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Beste ondernemers van Westerveld, 
 
Het lijkt ons een goed idee om jullie voortaan eenmaal per 6 maanden te informeren over de stand 
van zaken binnen het Ondernemersfonds Westerveld (OFW). Het fonds wordt steeds vaker en sneller 
gevonden, maar dit kan nog beter. Het is een initiatief dat nu voor het 2e jaar loopt en waar het af en 
toe nog echt pionieren is. Het fonds krijgt echter steeds meer vorm. Graag praten we jullie bij! 
 
 
Jaarverslag OFW 2017 
Het jaarverslag/de evaluatie van 2017 is te vinden op de website van 
het ondernemersfonds. Hierin staat o.a. welke initiatieven het fonds 
het 1e jaar heeft gesteund. Het is te vinden via: 
www.ondernemersfondswesterveld.nl/jaarverslagen 
 
Hoe zit het ook al weer? 
Voor degene die het nog niet weten. In 2017 is er een extra opslag op de ozb-bijdrage voor 
ondernemers gekomen. Deze wordt door de gemeente gestort in het ondernemersfonds ter 
bevordering van de leefbaarheid van de gemeente en de lokale economie. Betalers aan het OFW 
kunnen een aanvraag voor een bijdrage uit dit fonds indienen voor goede initiatieven die ons 
leefgebied, de gemeente Westerveld, naar een hoger plan tillen.  
 
Aanslagen 2018 
De meeste aanslagen over 2018 zijn door de Gemeente Westerveld in februari verstuurd.  
Dit jaar is er door de gemeente gekozen om de ozb-bijdrage voor het ondernemersfonds niet meer 
apart te vermelden; het wordt als 1 bedrag op de aanslag genoemd. De bijdrage is ongewijzigd ten 
opzichte van de aanslag van 2017: €70 per €100.000 WOZ-waarde. De eigenaar en gebruiker van het 
pand dragen deze bijdrage gezamenlijk. 
De ondernemers die – voor zover mogelijk – retributie bij het ondernemersfonds willen aanvragen 
dienen daarom ook een kopie van de aanslag mee te sturen. Het is niet verplicht de retributie aan te 
vragen. Wij denken graag mee over de mogelijkheden, zodat u samen met andere ondernemers een 
aanvraag kan indienen. De aanvraag voor retributie dient, wanneer gewenst, elk jaar opnieuw 
ingediend te worden en kan alleen worden aangevraagd voor het kalenderjaar waarin de aanslag is 
opgelegd. Voor de aanslag van 2018 kan dit dus tot en met 31 december 2018. De verdere 
voorwaarden staan op www.ondernemersfondswesterveld.nl 
 
 
Landelijk Platform Ondernemersfondsen 
Ieder half jaar komen de ondernemersfondsen uit Nederland 
bijeen tijdens het Landelijk Platform Ondernemersfondsen. 
Op 12 april jl. werd een afvaardiging van het OFW ontvangen 
door het ondernemersfonds van Leeuwarden. Op deze 
bijeenkomsten wordt kennis en ervaring met elkaar gedeeld. 
 
 
Kennismaking nieuwe wethouders 
Het OFW en de Koepel Ondernemend Westerveld hebben op 6 juni kennis gemaakt met de nieuwe 
wethouders van Westerveld. Wethouder Jelle de Haas heeft o.a. de lokale economie in zijn 
portefeuille. Met hem zal het OFW dus het meeste contact hebben. 
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PR 
Eén van de voorwaarden om een bijdrage te kunnen ontvangen, is dat het OFW gepromoot wordt. 
Het OFW is daarom het afgelopen jaar meerdere keren in de media geweest. Zij zijn als 
subsidieverstrekker in artikelen en op social media genoemd en hebben onder andere gestaan in het 
magazine van de Ondernemersvereniging van Vledder. Dit najaar zal het fonds in het InWesterveld 
Magazine verschijnen. 
 
 
Aanvragen indienen 
Het afgelopen half jaar mochten we een mooi aantal aanvragen ontvangen. Er is nog budget 
beschikbaar, dus nieuwe aanvragen kunnen nog ingediend worden. Houd u er wel rekening mee dat 
de aanvraag tijdig, bij voorkeur 3 maanden voordat u daarover de beschikking wilt hebben, 
aangevraagd dient te worden, zodat de aanvraag tijdig kan worden behandeld door de 
ondernemersverenigingen en/of Koepel Ondernemend Westerveld. U hebt dan ook tijdig 
duidelijkheid over de toekenning van het bedrag. 
 
Hieronder volgt stapsgewijs nog even de procedure voor het aanvragen van een bijdrage: 

 Ontwikkel in samenspraak met collega-ondernemers een plan. 
 Download het aanvraagformulier en vul dit volledig in. 
 Het ingevulde formulier mailt u naar de ondernemersvereniging in uw gebied en naar 

fondsmanager@ondernemersfondswesterveld.nl.  
 Bij een aanvraag voor de kern zelf zal de vereniging beslissen. Bij een aanvraag 

gemeentebreed zal de Koepel een beslissing nemen over de aanvraag. 
 Door het indienen van uw aanvraag, gaat u akkoord met de voorwaarden. Deze zijn terug te 

vinden op het aanvraagformulier en via 
www.ondernemersfondswesterveld.nl/subsidievoorwaarden. 

 
Heeft u een vraag over het indienen van een aanvraag of loopt u ergens anders tegenaan? Stuur dan 
een bericht. We denken graag met u mee! 
 

Let op 
- Helaas worden nog steeds aanvragen en facturen teruggestuurd, omdat deze onvolledig of 

onjuist zijn.  
 Vul uw aanvraag volledig in en mail deze met de begroting  
 Alleen facturen met de goede tenaamstelling kunnen worden uitbetaald. Denk hier 

dus goed aan wanneer u een bestelling doet/offerte opvraagt.  
De goede tenaamstelling is:  
 
Ondernemersfonds Westerveld 
Westeinde 38 
7991 RV Dwingeloo 
 

 De factuur mailt u naar: fondsmanager@ondernemersfondswesterveld.nl  
 

- Het is een voorwaarde om het fonds te promoten wanneer er een aanvraag wordt 
gehonoreerd. Het gebruik van het logo/de naam Ondernemersfonds Westerveld in 
communicatie-uitingen wordt verwacht, evenals de vermelding ‘(mede) mogelijk gemaakt 
door Ondernemersfonds Westerveld’. Uiteraard komt het bestuur van het fonds bij 
gesponsorde evenementen graag even kijken. Een uitnodiging zien we dan ook graag 
tegemoet! Beachflags en spandoeken van het ondernemersfonds zijn beschikbaar via de 
ondernemersverenigingen. 
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Toegekende aanvragen 
Door de verschillende ondernemersverenigingen en door Koepel Ondernemend Westerveld zijn 
diverse aanvragen beoordeeld. Hieronder een opsomming van de toegekende aanvragen. 
 
Diever 
Wandel4Daagse Diever 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Gerrit Boer 
 
 
Beveiliging/energiezuinig maken dorpshuis ‘Oens Huus’ Wapse 
 

 
Foto: Facebook Dorpshuis Oens Huus 
 
 
Fiets4Daagse Diever – Groot gratis Fiets4Daagse-ontbijt 
 

           
Foto’s: Marjolein Rink 
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Herdenking in Diever voor omgekomen bemanning Canadese bommenwerper 
 

 
Foto: Johannes Dongstra 
 
Dwingeloo 
Sluisdagen Dieverbrug 
 

 
Foto: Marjolein Rink 
 
Zomerzinnen: Het grootste literatuur- en muziekfestival van Noord-Nederland. 

 Foto’s: Wim Dooren 
 
Fair Oldengaerde 

Foto’s:  A. ter Wal 
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DWWZ 
DWWZ heeft het eerste half jaar geen aanvragen toegekend. 
 

Havelte 
Viering Darp 70 jaar: Na in 1944 door de Duitsers bijna geheel met de grond gelijk gemaakt te zijn, is 
het dorp Darp een eindje verderop weer herbouwd en uitgegroeid tot het prachtige tuindorp van nu. 
 

 
Foto: Frans Ohm 
 
Tent Havelte 
Er is een tent aangeschaft die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Zo is deze reeds 
ingezet tijdens Koningsnacht en Koningsdag.  
 
 
Uffelte 
Dorpsfeest Uffelte 
Het Uffelter bedrijfsleven heeft baat bij saamhorigheid, levendigheid en bestedingen in eigen dorp. 
Ieder jaar wordt daarom een deel van de zondag van het Uffelterfeest bekostigd door de plaatselijke 
ondernemers. Dit jaar organiseerden zij een Country, Wild West waar activiteiten waren voor jong en 
oud. 
 
Realisatie en onderhoud van de website van Uffelte 

Foto: Printscreen website uffelte.nu 
 
 
 



 

www.OndernemersfondsWesterveld.nl   fondsmanager@ondernemersfondswesterveld.nl  

Vervoer promotiewedstrijd VV Uffelte 
 

 
Foto: Facebook Uffelte.nu 
 
Dagtocht Ondernemersvereniging Uffelte 
Door Ondernemend Uffelte is een dagtocht georganiseerd voor alle leden met als doel het 
versterken van de onderlinge band en het stimuleren van samenwerkingen. Hierdoor weten de 
ondernemers elkaar nog beter te vinden. 
 
Vledder 
Expositieverlichting dorpscentrum Vledderveen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Hans Vermeer 

 
Multifunctioneel sportveld Wilhelminaoord 
In Wilhelminaoord gaan ze een duurzaam, multifunctioneel sportveld realiseren wat gebruikt kan 
worden voor tal van activiteiten. Daardoor draagt het bij aan de sociale cohesie en leefbaarheid in 
het dorp. De realisatie van dit court zal in juli 2018 plaats gaan vinden. De opening zal naar 
verwachting in oktober 2018 zijn. 
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‘Filmpjesdag on Tour’ in Ons Dorpshuis, Wilhelminaoord 
Een middag en avond vol nostalgie. Het gehele Dorpshuis stond deze dag in het teken van de reünie 
van Wilhelminaoord. Doorlopend werden verspreid door het dorpshuis oude films afgespeeld en 
hingen er overal oude foto’s. Voor de sfeer werden er lp’s en singeltjes gedraaid. 
 

 
Foto: Facebook Wilhelminaoord 
 
Gemeentebreed 
Haringparty voor ondernemers en bestuurders in Westerveld  
 

 
Foto: Marjolein Rink 
 
AVG informatieavond met aansluitend netwerkborrel 
 

 
Foto: Marjolein Rink  
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Welstaat Frederiksoord 
 
Een sprookjesachtig belevingstheater in de bossen van Frederiksoord om het 200-jarige bestaan van 
de Koloniën van Weldadigheid te vieren.  
 

 
Foto: Facebook Welstaat 
 
Spoel- en wasplaats Werktuigenvereniging Noeste Vlijt 
 
Bij de werktuigvereniging van de Noeste Vlijt zijn 115 leden aangesloten, veelal agrarische 
ondernemers uit de gemeente Westerveld. Op 16 maart 2018 is de vernieuwde spoel- en wasplaats 
te Wapse geopend. Door het realiseren van een spoel- en wasplaats bieden zij de lokale 
ondernemers de mogelijkheid om werktuigen te huren, (eigen)werktuigen schoon te maken en op 
een verantwoorde manier om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen.  
Het is de eerste spoel- en wasplaats die op deze innovatieve wijze omgaat met milieu, omgeving en 
landbouw. De (al) opgedane kennis delen zij graag met inwoners/ organisaties die zich hierin 
interesseren. Zo wordt er o.a. een informatiebord neergezet welke mogelijk gemaakt wordt door het 
ondernemersfonds. 
 
Ronde van Drenthe 
 

 
Foto: Marjolein Rink 
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Vijfsprong Dwingeloo 
Ontwikkelen van gebied de Vijfsprong als entree naar het Dwingelderveld en als ontmoetingsplaats 
en startpunt van een veelheid aan beleving en activiteiten in de hele gemeente Westerveld. Door de 
toenemende dynamiek ontstaat een grotere trek van gebruikers naar Dwingeloo en een verbreding 
van de doelgroepen, in het bijzonder in voor- en naseizoen. Dit draagt bij aan het kwaliteitsimago en 
aan de economische activiteiten in de gemeente Westerveld. 
 

 
Foto: Printscreen GoogleMaps 
 
Westervelds jeugddebat 
Een avond waarop jongeren (15 tot 23 jaar) in gesprek gaan met de gemeente in de raadzaal. Het 
doel is de jeugd de mogelijkheid te geven om in gesprek te gaan over wat zij vinden van hun dorp. Zij 
mogen aangeven wat zij graag anders zouden willen zien en kunnen hun eventuele ideeën hierover 
presenteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Manou Mulder 
 
Aanleg en ontwikkeling van een smalspoortraject met daarop railfietsen/draisines in Havelte 
 

 
Foto: Gerrit Boer 
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Kolonievlaggen/bloembakken in Frederiksoord e.o. 
 

 
 
 
 

Foto: Facebook Logement & Gasterij Frederiksoord 
 
Nachtelijke Beleving Havelte, Diever, Frederiksoord, Dwingeloo 
De Nachtelijke beleving heeft maatschappelijke meerwaarde voor inwoners -jong en oud- in de 
gemeente Westerveld door haar sociale karakter. De individuele evenementen hebben allen een 
sportief, sociaal- cultureel karakter waarbij ‘samen beleven en organiseren’ centraal staat. Het is een 
activiteit waarbij gezinnen, buren en vrienden er met elkaar op uit trekken om de unieke cultuur-
historische verhalen die de gemeente rijk is te beleven. 
 

 
Foto: Marius Visser 
 
 
Tot slot 
In het fonds is nog geld aanwezig voor nieuwe aanvragen voor dit jaar. Dus heeft u een goed idee om 
de leefbaarheid van de gemeente te vergroten, dien dan een aanvraag in. Ook stichtingen, 
(sport)verenigingen, zorgaanbieders en grotere bijzondere ondernemingen kunnen –als zij ozb 
betalen voor niet-woningen – een aanvraag voor een bijdrage indienen.   
 
Geen betaler, maar toch een goed idee? Laat deze dan achter in de ‘ideeënbox’ op de website. 
 
Wilt u ook op de hoogte blijven van het Ondernemersfonds Westerveld? Stuur uw naam en mailadres 
naar fondsmanager@ondernemersfondswesterveld.nl en geef in de mail aan dat u graag de 
informatie van Ondernemersfonds Westerveld ontvangt. 
 
Voor meer informatie kan gekeken worden op www.OndernemersfondsWesterveld.nl. 


