed worden aan de 

volgende punten: 

- Meer beschermd stadsgezicht terug brengen 

- Wat nu aanwezig is proberen te behouden 

- Stad der Havezaten behouden 

- Meer nadruk leggen op de binnenhaven  

- Toegankelijkheid borgen bij de tuinen van Marxveld 

- Vollenhove ontwikkelen als winkelkern voor de omgeving en het toerisme 

- Onderhouden van de kliften 

- Ontwikkelen van oude wandelroutes over kerkpaden en handelspaden 

- In  een of andere vorm terugbrengen van de poorten die vroeger toegang 

gaven tot de stad (Voorpoort, Bentpoort, Landpoort, Vispoort en Voorstpoort). 

- De entree van Vollenhove opsieren door opnemen van een beeldbepalend 

kenmerk op de rotonde. 

- De ruïne van kasteel Toutenburg in het park meer zichtbaar maken. 

 

Plan van aanpak 

Het bestuur stelt zich voor de ontwikkelingen alert te volgen en zoekt daarvoor 

samenwerking met anderen. 

 

 

 

 

 

 

6.3 Havens (Oude en Nieuwe Haven) 

 

Visie van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad 

De havens zijn altijd belangrijk geweest voor Vollenhove en zijn belangrijk voor het 

stadsbeeld. 
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Huidige situatie 

a. Ligplaats toeristen en eigen inwoners 

b. Er is een voorziening voor parkeren van campers 

c. Aan de buitenkant bij de brug is een loswal beschikbaar voor 

tewaterlatingen en aanleggen van boten voor fietsvakanties 

d. Ontmoetingsplaats en wandelgebied eigen inwoners 

e. Cultuur historische waarde voor het voormalige vissersstadje 

 
 

Wenselijke situatie: 

Verder ontwikkeling van het gebied met behoud van de historische waarden. O.a. 

aanleg van een historische werf (Jan Kroese) en plaatsing van een kunstobject dat 

verwijst naar de vroegere bebouwing op het eiland in de Oude Haven. 

 

Plan van aanpak: 

Het bestuur stelt zich voor de ontwikkelingen alert te volgen en zal samenwerking met 

andere groepen zoeken om de doelen te realiseren. 
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6.4 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 

 

Visie van de elangenvereniging Vollenhove-Stad  

Voor een evenwichtige opbouw van werkgelegenheid is het belangrijk zoveel mogelijk 

bedrijven aan te trekken die zorgen voor gedifferentieerde werkgelegenheid. 

Daarnaast zal Vollenhove voor het merendeel van de werkgelegenheid afhankelijk 

blijven van forenzen. Goede verbindingen met omliggende grotere plaatsen, zowel 

met openbaar vervoer als ook via de weg is van belang om voor forenzen 

aantrekkelijk te blijven. 

 

Huidige situatie 

De werkgelegenheid is sterk afhankelijk van vooral 2 bedrijven, zijnde Royal Huisman 

Shipyard en Van der Graaf B.V. Machinefabriek. Verdere werkgelegenheid is 

kleinschaliger. 

 

Wenselijke situatie 

Behoud van de werkgelegenheid van vooral de 2 hiervoor genoemde grote bedrijven.  

Uitbreiding van werkgelegenheid is gewenst, maar mag niet ten koste gaan van de 

leefbaarheid en de landelijke omgeving. Vooral ‘schone’ industrie met dienstverlening 

heeft de voorkeur. 

Ontwikkeling van werkgelegenheid voor hoger en middelbaar opgeleiden. 

Betere openbaar vervoer verbindingen met de omliggende grotere steden t.b.v. 

forenzen. 

 

Plan van aanpak 

Het bestuur stelt zich voor zich regelmatig over de ontwikkelingen in deze door de 

gemeente op de hoogte te laten brengen. Het bestuur zal de gemeente blijven 

informeren over de knelpunten en wensen vanuit de gemeenschap Vollenhove. 



 

Stadsplan Vollenhove 2011 Pagina 23 

 

7 Actielijst. 

 

Samengevat stelt de Belangenvereniging zich ten doel de volgende doelen te bereiken 

c.q. zich daarvoor in te zetten (in willekeurige volgorde): 

 

1  Behoud van het zwembad voor de bevolking; 

2  Melden door inwoners van kleine misstanden bij de gemeente; 

3  Realisatie van directe, frequente en op de treinverbindingen aansluitende 

busverbindingen met Steenwijk en Meppel; 

4 Realisering van een trimbaan in de buurt van de sportvelden; 

5 Stimulering van evenementen als Toutenburgfestival en Vollenhove Feeëriek; 

6 Snellere invulling van de gaten in de kern door realisatie van nieuwbouw; 

7 Reconstructie van het Voorpoortplein; 

8 Realisatie van parkeerverboden bij de verlengde Bisschopstraat en Aan Zee; 

9 Af en toe gratis grofvuil aanleveren op ROVA locatie; 

10 Daar waar de kap van bomen noodzakelijk is, zorgen voor herplant met in het 

stadsbeeld passende bomen; 

11 Realisatie van een wandel- en fietspad vanaf het plan Noordwal door de 

Bentpolder naar de Bentendijk; (globaal vanaf de Kade naar het nieuwe 

gemaal) 

12 De entree van Vollenhove opsieren door opnemen van een beeldbepalend 

 kenmerk op de rotonde; 

13 Bij de Oude Haven een kunstobject plaatsen dat verwijst naar de vroegere 

 bebouwing op het eiland in de Oude Haven; 

14 Uitbreiding van de werkgelegenheid, die niet ten koste gaat van de 

 leefbaarheid en de landelijke omgeving; 

15 Herinrichten en aanpassen van het groen en de bestrating in de 

 Bisschopstraat; 

16 Herontwikkeling van de Weijert in het bijzonder de oude Rondal panden; 

17 Het aanzien en de veiligheid van de vlasschuur verbeteren; 

18 Adequate aanpak van bestrating en groen in de oude kern; 

19 Behoud van onze huisartsen en in de toekomst wellicht een huisartsenpost;  

20 Tevens het behoud van de poli van Diaconessenhuis in Nieuw Clarenberg en in 

 de toekomst uitbreiding van de diensten.  

 

 


