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In tegenstelling tot de ‘normale aanpak’ om te 
komen tot een dorpsvisie, hebben ruim tachtig 
inwoners, een doorsnee van de Roodeschoolster 
bevolking in één avond hard werken een dorpsvisie 
ontwikkeld. Op 26 april 2018, in een zogenaamde 
snelkookpansessie. 

Inwoner Geert Dijkstra nam met enkele 
wervelende sheets de aanwezigen mee naar 
2025. Deze inspiratievolle presentatie werd 
door de inwoners gebruikt bij het ontwikkelen 
van de dorpsvisie die nu voor u ligt. In twaalf 
groepen werd de hele avond onder druk 
(snelkookpanmethode) gewerkt aan de thema’s: 

1. leefbaarheid
2. veiligheid, verkeer en bereikbaarheid
3. omgeving en aanzien van het dorp 
4. duurzaamheid
 
Later in het jaar heeft het bestuur van Stichting 
Dorpsbelangen over bepaalde onderwerpen 
gesprekken gevoerd met ambtenaren en 
bestuurders. 

In deze dorpsvisie wordt allereerst kort aandacht 
besteed aan de context, waarmee wij allen te 
maken hebben en waar wij niet omheen kunnen. 
Vervolgens worden de uitkomsten van de 
bovengenoemde thema’s die zijn behandeld in de 
snelkookpansessie gepresenteerd. 

INLEIDING



DE CONTEXT
LASTIGE KEUZES
Voor jou ligt onze dorpsvisie. 
Van ons wordt verwacht 
dat wij ons indenken 
hoe Roodeschool er over 
pakweg acht jaar uitziet en 
wat wij vinden dat er moet 
gebeuren. Ondertussen 
staan ons veranderingen te 
wachten waarvan wij het 
proces en de gevolgen nu 
niet kunnen overzien. Het 
opstellen van een dorpsvisie 
is daarom een lastige 
opgave. 

Tijdens de 
snelkookpansessie kwamen 
allerlei sterke en zwakke 
punten naar voren die 
aandacht voor de toekomst 
vragen. Een belangrijk 
streven daarbij is om sterke 
punten te behouden en 
waar mogelijk zwakke 
punten om te zetten in 
sterke punten. Verder zijn 
er ook diverse ideeën en 
wensen. In de dorpsvisie is 
aandacht geschonken aan 

de aangedragen ideeën 
en wensen. Wel belangrijk 
om nu al aan te geven is, 
dat alleen reële ideeën en 
wensen kans van slagen 
hebben om mogelijk op 
termijn gerealiseerd te 
kunnen worden. Maar 
nogmaals, wat vandaag 
als een irreëel idee of wens 
wordt bestempeld kan 
morgen ineens reëel zijn!

OVERHEIDSBELEID IN RELATIE TOT HET DORP
De rol van de overheid is de laatste jaren, zowel landelijk als 
gemeentelijk, drastisch veranderd. De verzorgingsstaat, zoals 
we dat vele decennia gewend waren, bleek onbetaalbaar. 

Daarnaast wil de overheid de invloed van de burgers 
groter maken. “Burgerparticipatie” is dan ook het nieuwe 
sleutelwoord. Daarbij bepalen burgers, samen met de 
gemeente en diverse instellingen, hoe de leefbaarheid vorm 
wordt gegeven. 

Door de terugtredende overheid zullen wij dan ook in grote 
mate zelf invulling aan onze leefomgeving moeten gaan 
geven. Wellicht spreken we binnen afzienbare tijd van 
‘overheidsparticipatie’.



ONTWIKKELING OMGEVINGSAGENDA 
GEMEENTE EEMSMOND 

De gemeente stelt een omgevingsagenda op. 

Afgesproken is dat zij de dorpsvisie van Roodeschool, 

waarin het dorp schrijft wat voor Roodeschool belangrijk 

is voor de toekomst van ons dorp, als basis gebruiken bij 

de omgevingsagenda. 

ONTWIKKELINGEN VANUIT DE 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) 

Vanuit landelijk beleid worden er taken 

overgeheveld naar de gemeente, waardoor diverse 

regelingen, waaronder de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO), consequenties hebben 

voor de bevolking en wordt er steeds meer een 

beroep gedaan op de burgerparticipatie. Hierdoor 

ontstaat er ook een nieuwe relatie tussen overheid, 

zorgaanbieders en burgers.

INSPELEN OP VERANDERINGEN STAAT HOOG 

IN HET VAANDEL VAN HET DORP

Deze nieuwe relatie vraagt om een andere rol van alle 

partijen. Aan de ene kant zal de gemeente meer en meer 

de regierol op zich nemen; dit betekent dat de gemeente 

een overheid wil zijn die loslaat wanneer inwoners zich 

prima redden, die faciliteert wanneer dat (even) helpt, 

die stimuleert of regisseert als dat oplossingen biedt en 

reguleert als dat echt niet anders kan. 

Aan de andere kant zal van de inwoners worden verwacht 

dat zij actief meedenken en meedoen. De rol van ons 

als inwoners in deze veranderende omgeving is dat wij 

in gesprek gaan met elkaar om negatieve impact voor 

Roodeschool te beperken. 



LEEF-
BAAR-
HEID
Wonen en woonomgeving, 

voorzieningen, recreatie, 

toerisme en natuur, werk en 

bedrijvigheid, dorpssamenhang. 

Dit zijn allemaal onderwerpen 

die invloed hebben op de 

leefbaarheid in ons dorp. 

Dit thema wordt hier met 

zijn specifieke onderwerpen 

beschreven.

WONEN EN WOONOMGEVING

Over het algemeen zij 

we tevreden met de 

woonomgeving. Een eigenaar-/

bewoner is wel iets kritischer 

dan een huurder. We vinden 

het voor wonen en welzijn 

belangrijk dat de rust, de ruimte, 

het groen en de natuur in en 

bij het dorp voor de toekomst 

behouden blijft. Het klinkt 

misschien raar voor het dorp 

dat bijna in het noordelijkste 

puntje van Nederland ligt en 

overal ver verwijderd van zou 

liggen, maar Roodeschool is op 

verschillende manieren goed 

bereikbaar en daar zijn wij best 

tevreden over.

 

Het woningaanbod in 

Roodeschool is redelijk 

gevarieerd. We constateren 

echter een tekort aan 

betaalbare woningen voor 

starters en ouderen; met 

name levensloopbestendige 

woningen, zowel in de koop- als 

in de huursector. Het is daarom 

wenselijk een goed beeld te 

krijgen van de wachtlijsten die 

de woningbouwverenigingen 

hanteren. 

Op het gebied van woningbouw 

zou de inzet vooral gericht moeten 

zijn op ruimtelijke kwaliteit en 

leefbaarheid, kortom oplossingen 

op maat. Verwacht wordt dat 

de vraag naar ‘zorg-wonen’ zal 

toenemen, omdat de huidige 

sterk gegroeide groep zestigers 

op een leeftijd komt waardoor de 

zorgvraag toeneemt.

 

Een woonomgeving is 

leefbaar als het voldoet aan 

de verwachtingen die de 

inwoners ervan hebben. Een 

leefbare woonomgeving is 

veelal een omgeving waarin 

woningen, gebouwen, het 

openbaar gebied, maar ook 

het privégebied rondom de 

woningen en gebouwen, er 

verzorgd uitzien. Dit is voor 

Roodeschool een belangrijke 

voorwaarde. Roodeschool 

behoort tot de kleinere dorpen 

die een uitbreidingsbehoefte 

kennen. 



Wierden en Borgen en 

woongroep Marenland zijn de 

woningbouwverenigingen die 

in Roodeschool huurwoningen 

exploiteren. Er zijn ongeveer 

150 woningen die worden 

verhuurd. Roodeschool heeft 

geen echt centrum en de 

weinige voorzieningen die er 

zijn, liggen verspreid door het 

dorp. 

Momenteel zijn er geen vrije 

bouwkavels in Roodeschool 

beschikbaar. Maar dat gaat 

veranderen. Aan de Van 

Speykstraat koopt de gemeente 

de voormalige machinefabriek 

aan, sloopt deze en saneert de 

bodem. De gemeente heeft 

ook de loods van de firma 

Oosterhof gekocht en zal 

ook die locatie aanbieden als 

bouwkavel. Hierdoor ontstaat 

een prachtige ruimte voor een 

aantal bouwkavels. 

De gemeente denkt dat de 

kavels aangekocht kunnen 

worden door starters. De 

potentiële starters geven zelf 

echter aan dat zij vrezen dat 

de combinatie grootte van de 

kavel en de woning die erop 

moet worden gebouwd voor 

hen financieel wellicht te hoog 

gegrepen is. Het dorp vraagt 

om overleg met de gemeente 

waarbij zal moeten worden 

gekeken naar andere, meer 

geschikte locaties voor starters. 

De in het dorp wonende 

jongeren geven aan dat zij graag 

in eigen dorp blijven wonen, 

mits er geschikte woningen / 

bouwgrond beschikbaar is.

Naast bouwkavels voor starters, 

is er behoefte aan ruimte voor de 

bouw van eengezinswoningen 

voor de doorstromers. 

Ouderen willen aangepaste 

woningen met voorzieningen 

en vervoer binnen handbereik 

om zo lang mogelijk zelfstandig 

te kunnen wonen. Jongeren 

willen graag woningen van 

een gunstig financieel niveau. 

Als die niet in Roodeschool 

beschikbaar zijn, vertrekken 

ze naar omliggende plaatsen. 

Op deze wijze ontstaat 

een verstoring van een 

evenwichtige opbouw van de 

bevolking. En dat willen wij 

natuurlijk voorkomen.

 

Inwoners zijn verdeeld als het 

gaat om het karakteristieke 

pand ‘Berg Calvaria’. Een deel 

wil het pand behouden voor 

het dorp maar er zijn ook 

inwoners die aangeven dat 

het pand wat hen betreft mag 

worden gesloopt en de ruimte 

betrokken mag worden bij 

de ontwikkelplannen van de 

aangrenzende locaties van de 

machinefabriek en de loods 

van Oosterhof. 



Bepaalde blokken aan de 

Zuster Kortestraat baren 

inwoners zorgen. Vroeger 

werden deze blokken 

hoofdzakelijk bewoond door 

senioren. De woningen en 

de tuintjes waren doorgaans 

keurig onderhouden en de 

omgeving eveneens. Binnen 

nu en een paar jaar zal de 

laatste oudere vertrekken. 

Ouderen geven aan graag in 

Roodeschool te willen blijven. 

Maar als ze hulpbehoevend 

worden blijken zij helaas 

genoodzaakt te kijken naar 

iets wat zij nu niet in het dorp 

vinden. Men verhuist met 

tegenzin omdat het echt niet 

anders kan. Roodeschool roept 

de corporatie op samen met 

het dorp na te denken over de 

problematiek. 

De ‘flat’ tegenover de 

gymzaal mag van de meeste 

inwoners worden gesloopt. 

De vrijkomende ruimte is bij 

uitstek geschikt voor een woon/

zorgcentrum. Alleenstaanden 

en oudere echtparen 

vragen om een complex 

met ruime appartementen 

en aanleunwoningen en 

één centrale ruimte. Deze 

ruimte wordt gebruikt voor 

ontmoeting, activiteiten en 

gezamenlijke maaltijden. In de 

paragraaf over ouderenzorg 

wordt hier meer uitgebreid 

over geschreven.

Medio 2018 kwamen de 

eerste berichten over een 

uitkoopregeling voor de 

inwoners van Oudeschip. 

Inwoners pleiten al jaren 

voor een zogenoemde 

Moerdijkregeling, waarbij ze 

95% van de waarde van hun 

huis krijgen als ze weg willen. 

Nu de economie aantrekt, is 

het niet ondenkbaar dat ook 

de Eemshaven gaat uitbreiden. 

De grond begint daar op te 

raken. Een uitkoopregeling 

voor Oudeschip is een zegen 

voor de inwoners van het 

dorp maar voor Roodeschool 

is het een bedreiging. Want 

een uitkoopregeling betekent 

een oprukkende Eemshaven. 

Met als gevolg een verdere 

aantasting van het woon- en 

leefklimaat. Wij volgen het 

dossier met argwaan. Op 7 

december 2018 schreef het 

provinciebestuur overigens een 

uitkoopregeling op dit moment 

niet opportuun te vinden.



BOUWKUNDIG VERSTERKEN

Inwoners storen zich aan 

de gang van zaken rond 

het aardbevingsbestendig 

maken van gebouwen. Het is 

in Roodeschool stil vanuit de 

NCG, de gemeente, provincie. 

Het is vreemd dat gevaarlijke 

schoorstenen worden 

verwijderd terwijl er geen 

informatie komt over versterken. 

In oktober vernamen wij uit de 

krant dat er een nieuwe school 

zal worden gebouwd. Het dorp 

wordt graag op de hoogte 

gehouden. Wat gaat er met 

het dorpshuis, de kerken en 

andere ruimten waar groepen 

bij elkaar komen, gebeuren? En 

met de woningen?

Eigenaren stellen door de 

onzekerheid onderhoud 

uit. Door het uitstellen van 

onderhoud kan schade door 

gaswinning erger uitpakken. 

Wij vragen om aandacht. Met 

deze dorpsvisie in handen is 

het dorp in staat zijn eigen 

dorpsvernieuwingsplan op 

te stellen. Dorpsvernieuwing 

is iets anders dan versterken 

of (her)bouwen van losse 

woningen. Dorpsvernieuwing 

is een integraal proces, dat 

kan worden aangezwengeld 

door de versterking. Versterken 

is incidenteel en individueel, 

dorpsvernieuwing een 

inhaalslag van vijftien jaar 

of langer. Als de overheid 

aangeeft wát de opgave moet 

zijn dan anticiperen wij daar 

op. Wie kennen het dorp beter 

dan de inwoners? En als er 

wordt besloten niet fysiek te 

versterken, dan vernemen wij 

dat graag snel. In dat geval 

eisen wij een andere rol van de 

overheid waarbij zij ons helpen 

met het versterken van het dorp 

zodat wij perspectief houden.

VOORZIENINGEN
Het voorzieningenniveau is 
een belangrijk aandachtspunt. 
Voorzieningen zijn voor 
een leefgemeenschap van 
essentieel belang en mede 
bepalend en beslissend voor de 
keuze om ergens te gaan wonen 
en te blijven wonen. Het is van 
belang voor Roodeschool om 
de bestaande voorzieningen 
te behouden én uitbreiden. 
We beseffen ons drommels 
goed dat het gewenste doel 
niet altijd bereikbaar is. Wens 
en realiteit liggen soms ver van 
elkaar. Maar laten we eerlijk zijn. 
Roodeschool heeft de meeste 
voorzieningen die een dorp 
tot een centrumdorp maken 
alleen wordt dit helaas niet 
zo betiteld. In het Woon- en 
Leefbaarheidsplan 2 ‘Noord-
Groningen Leeft! 2017-2021’ 
wordt ons dorp ‘weggezet’ 
als een woondorp met ‘een 
beperkt voorzieningenniveau of 
helemaal geen voorzieningen’. 
Een centrumdorp is een kern 
met een volledig pakket aan 
dagelijkse voorzieningen: 
basisschool, huisarts, dorpshuis, 
l e v e n s m i d d e l e n w i n k e l , 
openbaar vervoer’. Met 
een levensmiddelenwinkel 
is Roodeschool een 
centrumdorp! 



ONDERWIJS 

Wij vinden de onderwijs-

voorzieningen goed. De twee 

basisscholen op het dorp 

zijn in 2017 samengevoegd. 

Omdat een school het vliegwiel 

voor een dorp is, doen we 

er met elkaar alles aan om 

deze onderwijsvoorziening te 

behouden. 
 
PEUTERSPEELZAAL 

De peuterspeelzaal “Lutje 

Potje” aan de Hooilandseweg 

is een belangrijke voorziening 

voor Roodeschool. De 

peuterspeelzaal behoort tot 

de Stichting Peuterspeelzalen 

Gemeente Eemsmond. 

Op dit moment bevindt de 

peuterspeelzaal zich in het 

dorpshuis. SPGE heeft ambities 

en wil BSO aanbieden in 

Roodeschool. BSO vraagt 

meer ruimte dan thans 

beschikbaar is in het dorpshuis. 

SPGE heeft in het verleden 

al eens geïnformeerd naar 

mogelijkheden in SWS De 

Dobbe. Dat bleek toen niet 

mogelijk. 

Het ligt voor de hand de 

peuterspeelzaal en BSO onder 

te brengen in de nieuw te 

bouwen school.

STEUNSTEE, VEUR MEKOAR, 
BURENHULP EN (OUDEREN)

ZORG

Steunstee

De Steunstee (het sociaal-

maatschappelijk steunpunt van 

Roodeschool) is ook één van 

de belangrijke voorzieningen 

van en voor Roodeschool. Tot 

eind 2016 ondergebracht in het 

dorpshuis. 

 

Naast de functie als maat-

schappelijk steunpunt is de 

Steunstee ook belangrijk voor 

de sociale contacten. Men 

kan er een kaartje leggen, 

samen koffie drinken, sjoelen, 

bewegen voor ouderen, etc.  

Veur Mekoar

De burgerinitiatiefgroep 

Veur Mekoar Roodeschool 

organiseert diverse activiteiten 

die er op gericht zijn mensen 

langer thuis te laten wonen 

en met elkaar in contact te 

brengen. Veur Mekoar timmert 

aan de weg maar toch is dit 

burgerinitiatief nog steeds bij 

te weinig mensen bekend. 

Misschien zou de naam ‘Mit 

Mekoar’ meer aanspreken. 

Want als we het met elkaar doen 

krijgen we meer voor elkaar. 

Veur Mekoar koppelt vrijwilligers 

aan hulpbehoevenden. Het 

is voor de initiatiefnemers 

een uitdaging om ten eerste 

de hulpvraag te krijgen en 

vervolgens de juiste vrijwilligers 

bij de juiste hulpvraag te 

vinden. Veur Mekoar heeft 

goede aansluiting bij de kerken.  

De visie is daarnaast aansluiting 

te vinden bij de organisaties/

verenigingen/stichtingen in en 

rond Roodeschool. 



Dorpsbelangen wil zich inzetten 

om de onderlinge contacten en 

betrokkenheid te versterken. 

Dat mensen elkaar helpen 

is van alle tijden, maar juist 

in tijden waarin er bezuinigd 

moet worden en zaken niet 

meer vanzelfsprekend zijn, 

is het belangrijk dat we voor 

elkaar klaarstaan. Iedereen 

kan wel eens hulp gebruiken. 

Het vragen van hulp is niet 

altijd gemakkelijk. Je wilt liever 

niemand tot last zijn of je weet 

niet aan wie je het kunt vragen.

Veur Mekoar Roodeschool 

probeert dit wat gemakkelijker 

te maken door duidelijk te 

maken wat er al is en vraag en 

aanbod op elkaar afstemmen.

Ouderenzorg

Lokale zorginitiatieven zijn op 

de langere termijn onmisbaar 

in de ouderenzorg. Ooit waren 

kerk, vakbond, kruisvereniging 

de zuilen van waaruit zorg en 

welzijn werd georganiseerd. 

Maar wij zien ontwikkelingen 

dat het dorp zich steeds meer 

af zal tekenen als de nieuwe 

‘zuil’. Inwoners geven aan 

bereid te zijn om de zorg in 

het dorp zelf te organiseren. 

Van het opzetten van hand- 

en spandiensten, het voor of 

samen met de ouderen doen 

van boodschappen waardoor 

ouderen en hulpbehoevenden 

langer in hun buurt kunnen 

blijven wonen (Veur Mekoar) 

tot de exploitatie van 

zorgwoningen. 

Van alle tijden

De opkomst van de zorg-

initiatieven voor en door 

bewoners doet vermoeden 

dat informele zorg en welzijn 

een nieuw verschijnsel is, maar 

niets is minder waar. Vrijwel alle 

voorzieningen op het gebied 

van ouderenzorg, jeugdzorg 

en zelfs ziekenhuiszorg vloeien 

voort uit de inspanningen 

van particuliere bewoners, die 

ooit vonden dat Nederland de 

plicht heeft om voor kwetsbare 

groepen zorg te organiseren. 

Lokale initiatieven leggen 

het eigenaarschap terug in 

het dorp en bieden in veel 

gevallen mooiere vormen 

van zorg aan, dichter bij huis, 

die beter aansluiten bij de 

zorgbehoefte van bewoners. 

En het past helemaal in de 

participatiemaatschappij. We 

kunnen als maatschappij niet 

functioneren zónder dat er 

sprake is van participatie. 

Samen aan de slag

Alle dorpelingen moeten de 

handen ineen slaan waar 

het gaat om het bestrijden 

van eenzaamheid. Ook in 

Roodeschool voelen meer 

inwoners zich eenzaam dan 

ons lief is. Van deze groep is 

een klein percentage extreem 



eenzaam, zij hebben zelden 

sociaal contact. Eenzaamheid 

is een enorm maatschappelijk 

probleem dat voor veel ouderen 

tot een levensbedreigende 

factor kan uitgroeien. Daarom is 

het goed dat wij daar oog voor 

hebben en samen proberen 

om mensen weer buiten de 

deur te krijgen. Met vormen van 

dagbesteding maar ook door 

ouderen in de buurt een handje 

te helpen of door geregeld langs 

te gaan voor een praatje. Soms 

kun je al op een hele simpele 

manier het verschil maken. 

Veur Mekoar is een goed 

voorbeeld dat laat zien dat we 

zorg en welzijn op veel kleinere 

schaal moeten organiseren. 

Vervoer, maaltijdservice, 

klussendiensten, het is er 

allemaal al in ons dorp. 

Dagbesteding en begeleid 

of gemengd wonen is een 

mogelijk volgende stap. 

Hiermee wordt ingespeeld op 

een actueel maatschappelijk 

probleem. Wij staan aan de 

vooravond van een enorme 

vergrijzingsgolf, er dreigen 

(grote) personeelstekorten in 

de professionele zorg en ruim 

een half miljoen mantelzorgers 

is chronisch overbelast. Dat 

betekent dat burgerinitiatieven 

nu al een onmisbaar onderdeel 

zijn van de ouderenzorg. De 

creativiteit en toewijding kan 

het beste worden behouden 

door onszelf klein te organiseren. 

Dat neemt niet weg dat het 

toekomstbestendig moet 

worden ingericht, aansturen 

op zorgeloosheid. Niet de hele 

dag bezig zijn met aanvragen 

van projectsubsidies maar 

zoeken naar vormen van 

maatschappelijk aandeel-

houderschap. Veur Mekoar die 

bijvoorbeeld een convenant 

sluit met de kerken en 

bedrijven in de buurt, waarin 

wordt afgesproken dat zowel 

de bewoners, de kerken als de 

bedrijven jaarlijks een bedragje 

reserveren voor eenzaamheids- 

en armoedebestrijding. Op die 

manier vergroot je de impact 

van wat je doet, maar blijf je wel 

onafhankelijk. 

Dé uitdaging zit ‘m 
erin zorgoplossingen te 
zoeken in collectiviteit. De 
participatiemaatschappij is heel 
sterk op individuen gericht, 
maar voor de maatschappij 
is samenredzaamheid en 
gemeenschapskracht veel 

belangrijker dan zelfredzaamheid.

Ondersteuning/doorontwikkel-

ing Steunstee en Veur Mekoar

Er is behoefte aan een 

verbindende factor tussen de 

zorgaanbieders, de inwoners 

die hulpvragen hebben en de 

vrijwilligers. 



Steunstee pleit al een aantal  

jaren voor een dorps-

ondersteuner. De dorpsonder-

steuner is een professioneel 

aanspreekpunt. Door bezuinig-

ingen was het platform van 

samenwerkende organisaties, 

de zogenaamde backoffice, 

al verdwenen. Toen de 

commissaris van de Koning en de 

burgemeester het dorp in januari 

2018 bezochten, is dit uitgebreid 

aan de orde geweest. Het 

wegvallen van deze organisaties 

brengt onder anderen met 

zich mee dat ook een stuk 

preventieve zorg is gesneuveld. 

Daarnaast is er behoefte om te 

kijken naar de doorontwikkeling 

van Steunstee en Veur Mekoar. Er 

zijn grote zorgen hoe Steunstee 

in de toekomst een plek blijft 

waar inwoners elkaar kunnen 

ontmoeten en aan activiteiten 

kunnen deelnemen. 

HET DORPSHUIS

Het dorpshuis Berg Nieuw Calvaria wordt voor allerlei activiteiten 

gebruikt. Steunstee en de peuterspeelzaal zijn ook ondergebracht 

is dit gebouw. Het dorpshuis is volledig afhankelijk van de inzet van 

vrijwilligers. 

Het dorpshuis biedt veel mogelijkheden op het gebied van 

ontspanning en ontmoeting voor jong en oud, maar men moet er 

wel voor zorgdragen dat er voldoende binding blijft met vrijwilligers 

om ook in de toekomst alle activiteiten te kunnen realiseren. Het 

bestuur van het dorpshuis geeft aan dat het vinden van vrijwilligers 

best lastig is. Inwoners hebben in de snelkookpansessie aangegeven 

ideeën te hebben voor het dorpshuis. Er zijn bewoners die opperen 

een dorpswinkel in de ruimte van de peuterspeelzaal onder te 

brengen, terwijl anderen aangeven daar een bruin café van te 

maken waar een kleine snackbar in is gevestigd. Peuterspeelzaal 

is voor het dorpshuis een (financieel) onmisbare voorziening, heeft 

het bestuur van het dorpshuis aangegeven.

JEUGDSOOS

Een groepje jongeren is in gesprek met de gemeente over een 

jeugdsoos. De jongeren voelen zich niet echt thuis in de jeugdsozen 

in de omgeving en hebben aan Dorpsbelangen aangegeven dat zij 

graag een eigen jeugdsoos in hun eigen dorp willen. Dorpsbelangen 



heeft na een aantal gesprekken 

met de jongeren en met de 

gemeente de wensen van de 

jongeren doorgegeven aan de 

gemeente. De gemeente heeft 

het stokje overgenomen.

DORPSWINKEL 

Tweederde van de 

inwoners heeft behoefte 

aan een dorpswinkel en 

een postagentschap. De 

leefbaarheid voor bewoners 

hangt nauw samen met 

de aanwezigheid van een 

winkelvoorziening. De laatste 

winkel is jaren geleden 

verdwenen en dit heeft naar 

later is gebleken een behoorlijke 

maatschappelijke impact 

gehad. Dorpsbelangen kijkt 

naar de mogelijkheden een 

dorpswinkel in Roodeschool te 

vestigen. We kijken bijvoorbeeld 

naar de mogelijkheid er een 

sociaal onderneming van te 

maken waarbij wordt gekeken of 

maatschappelijke uitdagingen 

kunnen worden gekoppeld 

aan het initiatief. Inwoners 

hebben voorstellen voor een 

locatie opgeschreven. Er wordt 

gewezen naar Berg Calvaria en 

het vrijgekomen schoolgebouw 

aan de Ripperdahof maar 

ook het pand waar nu nog 

landbouwmechanisatiebedrijf 

Oosterhof is gevestigd.

SPORT EN ONTSPANNING 

Voor sport en ontspanning 

is best veel waardering. 

Roodeschool is blij met de 

gymnastiekzaal. Sommige 

inwoners denken dat daar wat 

meer in kan worden gehouden 

omdat men ziet dat de zaal 

regelmatig niet wordt benut. De 

voetbalvelden, de ijsbaan, jeu de 

boules en het multifunctioneel 

sportveld achter het dorpshuis. 

Allemaal voorzieningen die 

hoog worden gewaardeerd en 

gebruik van worden gemaakt. 

Het kunstgrasveld is een 

enorme opsteker voor Corenos 

en voor Roodeschool. Hiermee 

kan de club weer flink aan 

de weg timmeren en kan er 

eindelijk fatsoenlijk worden 

getraind. 

DORPSWINKEL



Beweegtuinen zijn hot 

tegenwoordig. Inwoners van 

Roodeschool geven aan dat 

een aantal beweegtoestellen 

in het dorp zeer welkom zijn. 

Begeleiding bij oefeningen 

door een instructeur is daarbij 

voorwaarde. Geopperd is aan 

de oostzijde van de Ubbegalaan 

een trimbaan aan te leggen die 

bestaat uit uitdagende (soms 

modderige) hindernissen en 

obstakels. Ter weerszijden van 

de sloot (die door aanpassingen 

aan taluds en de breedte goed 

kan worden ingepast) kunnen 

toestellen worden geplaatst. 

Dezelfde locatie is echter 

ook genoemd voor een klein 

kinderboerderijtje. Misschien 

kan het één en ander worden 

gecombineerd?

Winters worden steeds milder 

en helaas is het aantal dagen 

dat er kan worden geschaatst 

schaars. Er ligt een prachtige 

ijsbaan aan de Tilweg en nog 

niet zo lang geleden heeft de 

ijsvereniging samen met de 

gemeente veel geld en energie 

in het onderkomen gestoken. 

Waarom niet eens nadenken 

over een skatebaan op het veld. 

’s Winters kan deze onder water 

worden gezet en ’s zomers 

kan er worden geschaatst/

geskeelerd.

Diverse verenigingen zijn 

actief in Roodeschool. Een 

regelmatig gehoord geluid 

is dat de verenigingen (te) 

weinig onderling contact 

met elkaar hebben. Voor de 

verenigingen geldt hetzelfde 

als voor individuele inwoners; 

de overheid trekt zich meer en 

meer terug en samen sta je 

sterk(er).

PLANTSOEN

Roodeschool mist een centrale 

buitenplek. Het plantsoen op 

de hoek Tilweg/Hooilandseweg 

-en tegen het dorpshuis aan- 

zou zich hier goed voor lenen. 

Het kan een prachtige plek 

worden maar moet dan wel 

worden aangepakt. 

Dorpsbelangen maakt zich 

er sterk voor. Het plantsoen 

voorzien van verharding zodat 

er een braderie kan worden 

georganiseerd, een (kerst)

markt, een openluchttheater 

en de vrijmarkt op Koningsdag 

zijn zo maar wat voorbeelden. 

IJSCLUB
‘REO’



Een aantal inwoners vraagt 

om een herdenkingsplaquette 

voor de oorlogsslachtoffers van 

de Tweede Wereldoorlog. Deze 

plaquette zou kunnen worden 

geplaatst in het plantsoen.

De inwoners vinden het 

belangrijk het plantsoen en 

de verharding te integreren 

met de reconstructie van 

de Hooilandseweg en één 

geheel te laten zijn met de 

Tilweg. Hiervoor moet een 

landschapsarchitect worden 

ingeschakeld. 

AARDGASCONDENSAATOVERLAADSTATION

Voor inwoners van Roodeschool was het niet meer de vraag óf het 

aardgascondensaatoverlaadstation uit het dorp verdwijnt, maar 

wannéér! De inwoners hadden vertrouwen in het slotoffensief van 

Noordgastransport, de gemeente Eemsmond, Groningen Seaports 

en Dorpsbelangen Roodeschool.  Maar helaas, de partijen hebben het 

niet gered. In mei 2018 werd bekend dat men er niet uit kwam. 

Tot 4 december 2018, toen minister Wiebes vragen van twee 

Groningse Kamerleden beantwoordde en de hoop weer terugkwam. 

De minister suggereert de verplaatsing en de herinrichting van de 

locatie in Roodeschool in het Nationaal Programma Groningen onder 

te brengen.

De inwoners hebben in de snelkookpansessie aangegeven wat wij met 

het vrijkomende gebied willen doen. 

•	 Koppelen aan het her in te richten plantsoen en een totaalverbinding 

maken met de achtertuin van het dorpshuis. 

•	 Een connectie met de Stationsstraat maken en de Tilweg. 

•	 Aan de zuidzijde een doorsteek realiseren naar het Stationsbos dat op 

haar beurt wordt verbonden met het Stationsplein. In dat Stationsbos 

kan een open ruimte worden gemaakt. Dit is een mooie stille plek waar 

bijvoorbeeld een muziekkoepel kan worden gemaakt.

•	 Dan blijft er nog veel ruimte over. Wij denken aan een park waarin 

de oude ‘spoorlijnen’ herkend worden, waar gewandeld wordt en 

volkstuin 2.0 ligt, mooi gelegen op een centrale plek. Met een groot 

aantal plukbomen. De tuin vervult een brede functie binnen het dorp 

en biedt ruimte aan scholen, gezinnen en ouderen die individueel of 

in groepsverband kunnen tuinieren. De focus daarbij niet alleen op het 

produceren van voedsel maar ook op duurzaamheid, samenwerken, 

milieu en gezondheid.



•	 Verder wordt een deel van de 

ruimte benut voor opwekking 

van duurzame energie. Meer 

daarover in het hoofdstuk 

Duurzaamheid.

•	 De locatie van het oude 

passagiersstation kunnen 

wij zodanig inrichten dat 

het herinnert aan 125 jaar 

station.

SPEELVOORZIENING(EN) 

De speeltuin op de hoek van 

de M.A. de Ruyterstraat en 

de Westerdijkstraat is totaal 

gerenoveerd. Deze speeltuin 

is geschikt voor de kleine 

kinderen. De kinderen en hun 

(groot)ouders willen graag een 

kabelbaan in het dorp. Door 

de geringe afmetingen van de 

speeltuin kan dat daar helaas 

niet. De inwoners geven aan 

dat er voldoende ruimte is op 

de strook aan de oostzijde van 

de Ubbegalaan. 

Ideeën zijn ingebracht voor 

een kinderboerderijtje in het 

Dobswalbos. Er is gedacht een 

wandelpad aan te leggen in dat 

bos en langs het pad enkele 

wipkippen te plaatsen.

OVERIGE VOORZIENINGEN 

De bewoners is gevraagd of 

zij voorzieningen in het dorp 

missen en zo ja welke en ook of 

er nog aanvullingen of wensen 

zijn. Hoewel er een duidelijk 

verschil in meningen/wensen 

is tussen de verschillende 

leeftijdsgroepen, blijken er toch 

een aantal voorzieningen bij 

meerderen op het verlanglijstje 

te staan.

 

Hondenuitlaatplaats/losloop-gebied

Hondenbezitters zonder 

een tuin vragen of er 

een losloopgebied kan 

worden aangewezen. Er 

zijn ook hondenbezitters 

die hebben aangegeven 

een hondenuitlaatplaats/ 

losloopgebied op het grasveld 

naast de gymnastiekzaal te 

willen.

Snel internet

Voor verschillende bedrijven en 

zelfstandigen is een stabiele en 

snelle internetverbinding een 

basisvoorwaarde. Daarnaast 

heeft internet ook een steeds 

belangrijkere plek gekregen 

in het privéleven van veel 

mensen. In Roodeschool 

komen huishoudens, bedrijven, 

scholen en andere zogenaamde 

‘verblijfsobjecten’ voor waar nog 

geen snelle internetaansluiting 

beschikbaar is. 

Het belang van glasvezel, ook 

op het platteland, is zeer groot.

Overigens moeten we ook oog 

houden voor noviteiten, zoals 

draadloos internet.



RECREATIE, TOERISME EN 

NATUUR 

Ten aanzien van recreatie 

heeft Roodeschool amper 

voorzieningen. Toeristen 

kunnen logeren op Boertel/

Camping Lentemaheerd 

en in Hotel Restaurant 

Ekamper. Roodeschool is in 

de fietsknooppuntenroute 

opgenomen en op slechts 

1.500 meter van het dorp haakt 

de fietser in op de LF-10, een 

landelijke fietsroute. 

Wij vinden dat wij meer aan 

het product ‘Roodeschool’ 

moeten doen. Met name het 

Stationsplein is bijzonder 

geschikt om de toerist 

informatie te geven over de 

geschiedenis van het dorp. 

Een kleine plattegrond met de 

bijzondere locaties en mogelijk 

een te ontwikkelen app die 

men kan downloaden die de 

toerist door het dorp leidt.

Het Hogeland is een heerlijk 

gebied om te recreëren of 

te verblijven. Je hoeft niet 

altijd groot in te zetten op 

toeristische trekpleisters. Je 

moet ook de pareltjes van 

ons gebied koesteren. De 

historische borgen, heerden 

en landschappen maken 

Noord-Groningen niet alleen 

aantrekkelijk voor langdurig 

(vakantie) verblijf, maar ook voor 

het dagtoerisme. Het klopt, de 

borgen en de heerden komen 

niet in Roodeschool voor, 

maar de toerist rijdt wel door 

ons dorp om van het mooie 

Hogeland te genieten. Vergeet 

daarbij niet dat de Eemshaven 

op toeristisch vlak veel betekent 

(Borkumlijn). Roodeschool ligt 

op een steenworp afstand van 

de haven, de bedrijven in de 

haven dragen ons dorp een 

warm hart toe. Laten we de 

handen ineen slaan en zoeken 

naar win-win mogelijkheden.

Gemeente en Marketing 

Groningen hebben ten aanzien 

van het Hogeland diverse 

toeristische ambities opgesteld, 

die interessant zijn voor 

Roodeschool. Dorpsbelangen 

heeft op het gebied van 

toerisme te weinig contact met 

deze organisaties en is van plan 

dit te intensiveren. 

Rondom het dorp liggen 

drie kleine dorpsbossen. 

Voor korte wandelroutes (de 

zogenaamde ommetjes) 

ligt in het Greedebos een 

halfverharding om wandelaars 

tussen Westerdijkstraat en 

Greedeweg te laten wandelen 

zonder vieze schoenen. Het 

Dobswalpad is een betonpad. 

De wandelroutes door de 

dorpsbossen worden erg 

gewaardeerd. Het zou mooi zijn 

als we ook een wandelpad door 

het derde bos, het Stationsbos 

kunnen realiseren.



Een ander ommetje is een 

wandelstrook langs de 

parallelweg N46 tussen 

de Hooilandseweg en de 

Greedeweg die in de looptijd 

van deze dorpsvisie wordt 

aangelegd door de gemeente. 

Het dorp wil graag nog een 

paar van deze ommetjes. De 

inwoners hebben de tracés 

aangegeven op kaarten, zie de 

bijlage.

Echte natuurgebieden kennen 

wij in de directe nabijheid niet. 

De meeste inwoners hebben 

aangegeven naast de rust en 

de ruimte, het groen en de 

natuur in en bij Roodeschool 

belangrijk te vinden. Dit is voor 

nu voldoende. 

WERK EN BEDRIJVIGHEID 

Werk en bedrijvigheid 

moeten worden gezien als 

de sleutel tot leefbaarheid. 

In en rond Roodeschool zijn 

weliswaar een behoorlijk 

aantal bedrijven gehuisvest, 

maar de werkgelegenheid 

is beperkt waardoor veel 

inwoners hun werkplek buiten 

het dorp gezocht hebben. De 

helft van de bedrijven betreft 

eenmanszaken, aan huis (bron: 

KvK). Ondernemers zijn van 

belang voor de leefbaarheid van 

het dorp en bieden daarnaast 

veelal, door hun verbondenheid 

met Roodeschool ook 

(financieel of materieel) bij aan 

de activiteiten en voorzieningen 

in het dorp. 

De inwoners vinden dat er 

in het dorp ruimte moet 

worden gegeven aan kleine 

ondernemers aan huis en 

ook aan kleine bedrijven 

die zich willen vestigen in 

vrijkomende waardevolle 

panden, zoals bijvoorbeeld 

het vrijkomende pand van 

landbouwmechanisatiebedrijf 

Oosterhof aan de Tilweg en zoals 

al enkele malen aangegeven 

Berg Calvaria waarbij 

instandhouding van deze 

gebouwen het uitgangspunt 

is. Als een bedrijf veel ruimte 

nodig heeft is dat bedrijf 

aangewezen op Uithuizen of 

de Eemshaven. Hiervoor is in 

Roodeschool geen ruimte, er is 

geen bedrijventerrein.



WERK IN DE REGIO 

De werkloosheid in Noord-

Groningen is hoger dan in 

andere gebieden in Nederland. 

In de looptijd van deze dorpsvisie 

zal er een belangrijke werkgever 

in de Eemshaven komen (Van 

Merksteijn International) die 

werk biedt aan het segment LO/

MO. Wij hebben goede hoop 

dat een aantal dorpsgenoten 

hier werk vindt. En dan komt de 

huisvesting en het aangename 

wonen en de leefbaarheid van 

het dorp weer om de hoek 

kijken!

Helaas is er een aantal inwoners 

dat noodgedwongen gebruik 

moet maken van hun recht op 

bijstand. Er zijn helaas te weinig 

betaalde banen in de gemeente 

Eemsmond/het Hogeland en 

directe omgeving. Namens 

de inwoners van Roodeschool 

wil Dorpsbelangen zich 

inzetten om door overleg en 

ondersteuning samen met 

Sociaal Werk, Ability en Novo 

inwoners van Roodeschool met 

een afstand tot de arbeidsmarkt 

een motiverende dagbesteding 

te geven. Misschien leent de 

dorpswinkel zich hier voor?

DORPSSAMENHANG 

Er is een toenemend saam-

horigheidsgevoel onder de 

inwoners. De lichtweek rond de 

opening van het nieuwe station 

en de doortrekking van de 

spoorlijn naar de Eemshaven 

zien inwoners als het nieuwe 

begin, een nieuw elan. Het 

toenemende ‘wij-gevoel’ is 

ook heel sterk merkbaar door 

het teleurstellende bericht van 

het niet verplaatsen van het 

aardgascondensaatoverlaad-

station én door de aankondiging 

van de bouw van een grote 

leghennenstal aan de westkant 

van het dorp.

Over het algemeen is het 

verenigingsleven actief en 

is er een goede opkomst 

bij activiteiten die worden 

georganiseerd. Toch melden 

verenigingen dat het 

ledenaantal terugloopt en de 

inzet van vrijwilligers minder 

wordt. Daarmee is Roodeschool 

geen uitzondering op de 

landelijke tendens.

De gemeenschap beseft zich 

heel goed dat de maatschappij 

en de overheid meer 

“burgerparticipatie” vraagt bij 

lokale activiteiten in het kader 

van leefbaarheid en “omzien 

naar elkaar”. 



ACTIVITEITEN 

Naast de verenigingen, die 

activiteiten voor hun leden 

organiseren, is er momenteel 

een aantal organisaties, die 

zich actief richten op de 

inwoners van Roodeschool, 

zoals Stichting Dorpsbelangen 

Roodeschool, het dorpshuis, 

Veur Mekoar en Steunstee. 

In gesprekken met inwoners 

blijkt dat er verschillend wordt 

gedacht over het aanbod van 

activiteiten voor jong en oud. 

Dit zijn belangrijke signalen 

voor de toekomst.

ONTMOETINGSAVOND VOOR 

BEWONERS 

We kennen de nieuw-

jaarsreceptie, de vakantieweek 

en sinds 2018 de lichtweek. 

Dan ontmoeten bewoners 

elkaar zonder een agenda. 

De inwoners geven aan 

het ‘ontmoeten’ waardevol 

te vinden. Dorpsbelangen 

Roodeschool gaat kijken of het 

regelmatig organiseren van een 

ontmoetingsavond bijdraagt 

aan de leefbaarheid. Op dat 

soort avonden kan informatie 

worden uitgewisseld tussen 

bewoners. Samen krijgen we 

dan een goed beeld van wat er 

speelt onder de inwoners van 

Roodeschool en kunnen we 

samen waar nodig en mogelijk 

actie ondernemen. Mogelijk 

kan dit soort avonden prima 

zorgen voor het ‘updaten’ van 

de dorpsvisie zodat ook dit een 

dynamisch document is. 

CONTACTAVOND VOOR 

VERENIGINGEN EN STICHTINGEN 

Uit gesprekken met 

dorpsbewoners is het 

beeld ontstaan dat er geen 

actief contact tussen de 

verenigingen en stichtingen 

is. Dorpsbelangen wil peilen 

of de behoefte onder de 

verenigingen en stichtingen er 

is om informatie uit te wisselen. 



COMMUNICATIE VAN STICHTING 

DORPSBELANGEN 

Jarenlang werd het orgaan 

De Boetendiekster Bode 

verspreid. De laatste jaren met 

ups en downs. In 2017 is nog 

geprobeerd in plaats van het 

alleen maar verspreiden onder 

de leden van de Stichting 

Dorpsbelangen het orgaan 

huis-aan-huis te verspreiden. 

Uiteindelijk heeft het bestuur 

besloten te stoppen met de 

Boetendiekster Bode. In plaats 

daarvan is de website www.

roodeschool.net opgezet en 

ontvangen de inwoners eens 

per kwartaal een nieuwsbriefje 

in de bus. Daarnaast gebruikt 

het dorp de sociale media om 

informatie te delen met elkaar. 

Er zijn voor- en nadelen aan 

social media en de tijd zal leren 

hoe zich dit ontwikkelt.

BETROKKENHEID VAN 
BEWONERS BIJ STICHTING 

DORPSBELANGEN 

Op dit moment is slechts een 

deel van de inwoners lid van 

Dorpsbelangen. Uitgaande 

van de snel veranderende 

situaties (leefbaarheid, 

terugtrekkende overheid, 

krimp, vergrijzing etc.), is het 

belangrijk dat Roodeschool een 

goede vertegenwoordiging 

heeft. Het zou goed zijn 

als iedere huishouden van 

Roodeschool lid zou worden 

van Dorpsbelangen. De 

lichtweek in maart 2018 heeft 

geleerd dat inwoners het werk 

van Stichting Dorpsbelangen 

niet alleen waarderen maar 

het nut van de Stichting inzien. 

Toch heeft dit niet geresulteerd 

in meer leden. 

Dorpsbelangen wil de 

vertegenwoordiger zijn voor 

iedere inwoner uit Roodeschool 

en wil daarom ook de jongeren 

meer betrekken bij het wel 

en wee van Roodeschool en 

tevens meer inzicht krijgen 

in wat hun wensen zijn. 

Dorpsbelangen wil daarnaast 

meer inwoners duidelijk maken 

waar Dorpsbelangen voor staat. 

Tenslotte wil Dorpsbelangen 

een informatieboekje gaan 

maken voor nieuwe inwoners. 

 



VEILIGHEID, 
VERKEER EN 
BEREIKBAAR-
HEID

VEILIGHEID 

Het merendeel van de inwoners 

vindt hun woonomgeving een 

veilige plaats om te wonen 

waarin zij hun kinderen met een 

gerust hart laten opgroeien. 

Net zoals in andere dorpen, 

zijn er zo nu en dan problemen 

die zorgen voor een bepaalde 

maatschappelijke onrust (het 

beste voorbeeld is vandalisme). 

Soms denkt men te weten wie 

de problemen veroorzaken 

maar kan er onvoldoende of 

geen bewijs geleverd worden 

waardoor het probleem soms 

enige tijd blijft voortduren. 

Een echt toezicht door de 

politie is haast niet mogelijk 

omdat de politie met weinig 

personeel een groot gebied 

moet bedienen. Inwoners en 

Dorpsbelangen rekenen er op 

dat toezicht en handhaving 

in de openbare ruimte en 

controle en handhaving van 

de wet op peil wordt gebracht, 

bijvoorbeeld door inzet van 

BOA’s. Deze dienders kunnen 

ook optreden tegen hinderlijk 

parkeren en fout parkeren, 

het illegaal storten van vuil en 

controles uitvoeren op plekken 

waar jongeren hangen of voor 

overlast zorgen.

INFRASTRUCTUUR EN 

VERKEERSVEILIGHEID 

In de verkeersstructuur 

van Roodeschool heeft de 

Hooilandseweg de belangrijkste 

gebiedontsluitende functie, 

waarop alle verbindingswegen 

naar omliggende plaatsen en 

landerijen en de woonwegen 

in het dorp uitkomen. 

Roodeschool kent in beginsel 

een heldere en bij het dorp 

passende verkeersstructuur. 

De verkeersintensiteit op de 

Hooilandseweg kan door 

enkele maatregelen worden 

verlaagd wat het woongenot 

verhoogt. De handhaving 

van de maximaal toegestane 

snelheid op de Hooilandseweg 

maar ook in andere straten is 

een zorg van de bewoners.

De huidige Hooilandseweg 

krijgt van de aanwonenden 

een zeer lage score. Wat 

inwoners betreft moeten 

provincie en gemeente er voor 

zorgen dat verkeer dat ‘niet 

bestemming Roodeschool’ 

heeft meer gebruik maakt van 

de N46. Hierdoor neemt het 

aantal voertuigbewegingen 

op de Hooilandseweg af. Een 

aanpassing van bewegwijzering 

helpt al om een deel van het 

verkeer niet gebruik te laten 

maken van de Hooilandseweg. 

Een kleine aanpassing 

van het kruisingsvlak 

Hooilandseweg-N46 kan hier 

nog meer aan doen. Vanuit 

het oosten kan verkeer dat 

bestemming Uithuizermeeden, 

Uithuizen of andere 

bestemmingen tot Lauwersoog 

over de N46 worden geleid. 

Verkeer met bestemming 

Uithuizermeeden kan via de 

Maarvlietweg. Verkeer met 

bestemming Uithuizen en 

verder naar het westen neemt 

de afslag Garsthuizen en 

vervolgens de N997.



In 2019 wordt de Hooilandseweg 

gereconstrueerd. De weg 

zal er na voltooiing van de 

werkzaamheden veel fraaier 

uitzien dan voorheen. Het is 

één lange rechte weg waardoor 

er veel zicht is en de verleiding 

om te hard te rijden helaas 

aanwezig is en ook na de 

reconstructie zal blijven. Er 

zit relatief veel landbouw- en 

vrachtverkeer op de weg. Voor 

de doorstroming is een brede 

weg dan gewenst maar dat 

werkt hard rijden in de hand. 

Fietsers moeten niet op de 

rijbaan en we willen ook liever 

geen geparkeerde voertuigen 

op de rijbaan. Al deze 

wensen vragen een ruimere 

profielbreedte dan er is.  De 

secundaire verkeersstructuur 

wordt gevormd door wegen 

die de verbinding vormen 

met omliggende dorpen 

en plaatsen. Hierover zijn 

inwoners redelijk tevreden. Al 

jaren wordt gevraagd om een 

klein stukje veilige wandelpad 

van einde Laanweg naar de 

ingang van het Dobswalpad. 

Het ontbreken van verlichting 

van ‘de oude Hooilandseweg’ 

en de Schapenweg (de 

fiets- en wandelroute 

tussen Roodeschool en 

Uithuizermeeden) wordt door 

veel inwoners als een probleem 

gemeld. Door de ligging aan de 

N46 zijn we vlot in Groningen. 

Inmiddels waarderen veel 

inwoners de N33 richting 

Delfzijl/Appingedam, Veendam, 

Duitsland en Assen.

VERVOERSMOGELIJKHEDEN 

Inwoners hebben door de 

opening van het nieuwe station 

er het volste vertrouwen in dat 

zij de komende decennia met 

de trein naar Eemshaven en 

richting Groningen kunnen 

reizen. Door bezuinigingen 

staat het openbaar vervoer 

onder druk. Verwacht wordt dat 

bij verslechtering van openbaar 

vervoer mogelijkheden (in dit 

geval waarschijnlijk de bus), 

mensen zullen overwegen 

om kleine dorpen zoals 

Roodeschool te verlaten omdat 

het bereiken van bijvoorbeeld 

de huisarts, tandarts en andere 

zorginstellingen dan te moeilijk 

wordt. Dit probleem speelt 

met name bij drie groepen 

dorpsbewoners, namelijk 

minder mobiele ouderen, 

mensen met een laag inkomen 

en autoloze inwoners. Deze 

groepen zijn niet of minder 

goed in staat lange afstanden 

af te leggen. Goed openbaar 

vervoer is dan ook onmisbaar.

Roodeschool wil de huidige 

vorm van openbaar vervoer 

behouden en zodra er plannen 

zijn om het openbaar vervoer te 

veranderen verlangen wij dat 

de desbetreffende instanties 

ons opzoeken om in gesprek te 

gaan. 

PARKEREN IN WOONWIJKEN 

Klachten over parkeren in de 

wijken zijn er over het algemeen 

niet. Parkeerproblemen komen 

wel (eens) voor op de Zuster 

Kortestraat. Auto’s worden 

half op de stoep gezet en in 

(onoverzichtelijke) bochten 

terwijl het parkeerterrein 

van het sportcomplex aan 

de overkant van de weg 

ligt. Tijdens speeldagen van 

Corenos kan het erg druk zijn 



rondom het sportpark. Een 

aantal extra parkeerplekken 

zijn daar welkom. De straten 

met rijtjeswoningen kent ook 

een hoge parkeerdruk. Aan de 

Ubbegelaan en Bauwemalaan 

bijvoorbeeld staan de auto’s 

’s avonds in één lange rij 

geparkeerd.

WEGEN IN DE BUITENGEBIEDEN 

De wegen in de buitengebieden 

werden vroeger voornamelijk 

door de landeigenaren gebruikt 

met relatief kleine werktuigen 

om het land te bewerken of 

producten te vervoeren. Maar 

deze werktuigen worden steeds 

groter en veroorzaken daardoor 

aan onder meer aanwonenden 

en medeweggebruikers hinder 

en de wegen zijn er niet op 

aangepast. Er zijn inwoners die 

zich hardop afvragen of het niet 

eens tijd wordt na te denken 

over alternatieven.

Het verbreden van de wegen 

is vaak niet mogelijk. De 

gemeente heeft langs een aantal 

wegen in het buitengebied 

passeerstroken aangelegd. 

Dit voorkomt het stuk rijden 

van de bermen. Veiligheid 

voor wandelaars en fietsers, 

kwetsbare weggebruikers, staat 

voorop. Het is in deze dorpsvisie 

al eerder aangegeven 

maar een straatverlichting 

tussen Roodeschool en 

Uithuizermeeden is zeer 

gewenst. Plaats energiezuinige 

straatverlichting die slechts 

brandt als er een fietser of 

wandelaar passeert, net zoals 

bijvoorbeeld langs de weg naar 

Oldenzijl. Langs de Laanweg 

is een kort stukje trottoir een 

grote wens van veel wandelaars.

STROOIBELEID WINTER

De gemeente hanteert een 

winter strooibeleid voor 

uitsluitend geselecteerde 

wegen/paden. Dit betreft 

slechts een beperkt aantal 

wegen/paden in ons dorp. 

Alhoewel het lijkt dat de winters 

in ons land steeds korter duren 

en de winters lang niet meer 

zo streng zijn dan vroeger, is de 

hinder en soms overlast vooral 

tijdens ernstige sneeuwval en 

langere vorstperiodes groot 

voor met name ouderen, die 

het te gevaarlijk vinden om 

de straat op te gaan en zich 

daardoor belemmerd voelen.

ENTREES VAN ONS DORP 

De entrees van de beide zijden 

van de Hooilandseweg zijn sober 

en zeker niet onderscheidend. 

Bewoners zouden daar graag 

verandering in zien. Een entree 

die je welkom heet en die op 

je netvlies blijft staan als je 

door het dorp rijdt! Een entree 

die ons dorp ‘verkoopt’, waar 

wij trots op kunnen zijn. Laat 

bewoners met de gemeente 

en de provincie nadenken 

over een onderscheidend 

ontwerp. Trouwens, wij vinden 

het begroeten van reizigers 

als zij het dorp verlaten net zo 

belangrijk. 

OMGEVING 

Het dorp oogt niet bijzonder 

fraai, wat grotendeels komt door 

de Hooilandseweg. Een aantal 

OMGEVING EN 
AANZIEN VAN 
HET DORP



straten ligt er netjes en verzorgd 

bij. Maar er zijn helaas ook 

delen van de (openbare) ruimte 

die extra aandacht vragen. 

Verder vraagt het onderhoud 

van het openbaar groen extra 

aandacht want een verhoging 

van het onderhoudsniveau 

levert een positieve bijdrage 

aan het aanzien en de beleving 

van het dorp. Onder meer 

door bezuinigingen is de 

gemeente genoodzaakt het 

niveau van groenonderhoud 

laag te houden. Wij realiseren 

ons dat wij niet alleen de 

vinger moeten wijzen naar de 

overheid. Op perceelniveau is 

hier en daar ook best wat te 

verbeteren. Het streven is erop 

gericht om minder verzorgde 

delen van Roodeschool een 

netter aanzien te doen geven, 

zodat het hele dorp er mooi 

en verzorgd uit gaat zien. 

Bewoners zijn best bereid de 

handen uit de mouwen te 

steken. Een goed voorbeeld 

is de groep vrijwilligers die de 

graven op de begraafplaats in 

Oosteinde onderhoudt en een 

aantal bewoners van de Zuster 

Kortestraat die het groen in 

hun buurtje onderhouden. 

Misschien kunnen er vanuit het 

dorp initiatieven ontwikkeld 

worden om gezamenlijk het 

niveau van groenonderhoud 

te verhogen. Dit soort 

werkzaamheden zouden ook 

ten goede kunnen komen 

aan de sociale cohesie in het 

dorp. Een aantal inwoners 

vraagt om meer bloembakken 

en perken. Dit zou kunnen 

worden gerealiseerd door 

burgers die deze bakken en 

perken adopteren en het 

onderhoud zelf uitvoeren. Er 

zijn verschillende ‘burendagen’ 

waarop wij kunnen aansluiten. 

Voorbeelden zijn ‘NL-Doet’ en 

de ‘Nederland-schoon-actie’.

OPFLEUREN VAN HET DORP 

Roodeschool kenmerkt zich 

door een lange lintbebouwing. 

Het is ook een doorgangsroute 

die dagelijks door ongeveer 

5.500 tot 6.000 voertuigen 

gebruikt wordt. Mogelijk zou 

deze route aantrekkelijker 

gemaakt kunnen worden met 

bloemen (bloembollen) in 

de bermen en/of beeldende 

kunstenaars de gelegenheid 

te geven om hun werken 

bijvoorbeeld in tuinen van 

aanwonenden te plaatsen. 

Het voorstel is om initiatieven 

te ontwikkelen, zodat de route 

door het dorp een vrolijker en 

vriendelijker aangezicht krijgt.



DUURZAAMHEID
Het is al jaren bekend dat ons grote en ingrijpende 

klimaatveranderingen te wachten staan als we 

onze fossiele brandstoffen blijven verbranden. De 

eerste tekenen daarvan worden nu al zichtbaar. We 

zullen dus met z’n allen minder energie moeten 

gebruiken. Rijden we in 2025 overwegend in auto’s 

op een alternatieve energiebron? Door woningen 

en andere gebouwen beter te isoleren maar ook 

om over te gaan op schone en duurzame energie 

kunnen we de klimaatveranderingen vertragen. 

Het is inmiddels wet.

De aardbevingen ten gevolge van de 

aardgaswinning hebben ons letterlijk en figuurlijk 

wakker geschud. “Energietransitie” (de overgang 

van het gebruik van fossiele brandstoffen naar 

het gebruik van duurzame energiebronnen, 

zoals zonne- en windenergie of het benutten van 

aardwarmte, biomassa) is ook bij de provinciale 

overheid een nieuw modewoord geworden. In het 

nieuwe Programma Energietransitie 2016-2019 

wordt er jaarlijks 1,5 miljoen euro uitgetrokken om 

projecten ter bevordering van die energietransitie 

te ondersteunen. De provincie maakt op dit 

moment beleid om van alle benodigde energie 

in onze provincie in 2035 60% duurzame energie 

op te wekken en in 2050 100%. Hoewel wij nog 

niet hebben gemerkt dat de gemeente bezig is 

om invulling te geven aan de energietransitie-

opdracht, houdt Roodeschool er rekening mee dat 

binnen de termijn van deze dorpsvisie ingrijpende 

veranderingen plaats zullen vinden. 

De inwoners van Roodeschool staan overwegend 

positief tegenover opwekking van groene 

energie. Een deel van de huishoudens heeft zelf 

al voorzieningen in de vorm van zonnepanelen 

laten aanbrengen. Opvallend is dat een groep 

aangeeft vóór collectieve energieopwekking te 

zijn. Er zijn ideeën aangedragen: de vrijkomende 

locatie van het aardgascondensaatoverlaadstation 

(voorlopig kan dit plan helaas in de ijskast) en 

een strook ten zuiden van de voetbalvelden. Men 

geeft aan momenteel het meeste te voelen voor 

het opwekken van zonne- of windenergie maar 

iedereen beseft dat de ontwikkelingen erg snel 

gaan en er binnen de looptijd van deze dorpsvisie 

allang andere, meer rendabele vormen van 

energieopwekking zullen zijn. Zo zijn bewoners 

thans nog huiverig voor een biovergister in het 

dorp vanwege geurhinder of andere risico’s. 

Maar er zijn ook inwoners die de bouw van een 

dorpseigen mestvergistingsinstallatie zien zitten. 

Deze biologische gasfabriek zal van plantenresten 

en mest, dat ook kan worden aangeleverd door 

inwoners en agrariërs uit de omgeving, gas 

maken en dat op het aardgasnetwerk leveren. 

Zo worden de dorpsbewoners, als lid van de 

energiecoöperatie, hun eigen energieleveranciers. 

Ook is het benutten van aardwarmte of het 

plaatsen van kleine windturbines een vorm van 





opwekken van duurzame energie iets dat in 2018 

misschien onbespreekbaar is voor de meerderheid 

van de inwoners, terwijl wij ons realiseren dat het 

over zeven jaar heel gebruikelijk kan zijn dat iedere 

woning een eigen windmolentje in de tuin heeft. 

Maar naast het opwekken van alternatieve energie 

is er ook nog heel veel te doen aan het verbeteren 

van de gebouwenisolatie. Hier ligt een opgave 

voor zowel de particulier woningbezitters als de 

corporaties. 

Wij vinden het belangrijk dat de huurwoningen 

energiezuiniger worden gemaakt en te voorzien 

van zonnepanelen. 

De overheid vertelt ons dat onze woningen 

binnen aanzienlijke tijd van het aardgasnetwerk 

af moeten worden gekoppeld. Wat daarvoor 

in de plaats komt zal de toekomst uitwijzen. 

Misschien gas afkomstig van een centrale, door 

ons dorp geïnstalleerde biovergister? Misschien 

wordt het waterstof? Misschien helemaal geen 

gasaansluiting? Wat het ook wordt, wij denken 

dat het goed is wanneer het zover is dat er een 

coördinator is die de boel regelt en de regie heeft, 

die aanspreekpunt is en de zaken er omheen voor 

en met ons regelt.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn 

inmiddels voelbaar. De zomers worden warmer 

en droger en de winters steeds natter. Er valt over 

het jaar niet alleen meer neerslag, ook vallen er 

steeds vaker extreme buien. Hierdoor ontstaat 

een grotere kans op wateroverlast. Tot nu toe 

keken burgers altijd naar de gemeente en het 

waterschap als het gaat om het bestrijden van 

wateroverlast. De gemeente kan het één en ander 

stimuleren door een regenwaterriool aan te leggen 

als een straat wordt gereconstrueerd. Wij kunnen 

onze dakoppervlakken dan daarop aansluiten. Op 

perceelniveau kunnen wij ook het één en ander 

doen. Dat begint bij het goed onderhouden van 

een sloot zodat water snel weg kan stromen. 

Ook kunnen we zorgen voor minder verharde 

oppervlakken in de tuin of het voorkomen dat het 

op die oppervlakken vallende regenwater in de 

riolering komt, bijvoorbeeld door het af te voeren 

naar een sloot.
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