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A-Z
Wijkvisies A-Z
Een dorpsvisietraject
kan uit vier onderdelen
bestaan:
• Kijk op de wijk/het dorp
• Dorpsvisie
• Programma
• Projectenagenda
Op basis van de Kijk op
de wijk bepalen wij wat
nodig is voor het dorp.
Soms constateren we dat
we met een programma en
projectenagenda kunnen
volstaan. Het kan ook zijn
dat een Kijk op de wijk
volstaat.
1. Kijk op de wijk
De Kijk op de wijk is het
uitgangspunt voor een
mogelijke wijkvisie. Het
beschrijft de huidige
situatie van het dorp.
2. Visie
De visie vloeit voort uit de
Kijk op de Wijk en beschrijft
hoe het dorp er over tien
jaar uit zou kunnen zien.
3. Programma
Het programma beschrijft
welke opgaven er
zijn om de visie te
realiseren. Bijvoorbeeld
het verbeteren van de
kwaliteit en kwantiteit
van de woningvoorraad
of aanpassingen in de
openbare ruimte.

Aanleiding en proces
Bij het maken van de KOW zijn verschillende partners in het dorp
betrokken. In oktober 2015 heeft het college een bezoek aan
Mussel gebracht. De onderwerpen die aan de orde zijn geweest
dienen eveneens als input voor de KOW. Op 18 mei 2016 hebben
we een bijeenkomst met zowel professionals als niet-professionals
die werkzaam zijn in het dorp georganiseerd waarbij de KOW
centraal stond. Aanwezig waren: Plaatselijk Belang Mussel,
gemeente, Lefier, Welstad, Zorggroep Meander, Stichting in’t
Moeras, Handelsvereniging Ondernemend Mussel, c.b.s. Op de
Zandtange, Christelijke gereformeerde kerk, gereformeerde kerk
vrijgemaakt en diverse ondernemers en bewoners.

Vervolg
Op grond van deze Kijk op de wijk en de presentatie daarvan
tijdens de Moerasmarkt van 2 september 2016 komen we tot de
conclusie dat er in Mussel in de nabije toekomst geen grootschalige
fysieke en/of sociale ingrepen plaats hoeven te vinden.
De ontwikkelingen in het sociale domein geven eveneens geen
aanleiding om een vervolg, zoals een visie, programma of
projectenagenda aan deze KOW te geven.
De verbinding met het dorp en haar bewoners, ondernemers
en organisaties vindt plaats via de reguliere contacten met de
dorpscoördinator.
Bewoners, ondernemers en organisatie in het dorp zijn zich ervan
bewust dat zij zelf een verantwoordelijkheid hebben. Zij zijn
daarmee zelf aan zet om hun dorp leefbaar te houden. De partijen
in het dorp delen onze conclusie.

4. Projecten agenda
In de projectenagenda
staat welke acties/projecten
wanneer gedaan worden.
Verschillende organisaties
kunnen projecteigenaar
zijn. Elk jaar wordt een
nieuwe projectenagenda
voor het komende jaar
opgesteld.
Integrale wijkevaluatie
Bij een integrale dorps
evaluatie wordt de
voortgang van de uitvoering
van projecten besproken
en kunnen nieuwe situaties
ingebracht worden. Dit
kan aanleiding zijn voor
nieuwe projecten of voor
bijstelling van de visie en/
of het programma en de
projectenagenda.

Gebruikte bronnen
•

Analyse Mussel van Lefier

juni 2013

•

Wijkanalyse CMO 		

april 2014

•

Collegebezoek Mussel		

15-10-2015

•

Bijeenkomst met professionele en non-professionele organisaties

18-05-2016

•

Moerasmarkt Mussel: concept gedeeld met bezoekers/bewoners

02-09-2016

Algemeen

Mussel ligt ten oosten van de plaats
Stadskanaal en vormt samen met
Kopstukken en het buitengebied één van
de kleinere dorpen van de gemeente
Stadskanaal. Het dorp ligt op een zandrug in
het veengebied langs de Mussel-Aa waaraan
het zijn naam dankt. Mussel telt, samen
met Kopstukken en het buitengebied, ruim
1200 inwoners. De bevolking voelt zich erg
verbonden met het Westerwoldse landschap:
bossen, vennen, landbouw, ed.

Openbare ruimte &
stedebouwkundige structuur

Mussel kenmerkt zich door een
overzichtelijke ruimtelijke structuur. De
Musselweg vormt de hoofdader van het
dorp. De bebouwing rond de kruising
Zandtangerweg, Musselweg en de Onderste
Veenweg heeft zich in de loop der jaren
verdicht zodat er een kern ontstond. Deze
kernvorming is versterkt door uitbreiding
van woningbouw aan de Molenstraat,
Laakstraat, Lindenlaan en Moerasweg. De
meest recente uitbreiding is langs de Mussel
Aa, het zogenaamde `Plan Klamer` waar
vrijstaande en half vrijstaande woningen met
een landschappelijk karakter kunnen worden
gerealiseerd.
Het dorp en haar omgeving kennen een
sterke groenstructuur. Aan de westkant van
het dorp ligt een bosgebied, het Lindenbos
met het Lindenmeertje. Dit meertje wordt
in de winter gebruikt als ijsbaan en in de
zomer kan men er recreëren en vissen. Aan
de oostkant ligt het Moerasplan dat wordt
onderhouden door de Stichting in´t Moeras.
De verkeersveiligheid blijft onderwerp van
gesprek in Mussel. Hoewel er in de afgelopen
jaren diverse verkeersmaatregelen zijn
genomen, kunnen we het subjectieve gevoel
van onveiligheid niet helemaal weg nemen
bij de bewoners.

Sociaal (mensen)

In Mussel bestaat traditioneel een hecht
kerkelijk leven. Bewoners regelen hun zaken
zelf en men helpt elkaar wanneer het nodig
is.
Mussel is een kinderrijk dorp met een derde
jeugdigen van 0-25 jaar. Het aantal ouderen
(65+) is in verhouding tot heel Stadskanaal
klein. Het aantal verstrekte Wmovoorzieningen is minder dan 10; waarvan
het grootste deel gebruik maakt van de
vervoersvoorziening.
De verbondenheid met het geloof is groot,
ouderen kunnen een beroep doen op
hun kerkgemeenschap en De Steunstee.
Bewoners kunnen er terecht voor advies
op het gebied van wonen, welzijn en
zorg, maar ook voor ondersteuning bij
bijvoorbeeld klussen. Ouderen met een
grote zorgbehoefte verhuizen naar een
woonzorgvoorziening in de directe omgeving
van Mussel.
De veranderingen in de Wet
Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
zullen in Mussel geen enorme impact
hebben. Ouderen ontmoeten elkaar zowel
binnen hun geloofsgemeenschap als bij
De Steunstee en bouwen daar hun sociaal
netwerk op.
Jongeren kunnen terecht bij Jeugdsoos
De Bun. Vanuit De Bun vinden diverse
activiteiten voor de jeugd plaats, zoals het
jaarlijks bezoek aan de EO-jongerendag.
De Vereniging Plaatselijk Belang Mussel
zet zich in voor de leefomgeving en het
welbevinden van de dorpsbewoners. Voor
het organiseren van diverse activiteiten trekt
zij samen op met andere verenigingen in
het dorp. De Vereniging Plaatselijk Belang
Mussel heeft het beheer over het Lindenbos,
het Lindenmeertje en de blokhut bij het
meer, het Slakk’nhuus.

Sociaal (voorzieningen)

Mussel heeft een kleine middenstand, met
o.a. een supermarkt en een café in de
kern van het dorp. De winkels liggen voor
het grootste deel aan de Musselweg en
de Zandtangerweg. De levensvatbaarheid
voor winkels, bijvoorbeeld de supermarkt,
is laag door de geringe bevolkingsomvang.
Hun voortbestaan is voor een groot
deel afhankelijk van de keuze van de
bewoners om al dan niet in hun eigen dorp
boodschappen te doen.
Mussel is een ondernemend dorp, er zijn
relatief veel bedrijven gevestigd. Met
name de familiebedrijven zijn belangrijk
voor het dorp. Deze bedrijven zijn van
maatschappelijke betekenis voor het dorp.
Behalve het bieden van werkgelegenheid,
sponseren zij diverse activiteiten
en verenigingen. Handelsvereniging
Ondernemend Mussel (HOM) behartigt de
belangen van de ondernemers en (mede)
organiseert allerlei activiteiten.
In Mussel zijn twee basisscholen: c.b.s. Op
de Zandtange en de r.k. Heilig Hartschool
in Kopstukken. Aan de Molenstraat bevindt
zich de peuterspeelzaal ’t Beudeltje” van
Stichting Peuterwerk.
Daarnaast zijn er in Mussel vier kerken:
de gereformeerd-vrijgemaakte kerk,
de christelijke gereformeerde kerk, de
protestantse kerk en de rooms-katholieke
kerk in Kopstukken.
Dicht bij de kern van het dorp bevind
zich sportpark De Slenk en aan de
Kolkweg is een gymzaal. In Mussel
zijn diverse sportverenigingen zoals
de voetbal-, gymnastiek-, volleybalen schaatsvereniging actief. Naast
sportverenigingen zijn er verenigingen zoals
het 5 mei comité, Stichting In’t Moeras en is
er een toneelvereniging.
Het Lindenmeer in het Lindenbos dient
als zwem- en visvijver en als ijsbaan. Het
Moerasplan is een educatief natuurgebiedje
met o.a. een kruidentuin en een bijenstal.
Jaarlijks organiseert men hier in september
een oogstmarkt. In de voormalige
stelmakerij Wever is een museum ingericht
dat nog volledig intact is en waar bezoekers
een kijkje kunnen nemen. Rondom Mussel
liggen diverse fietsroutes die aansluiten op
het fietsnetwerk in de omgeving.

Een goede en snelle internetverbinding
ontbreekt in het dorp. Digitale
bereikbaarheid is voor een dorp als Mussel
belangrijk. ICT speelt een belangrijke rol
bij het bereikbaar houden van professionele
dienstverlening, zoals zorg, onderwijs en
winkels.

Woningen

Mussel heeft, inclusief Kopstukken en het
buitengebied zo’n kleine 500 woningen. Het
grootste deel, is particulier bezit. De overige
woningen zijn huurwoningen, waarvan
Lefier er ongeveer 50 in bezit heeft. Dit
zijn eengezins- en seniorenwoningen.
Lefier heeft in de afgelopen periode een
vernieuwingsslag gemaakt onder haar
huurwoningen.
Naast Lefier biedt Woonservice zo’n 25
huurwoningen voor senioren aan.
In het dorp is een aantal woningen en
tuinen dat een verwaarloosde aanblik geeft.
Het betreft hier particuliere woningen en
tuinen met achterstallig onderhoud. De
impact hiervan op de directe omgeving en
de leefbaarheid van het dorp, is relatief
groot.
Jongeren in Mussel geven aan graag in het
dorp en dichtbij hun familie te willen wonen.
Een groot deel van de jongeren werken
bij plaatselijke bedrijven. Hierdoor zijn
ze sneller geneigd om in hun vertrouwde
omgeving te blijven wonen.
Lefier geeft aan dat er nauwelijks
inschrijvingen van jongeren zijn voor een
huurwoning. Jongeren willen het liefst
kopen maar zij zijn niet in de mogelijkheid
om de huidige prijzen voor de beschikbare
koopwoningen op te brengen.
Aan de oostkant van het dorp, op de rand
tussen dorp en landschap, ligt het bouwplan
“Landschappelijk wonen Mussel”, in de
volksmond genoemd “Plan Klamer”. De
gemeente biedt hier 15 royale bouwkavels
voor vrijstaande en halfvrijstaande
woningen te koop aan. Inmiddels zijn de
negen woningen verkocht, waarvan vier
twee-onder-een-kapwoningen.

SWOT-analyse openbare ruimte

Sterkte:

Zwakte:

• Landelijk karakter, natuurlijke
omgeving en rust
• Verbindingen met recreatieve
wandel- en fietsroutes in de omgeving
• Goede ontsluitingen van het dorp

Kans:

Bedreiging:

• Mogelijkheden voor ontwikkeling
kleinschalig toerisme en aanbrengen van “functioneel” groen.

Conclusie:
Bewoners noemen Mussel “een dorp in het groen”. Overal het algemeen is men redelijk tevreden
over het groenonderhoud. Een deel van het groen, zoals het Lindenbos en het Moeras wordt door
verenigingen onderhouden.
Het verdwijnen van de agrarische bedrijvigheid in Mussel en omgeving, biedt nieuwe mogelijkheden
voor de ontwikkeling van kleinschalig toerisme en het aanbrengen van “functioneel” groen.
De subjectieve gevoelens van verkeersonveiligheid worden veroorzaakt door te hard rijden. Het zijn de
dorpsbewoners zelf die hieraan bijdragen. Er zijn in de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen
om dit terug te dringen. Bewoners moeten elkaar blijven aanspreken op hun rijgedrag.

SWOT-analyse woningen

Sterkte:

Zwakte:

• Woningen met veel ruimte om
het perceel
• Variatie in huurwoningen
• Jonge en energiezuinige huurwoningen omgeving Molenstraat
• Landschappelijk wonen

•

Kans:

Bedreiging:

Woningen met veel ruimte om
het perceel

• Initiatief vanuit het dorp: starterswoningen voor jongeren
• Ouderen kunnen langer thuis wonen door “zorg op maat” aan te
bieden

Conclusie:
Ouderen kunnen, zolang zij gezond zijn, tot op hoge leeftijd in het dorp blijven wonen. De
mogelijkheden van “zorg op maat” (hulp van buren of een zorginstelling, (tijdelijk) bij iemand in
huis wonen of mantelzorg) kunnen beter onderzocht en zo nodig benut worden om ouderen zo lang
mogelijk in hun dorp te laten wonen. Ouderen die intensievere zorg nodig hebben verhuizen naar zorg/
woonvoorzieningen in de omliggende dorpen.
Jongeren willen graag in het dorp blijven wonen, dichtbij hun familie. Ze vinden er echter geen
“gewenste’ woning. De gemeente is terughoudend met het toevoegen van nieuwe woningen. Vanuit
het dorp is het initiatief gekomen om starterswoningen te ontwikkelen. De gemeente is hierover actief
in gesprek met Plaatselijk Belang Mussel en de jongeren. Plaatselijk Belang Mussel en de betrokken
jongeren zijn hiermee zelf aan zet.

SWOT-analyse sociaal

Sterkte:

Zwakte:

• Sterke (kerkelijke) gemeenschapszin, band tussen generaties
• Kinderrijk dorp
• Noaberschap
• Hoog inkomensniveau
• Aanwezigheid dorpsbelangenvereniging
• Basis (sport)voorzieningen
• Bedrijvigheid en ondernemend;
aanwezigheid familiebedrijven

• Ontbreken van een goede en
snelle digitale infrastructuur.

Kans:

Bedreiging:

• Kleinschalig toerisme versterken
• Realisatie snel internet
• Aanbod van diensten aan huis
(boodschappendienst) en digitale
diensten
• Een bredere functie voor de supermarkt, bijvoorbeeld uitleenpunt bibliotheek, spreekuur wijkverpleegkundige, etc.

• Krimp en vergrijzing van kleine
dorpen c.q. het platteland
• Fysieke voorzieningen, zoals winkels, verdwijnen

Conclusie:
Mussel is een hecht dorp waar bewoners elkaar kennen, om elkaar denken en elkaar helpen. Zoals
bewoners aangeven: “als je geeft, krijg je terug”. Landelijk zien we een tendens waarbij jongeren
het platteland verlaten. In Mussel zien we een tegenstelde ontwikkeling: de jongeren willen graag
in het dorp en in de buurt van hun familie blijven wonen. Oudere bewoners worden met behulp van
hun sociale netwerk en de Steunstee gestimuleerd zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren in hun
eigen omgeving. Toegankelijkheid en bereikbaarheid van digitale diensten zoals webwinkels en de
wijkverpleegkundige wordt voor een dorp als Mussel steeds belangrijker. Het realiseren van een goede
en snelle internetverbinding hoort daarbij.

dfVastgesteld in het college d.d. 5 september 2017

