
Schoonoord staat op de kaart, een eerste verkenning 

In je eentje ga je harder, samen kom je verder. 

 

Inleiding 

In Schoonoord ligt er een gemeentelijke opgave op het gebied van locaties (onderwijs, sport) wat 

beweging gaat geven in het dorp. Er zullen ruimtelijke ontwikkelingen tot stand komen (vrijkomende 

locaties scholen, mogelijkheden herinvulling, koppelkansen) Uitgangspunt van de gemeente is dat 

het voorzieningenniveau dat er is, dat blijft.  

Woonservice gaat de komende jaren aan de slag met de verdere verduurzaming van de 

woningvoorraad door renovatie, sloop en nieuwbouw. Daarnaast ziet Woonservice een daling van 

het aantal huishoudens na 2040.  

Dit is aanleiding om een breed gedragen dorpsagenda te gaan maken. 

De krachten bundelen en kansen aan elkaar koppelen.  

De gemeente Coevorden en Woonservice willen graag de samenwerking zoeken met de bewoners en 

verschillend organisaties uit het dorp om de krachten te bundelen en kansen aan elkaar te koppelen. 

De achterliggende gedachte is om een dorpsagenda (een gezamenlijk programma)  te realiseren die 

“van midden uit” komt. De bewoners, stakeholders, corporatie en gemeente zijn gelijkwaardige 

partners.  

Samenwerkingspartijen  

Bewoners, verenigingen, kerk, ondernemers, kinderopvang, scholen, dorpsbelangen, Enexis, MWC, 

zorgpartijen (Cosis, Treant), huisarts, actief voor werk, WMD, vakantieparken, provincie, dorpshuis, 

openluchtmuseum, politie. Ondernemers zoals lokale slager, autobedrijf en transportbedrijf. 

Vervolgactie 

1. Met een eigendomskaart kijken waar er ruimtelijke koppelingen en koppeling van belangen 

liggen 

• Koppelingen maken tussen de voorzieningen (ruimtelijke visie) 

• Waar wonen de kinderen in het dorp? Wat is vanuit dat oogpunt een logische 

locatiekeuze voor een school. 

• Hoe is de verduurzaming van de woningvoorraad (huur/koop) 

• Welke woningen zijn geschikt voor starters en jongeren 

 

2. De SWOT bespreken en verder uitwerken in een matrix waar kansen en sterktes gekoppeld 

worden. 

Bijlage SWOT analyse 
 

Sterktes/Kansen 



S1) Schoonoord is een ondernemers dorp. De ondernemers hebben in het verleden geïnvesteerd 

in vastgoed in Schoonoord. Actie: eigendomskaart van Schoonoord maken om de ruimtelijke 

koppelingen inzichtelijk te maken. 

S2) Schoonoord kent een aantal sportverenigingen, waarvan bijvoorbeeld de Korfbal vereniging 

bekend staat als een bindende factor in de gemeenschap . 

K1) Schoonoord heeft veel recreatie parken en een Openluchtmuseum in de omgeving die 

zorgen voor werkgelegenheid en voor omzet bij de lokale middenstand. 

K2) De regiodeal kent mogelijkheden om subsidie te krijgen voor projecten met impact op die 

werkgelegenheid, economische groei, innovatie en woon- en vestigingsklimaat betreffen. De 

regiodeal Zuidoost-Drenthe richt zich o.a. op de investering in toeristisch recreatieve 

ontwikkellocaties en de uitbreiding van de toeristische infrastructuur ( wandel en fietsroute) 

K3) Op de vakantieparken wonen mensen uit Schoonoord die bijvoorbeeld door een scheiding 

met spoed een woning nodig hebben. Hier liggen kansen voor Schoonoord deze huishoudens 

te binden aan het dorp.  

K4) Renovatie van de sporthal staat op de planning.  

K5) Er zijn jeugdsoos initiatieven. 

Zwaktes/Bedreigingen 

Z1) Er is concurrentie qua ontmoetingsruimtes ( Ellertsveld, Dorpshuis,…) Sporthal en dorpshuis 

kennen te weinig bezetting. Er zijn verenigingen de laatste jaren opgeheven (oorzaak?). Het 

dorpshuis beheer ligt bij de gemeente. De toekomt van Ellertsveld is niet bekend. 

Z2) Het dorp Schoonoord kent twee gezichten, protestant en openbaar. Er zijn ook twee 

basisscholen. De basisscholen worden in de toekomst (rond 2022) gehuisvest op 1 locatie. 

Basisonderwijs in Schoonoord heeft circa 180 leerlingen tot en met 2035 en behoefte aan 

circa 1350 m2 gebruiksoppervlakte. Actie: waar in het dorp wonen de meeste kinderen. 

Z3) Er ligt een 5 puntenplan dat in 2017 is opgesteld en waar gedeeltelijk uitvoering aan is 

gegeven. De punten uit dit plan die nog actueel zijn, kunnen een plek krijgen in de 

dorpsagenda. Het 5 Puntenplan is eind 2018 financieel gestopt. 

Gerealiseerde projecten: 

• Versterken van het imago van Schoonoord “Reuze(n)dorp met dorpslogo, dorpsvlag 
toonbankstandaards met “reuze(n)aanbiedingen en welkomstborden. 

• Aanschaf 15 reuze bloempotten en beplanting voor in de Tramstraat en Slenerweg 

• Bermen van Tramstraat en Slenerweg voorzien van 35000 bloembollen 

• 20 lantaarnpalen voorzien van een 3 weg lantaarnhouder voor kioskvlaggen 

• Ontwerpen en aanschaffen van 50 kioskvlaggen en vlaggenstokken. 

Z4) Er is een verhouding huur/koop van 50/50 in Schoonoord. De verduurzaming is voor 

particulieren met een kleine portemonnee een probleem. (Er zijn m.b.v. de regiodeal 

proeftuinen in Drenthe voor dit probleem. De gemeente Coevorden en Woonservice delen 



de ervaringen.)  De warmtevisie van de gemeente (RES) gaat een belangrijke rol spelen in de 

verduurzamingsstrategie. 

Z5) Er is een vraag van jongeren en starters naar (koop)woningen.  

B1) Schoonoord is in het verleden aangewezen als een sociaal economisch zwak dorp. Dit stigma 

heeft een negatief effect gehad op de bereidheid om met partijen “van buiten” samen te  

B2) Kinderen uit Schoonoord hebben ondersteuning nodig. School wil hier graag een rol in willen 

spelen, bij een eventuele ontwikkeling van een ontmoetingsruimte.  

B3) Er ontstaat urgentie bij bezetting van de sportverenigingen en dorpshuis.  
 


