Dorpsvisie Vledder 2022-2026

Een bruisend dorp
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Colofon:
Deze dorpsvisie is tot stand gekomen door:
vele gesprekken met bewoners van Vledder
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gesprek met de ondernemersvereniging
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1. Vledder, een levensloopbestendig dorp, inleiding
en visie
De overheid heeft in het verleden (2015) een aantal decentralisaties in gang gezet en
tegelijkertijd bezuinigingen doorgevoerd. In Vledder hebben we met elkaar de
handschoen opgepakt door het ontwikkelen van burgerinitiatieven. Leidraad voor ons
handelen is samenleven en samenwerken. Vledder is een dorp waar dorpsgenoten
met elkaar zorgen voor een woon- en leefklimaat dat kansen biedt aan jong en oud.
Waar ‘Naoberschap’ hoog in het vaandel staat.
Voor het welzijn van iedereen streven we in onze dorpsgemeenschap naar het op
peil houden van vitaliteit en een positieve gezondheidsattitude. We gaan voor
behoud van sport-, beweeg- en ontmoetingsplekken in de leefomgeving en vinden
behoud van de werkgelegenheid en het winkelbestand in ons dorp van cruciaal
belang. Ook de sociale samenhang wordt hierdoor versterkt.
Niet alleen Dorpsbelang Vledder is er voor onze dorpsbewoners van 0 tot 100 jaar,
het dorp Vledder is een levensloopbestendig dorp waar je van geboorte tot aan het
eind van je leven kunt opgroeien, wonen, werken en ontspannen. Uitgangspunt
hierbij is zelfstandigheid en eigen regie tot op hoge leeftijd.
In Vledder hebben we aandacht voor voldoende hulp- en zorgverlening, dag en
nacht, in eigen dorp en voor iedereen toegankelijk. Ook domotica gaat hierin een
belangrijke, ondersteunende rol spelen.
Uitgangspunten voor een leven lang wonen:
•

•
•

•
•

Sociale contacten: Door het langer thuis wonen met zorg aan huis is het van
groot belang dat er activiteiten worden georganiseerd om vereenzaming tegen
te gaan. Denk hierbij aan de activiteiten van Naobuur die gericht zijn op
ontmoeten en verbinden.
Woonomgeving: Er moet een veilige woonomgeving worden gecreëerd door
middel van mantelzorg, domotica en professionele zorg.
Gezondheid en preventie: Hiervoor is het van groot belang dat onze
inwoners de (apotheekhoudende) huisartsen in Frederiksoord en Vledder
behouden naast de wijkverpleegkundige, fysiotherapeut en andere diensten.
Vervoer: Naast de reguliere busdiensten en Valys vervoer kunnen we in
Vledder ook gebruik maken van de Naobuurtbus.
Dagbesteding: Hiervoor is het Project ‘Omkiek’n naor elkaor’ in het leven
geroepen. Een project waarvoor ‘De Gerf’ is verbouwd en dat gebruikt gaat
worden voor gezamenlijke activiteiten zoals koken.
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Jongeren en ouderen moeten de kans krijgen om mee te denken over
ontwikkelingen. Ze moeten meer worden betrokken bij zowel de participatie als bij de
besluitvorming. We bouwen immers ook voor hen aan ons dorp. Hun stem moet
worden gehoord. Ideeën en ervaringen van ouderen kunnen jongeren helpen uit te
groeien tot actieve volwassenen, het ideaal van de participatiesamenleving. Bij het
tot stand komen van deze visie hebben wij dus ook gesproken met leerlingen van
groep 7 en 8 van basisschool ‘De Hoekstee’, met leden van oudejaarsvereniging ‘De
Oliebol’ en met jongeren van 12 tot 18 jaar. Het is immers het Vledder van hun
toekomst waar we het hier over hebben.
Samengevat:
•

Dorpsbelang vindt dat de gemeente Westerveld een grotere rol moet
toekennen aan plaatselijke belangengroepen die in overleg
verantwoordelijkheid krijgen over taken en middelen, binnen de door de
gemeenteraad vastgestelde piketpaaltjes.
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2. Wonen, woningbouw en woonomgeving
Inleiding: In heel Nederland laat het gebrek aan goede en betaalbare huur- en
koopwoningen zich voelen. Steeds meer dringt door dat inwoners met een modaal
inkomens en starters moeite hebben om een goede woonplek te vinden. Dit is het
gevolg van jarenlange beleidskeuzes op landelijk niveau. Inmiddels is het besef
breed ingedaald dat hier iets aan moet gebeuren, ook in de gemeente Westerveld.
Huidige situatie: In de buurtgesprekken, die regelmatig door Dorpsbelang worden
georganiseerd, komt naar voren dat er in Vledder behoefte is aan betaalbare huuren koopwoningen (sociale woningbouw), aan levensloopbestendige woningen en
aan starterswoningen. Obstakels worden opgeworpen door het vergunningenbeleid
en de vele regels en procedures. Dit past niet meer in deze tijd en daarom is in
Vledder het initiatief genomen tot de ontwikkeling van Vledder Noord, ondersteund
door Dorpsbelang en andere particuliere initiatieven. In 2021 is hier het
woonzorgcentrum ‘De Borgstee’ gerealiseerd, een initiatief van Dorpsbelang.
Hierdoor is het nu mogelijk om in Vledder te blijven als zelfstandig wonen niet meer
lukt.

De ontwikkeling van Vledder Noord sluit hier op aan. In 2022-2023 worden hier
starterswoningen en seniorenwoningen gebouwd, dankzij de inzet van stichting
‘Starterswoningen Vledder’ en stichting ‘Het Mantelhuys’. De inwoners van Vledder,
verenigd in Dorpsbelang, denken actief en inhoudelijk mee met het opstellen van
bestemmingsplannen. Alle woningen worden door lokale aannemers gebouwd,
zonder gas en uiterst duurzaam. Ook is Dorpsbelang Vledder daarnaast voorstander
van het verduurzamen van bestaande woningen. Met veel uithoudingsvermogen is
het gelukt om deze ontwikkelingen in gang te zetten. Het is echter niet genoeg. De
woonbehoeften veranderen.
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Daarbij gaat het niet alleen om kwantiteit maar vooral ook om kwaliteit. Vledder is
een vergrijzend dorp. Veel senioren wonen in ruime huizen en woonboerderijen en
willen graag of verhuizen naar kwalitatief goede appartementen en (half) vrijstaande
woningen met weinig onderhoud en kleine tuinen of willen deze huizen
ombouwen/omvormen tot levensloopbestendige woningen. Het stimuleren van deze
ontwikkeling geeft mogelijkheden voor (jonge) gezinnen op goede en ruime
woningen. De vergrijzing vergroot ook de vraag naar aanleunwoningen.Ook de
erfdeling van grotere huizen en het verbouwen van huizen tot appartementen kan in
een groeiende behoefte voorzien. Aanpassingen van woningen tot
levensloopbestendige huizen is hard nodig. Domotica en een actieve
thuiszorgorganisatie zijn hierbij belangrijke faciliteiten. Dorpsbelang wil zich hier de
komende jaren blijvend voor inzetten.
Gewenste situatie: Behalve de hierboven genoemde initiatieven wordt ook gedacht
aan verdere samenwerking met woningcorporaties of zo nodig het zelf oprichten van
een woningcorporatie in Westerveld. Ook het onderzoeken van de mogelijkheid tot
garantstellingen vanuit de gemeente en/of provincie hoort hierbij. Woningbouw,
zowel voor starters als aanleunwoningen, en een goede woonomgeving blijven de
komende jaren op de agenda van Dorpsbelang.
Samengevat:
•
•
•
•
•

Het realiseren van levensloopbestendige- en starterswoningen
Het realiseren van aanleunwoningen
Het realiseren van sociale woningbouw
Het ondersteunen en faciliteren van maatregelen om langer thuis te kunnen
blijven wonen
Blijvend aandacht geven aan de woningbehoefte in Vledder, druk houden
op plannen rond Vledder Noord en toekomstige uitbreidingsplannen en op
inbrei-mogelijkheden
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3. Fysieke leefomgeving: verkeer, vervoer en
veiligheid
Inleiding: Dorpsbelang Vledder is voortdurend in gesprek met de gemeente
Westerveld voor het onderhoud van en verbeteringen aan de infrastructuur. Vanuit
de samenleving krijgen we signalen die we daarin meenemen. Niet altijd zijn
oplossingen voor eenieder even voor de hand liggend, maar we blijven in gesprek.
Huidige situatie: Goed onderhouden wegen en straten, mede in het kader van de
verkeersveiligheid, heeft een grote prioriteit en verdient constante aandacht. Hierbij
moet er ook specifieke aandacht zijn voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. De
verkeersveiligheid van rollator- en scootmobiel gebruikers en gebruikers van andere
hulpmiddelen laat te wensen over.
De slechte bestratingskwaliteit belemmert ook de toegankelijkheid van de
voorzieningen in het dorp. We blijven scherp op nieuwe vormen van deelvervoer en
microvervoer waarbij ook nieuwe technologieën kunnen worden ingezet.
De toegangswegen zoals de Wapserweg en de Vledderweg, hebben te maken met
verkeer dat met hoge snelheid het dorp in- of uitgaat en veel geluidshinder geeft. De
inwoners zien graag de snelheid verlaagd en de verkeersveiligheid vergroot.
Onze ‘ommetjes’ worden goed gewaardeerd en intensief gebruikt. Een initiatief dat
vraagt om uitbreiding. Dorpsbelang Vledder vindt de onderhoudssituatie van de fietswandel- en schelpenpaden verre van ideaal.
Het fietspad aan de Vledderweg buiten de bebouwde kom is veel te smal en voldoet
niet aan het intensieve gebruik door inwoners en recreanten, zowel fietsers als
wandelaars. Vooral niet omdat het de enige manier is om het recreatiecentrum ‘De
Adelhof’, het recreatiepark ‘De Schure’, het ‘Bosbad Vledder’, de ‘IJsbaan De
Lodewijk’, het ‘Miramar Zeemuseum’ en het in Frederiksoord gelegen museum ‘De
Proefkolonie’ te bereiken. Bij gebrek aan een voetpad gebruiken ook veel
wandelaars het fietspad.
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Ook het onderhoud van het openbaar groen vraagt om aandacht. Onze inwoners
ervaren het onderhoud aan het openbaar groen als onvoldoende. Dorpsbelang blijft
zich inzetten voor verbetering van het groenonderhoud.
Het Lesturgeonplein is aan herinrichting toe. Er worden plannen gemaakt en de
gemeente wil meewerken. Het plan is om het plein te verbouwen tot een plein van
ontmoeting dat voldoet aan de actuele wensen van inwoners en toeristen. Door het
ingenieursbureau ‘Arcadis’ is een variantenstudie verricht die is voorgelegd aan de
bevolking.
Dit jaar (2022) kwam er gelukkig eindelijk politieke steun voor de herinrichting van het
Lesturgeonplein. Al jaren is het plein een doorn in het oog. Gelukkig lijkt het er op dat
het binnenkort wordt opgeknapt.
Op een aantal punten in ons dorp zijn problemen met de riolering. Uit inspecties is
gebleken dat er enkele verbetermaatregelen noodzakelijk zijn, die nu worden
uitgevoerd.
Het publiek vervoer is dan wel de laatste jaren verbeterd maar heel weinig mensen
maken er gebruik van. Nagenoeg elk uur rijdt er een streekbus naar Steenwijk of
Dieverbrug. De ‘Noabuurtbus’ rijdt voor inwoners die niet over voldoende mobiliteit
beschikken en denkt zelfs aan uitbreiding met een elektrische auto.
Gewenste situatie: Voor het Lesturgeonplein ontwerpen we een mooi plan met
ruimte voor een muziekkoepel, een hub, beweegtoestellen en zitgelegenheden. Ook
blijft er plaats voor de zomer- en weekmarkten en de kofferbakmarkt op zaterdagen.
Zodra de gemeenteraad het ‘jawoord’ heeft gegeven en de benodigde financiële
middelen beschikbaar heeft gesteld wordt met de verdere planvorming en -uitwerking
gestart. Energie moet gestoken worden in het aanboren van subsidies en fondsen
voor het financieren van het plan.
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Met de nodige burgerparticipatie zullen met de betrokkenen van het Lesturgeonplein
ideeën worden uitgewerkt om te komen tot een dorpsplein als ontmoetingsplek voor
het gehele dorp, jong en oud. Hierbij zal de nodige aandacht zijn voor de huidige en
toekomstige gebruikers zoals de Bibliotheek/Naobuur, de kerk met het gebouw ‘De
Gerf’ en ‘De Tippe’ niet alleen als restaurant maar ook als ontmoetingscentrum voor
het dorp.
Op het terrein van openbare orde en veiligheid zien wij graag dat de wijkagent meer
zichtbaar aanwezig is in Vledder.
Een goede dekking en bereikbaarheid van het aantal AED’s in Vledder is belangrijk.
Op de website van Dorpsbelang en Naobuur gaan we vermelden waar de AED’s in
ons dorp hangen. De meeste zijn aangemeld en dus bekend bij de vrijwilligers van
de hartstichting.

Een aantal aanwonenden wil graag minder druk verkeer in het dorp Vledder en wil de
mogelijkheden bezien van een rondweg over de M.E. van de Meulenweg en
Vledderlanden. Uiteraard moeten alle inwonersgroepen hierbij betrokken worden.
De straatranden van enkele smalle wegen direct buiten het dorp moeten worden
voorzien van grasstenen omdat deze straatranden en bermen veel worden stuk
gereden.
Het fietspad Vledder-Frederiksoord moet opnieuw ingericht worden zodat het recht
doet aan de veiligheid van het intensieve verkeer van fietsers en wandelaars. Er zijn
al contacten hierover met de provincie en de gemeente.
Vledder is een fraai Drents dorp in een natuurlijke en toeristische omgeving. Jaarlijks
wordt door Dorpsbelang met hulp van een lokaal hoveniersbedrijf de Dorpsstraat
opgefleurd met ‘hanging baskets’. Wij willen dit graag continueren.
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We streven ernaar om langs drukke looproutes enkele bankjes te plaatsen als
rustpunt en ontmoetingsplek voor de wandelaars.

Samengevat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitbreiden Ommetjes met route Frederiksoord en Vledder Aa
Fietspaden en groen beter onderhouden
Herinrichting fietspad Vledder-Frederiksoord
Herinrichting Lesturgeonplein
Aanbrengen grasstenen langs verschillende smalle wegen
Behoud en uitbreiden publieke vervoersmogelijkheden
Continueren jaarlijkse hanging baskets
Herinrichting Lesturgeonplein als plein van de ontmoeting en op zoek naar
subsidies en fondsen ter ondersteuning daarvan
Plaatsen van bankjes op drukke looproutes

10

4. Cultuur, sport en overige voorzieningen
Inleiding: Een dorp als Vledder is afhankelijk van zijn voorzieningen die door velen
worden gebruikt. Op dit moment staat een aantal van die voorzieningen wegens
bezuinigingen en schaalvergroting op de tocht, een verontrustende ontwikkeling.
Dorpsbelang waakt met haar inwoners over het op peil houden van de
voorzieningen.
Huidige situatie: Door de bibliotheek en Stichting Naobuur in hetzelfde pand te
huisvesten, is een win-win situatie ontstaan met langere openingstijden voor de
bibliotheek en ruime openingsmogelijkheden voor Naobuur.
Vledder heeft een groot aanbod van cultuur en gezien het toeristische karakter van
het dorp verdient dit ruime aandacht. Het ‘Museum Valse Kunst’ in het oude
gemeentehuis en het ‘zeemuseum Miramar’ zijn belangrijke culturele voorzieningen.
Bewegen en sporten zijn niet alleen als ontspanning belangrijk maar ook als leefstijl
en voor de gezondheid. De buitensportvoorzieningen zijn geconcentreerd aan de
Middenweg op de ‘Lange Wanden’. Voor een goed onderhoud van dit complex is
inzet van de gemeente samen met vrijwilligers noodzakelijk. Er is behoefte aan meer
fitness-mogelijkheden.
Voor sporthal ‘De Spronk’ is na 35 jaar een algemene renovatie met
verduurzamingsinvesteringen noodzakelijk. De gemeente heeft een adviseursbureau
een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van de sporthal ‘De Spronk’. Uit het
onderzoek zijn verschillende scenario’s gekomen, zoals sluiting van de sporthal,
renovatie van de huidige hal, nieuwbouw van een sportzaal en innovatie van de hal
tot een gezondheids-, sport- en beweegcentrum waarvoor met externe partijen
samengewerkt moet worden. Dorpsbelang Vledder streeft naar een duurzame en
eigentijdse oplossing voor het behoud van sporthal 'De Spronk' en heeft zich
uitgesproken voor het behoud van de sporthal voor Vledder en omstreken.
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Graag hebben en houden wij mede de regie over de toekomst van de sporthal. Twee
bestuursleden van Dorpsbelang zijn toegetreden tot het stichtingsbestuur van de
sporthal.
Het ‘Bosbad Vledder’ is per 2013 door de gemeente verder geprivatiseerd en
omgevormd tot ‘Stichting Bosbad Vledder’. Het wordt gerund door vrijwilligers en in
standgehouden voor de inwoners en voor de vele toeristen. Dorpsbelang Vledder zit
in de Raad van Toezicht en zal zich blijven inzetten voor deze voorziening.
Met het ‘Drents-Friese Wold’ in de achtertuin is Vledder gelegen in één van de meest
natuurrijke gebieden van Nederland. Het museum ‘de Proefkolonie’ met Unesco
werelderfgoed status van de ‘Maatschappij van Weldadigheid’ in het nabij gelegen
Frederiksoord is een belangrijke cultuurhistorische- en toeristische trekpleister waar
ook Vledder van kan profiteren. Vitale en aantrekkelijke vakantieparken en
accommodaties zijn hiervoor een voorwaarde. Voor een hapje en een drankje zijn
horecavoorzieningen een belangrijk punt.
De winkelvoorzieningen zijn vooral geconcentreerd aan de Dorpsstraat.
Ondernemers blijven actief om het aanbod in ons dorp zo gevarieerd mogelijk te
maken. Nieuwe winkeliers vestigen zich in Vledder. Het zijn belangrijke
voorzieningen voor ons dorp en het bevordert het leefklimaat in Vledder.

Gewenste situatie: Gemeenschapsvoorzieningen moeten goed en duurzaam
onderhouden worden en hiervoor moeten tijdig (vervangings) investeringen
plaatsvinden. Gedacht wordt hierbij aan de bibliotheek/Naobuur, ontmoetingscentrum
‘De Tippe’, de basisschool ‘De Hoekstee’ en sportvoorzieningen, waaronder sporthal
‘De Spronk’. Bij een aantal heeft nog geen investering plaatsgevonden in het kader
van verduurzaming. De exploitatielasten kunnen hier baat bij hebben.
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Zeker bij de sporthal moet hier inventief mee worden omgesprongen. Bij de
basisschool moet niet worden bespaard op het noodzakelijk onderhoud en moeten
middelen worden vrijgemaakt voor een goede luchtcirculatie en ventilatie.
Het ‘Kijkdoosmuseum’ aan de Lange Wandenweg in voormalig ‘Kamp Vledder’ en
‘Kamp Vledder’ over de geschiedenis van Joodse medeburgers tijdens de Tweede
Wereldoorlog, verdienen meer aandacht.
Periodiek overleg met de ondernemersvereniging moet meer aandacht krijgen.
Vanuit de ondernemersvereniging wordt voor de uitoefening van hun bedrijf, of voor
vestiging en uitbreiding van nieuwe bedrijfsactiviteiten, aandacht gevraagd voor een
kleinschalig bedrijventerrein in Vledder. Als Dorpsbelang Vledder ondersteunen we
dit initiatief van harte.

Samengevat:
•
•
•
•
•

Behoud bibliotheek
Behoud bosbad en sporthal
Mogelijkheden zoeken voor een bedrijventerrein
Aandacht voor het ‘Kijkdoosmuseum’ in de barakken van voormalig ‘Kamp
Vledder’.
Uitbreiding fitness-mogelijkheden
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5. Sociale infrastructuur: zorg en welzijn
Inleiding: Dorpsbelang Vledder is voor maatwerk en laagdrempeligheid in de zorg
en voor een sociale cohesie. De zorg moet zo dicht mogelijk bij de inwoners worden
georganiseerd. In 2015 kregen de gemeenten te maken met 3 nieuwe wetten: De
Participatiewet die van iedereen vraagt naar vermogen bij te dragen aan de
samenleving. De Wet op Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die regelt dat je
ondersteuning naar maat krijgt. De Wet op de Jeugdzorg regelt de ondersteuning
aan de jongere om tot een goede inwoner uit te groeien, als dat niet vanzelf gaat.
Vledder heeft met Naobuur hier tijdig en stevig op ingespeeld.
Huidige situatie: Gesprekken met inwoners gaven duidelijkheid over hoe mensen in
Vledder willen wonen en blijven wonen, ook als zij ouder worden en meer zorg nodig
hebben. Inwoners moeten zo goed mogelijk geholpen worden in hun eigen omgeving
en met eigen regie. De techniek van vandaag, zoals snel internet door de inmiddels
gerealiseerde glasvezelaanleg, maakt het mogelijk dat mensen langer thuis kunnen
blijven. Daarnaast is vereenzaming een probleem en ook zorgmijders kennen we.
Door je steeds te verplaatsen in wat de inwoners willen met hun leven, de
eerdergenoemde 3 nieuwe wetten en door goed in contact te blijven met de
inwoners, zorgen we ervoor de juiste zaken aan te pakken.

Zo hebben we als dorp inmiddels het woon-zorgcentrum ‘De Borgstee’, informatie en
contact centrum Zorg en Welzijn ‘Naobuur’ en de ‘Naobuurtbus’ gerealiseerd.
Vledder heeft een ‘Thomashuis’ en dagbestedingsmogelijkheden. Het project
‘Omkiek’n naor elkaor’ is tot stand gebracht en ‘De Gerf’ is ondertussen verbouwd en
geschikt gemaakt voor mogelijkheden als dagbesteding en ontmoeting.
Een werkgroep van Dorpsbelang inventariseert momenteel de mogelijkheden voor
een dorpshuisfunctie. Hiertoe is een inventarisatie gemaakt van wensen enmogelijke
activiteiten. De werkgroep bezoekt diverse dorpshuizen bezocht om ideeën op te
doen.
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Gewenste situatie: Voor het project ‘Omkiek’n naor elkaor’ wordt de komende
periode invulling gegeven aan het opstarten van de activiteiten. Een laagdrempelige
manier om op te starten kan zijn: samen koken en eten.
Dorpsbelang Vledder, ‘Naobuur’ en de stichting ‘Onderdak Vledder’, beheerder van
woon-zorgcentrum ‘de Borgstee’, zijn voortvarend bezig met het bespreken van de
mogelijkheden van domotica. Domotica helpt met moderne technieken ouderen en
mensen met een beperking om thuis te blijven wonen door bijvoorbeeld het opzetten
van bewaking en beveiliging. Doel is om dit de komende jaren te realiseren bij die
inwoners die hier behoefte aan hebben.

Samengevat:
•
•
•
•
•
•
•

1 loket functie in “Naobuur” zodat inwoners niet hoeven te zoeken en te
shoppen
Geen inwoner tussen wal en schip
Participatie, niet alleen praten over mensen maar ook met mensen
Ondersteunen van inwoners bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven
wonen met o.a. zorg aan huis en inzet van domotica.
Duidelijkheid over een dorpshuisfunctie
Behoud van de apotheek bij de huisartsen
Onderzoek naar de mogelijkheid voor een eigen tandarts
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6. Jongeren
Inleiding: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Het is essentieel dat in Vledder
jongeren een toekomst zien en hier willen blijven wonen.
Zoals toegelicht in het hoofdstuk Wonen, woningbouw en woonomgeving is het
realiseren van starterswoningen een belangrijk aandachtspunt.
Huidige situatie: Dorpsbelang heeft in samenwerking met de jongerenwerker van
Stichting Welzijn MensenWerk voor de jongeren van 12 tot 18 jaar uit Vledder een
pizza-avond met Pubquiz gehouden. Zo’n 20 jongeren waren in ‘Vledder Plaza’
aanwezig en hebben de nodige verbetersuggesties gedaan. Het was een gezellige
avond waar een aantal vragen over het dorp en de toekomst aan de orde kwamen.
In het algemeen vinden jongeren Vledder een prima dorp om op te groeien. Een fijne
omgeving met veel ruimte en groen. Gelukkig is er een basisschool in Vledder, voor
voortgezet onderwijs moet je naar Steenwijk of Diever. Dit wordt niet als een
probleem gezien.
Vledder heeft vele voorzieningen, vooral veel sportvoorzieningen. Dat is hier goed
geregeld. Voor ieder wat wils.
Wat wel duidelijk is geworden is, dat er geen ontmoetingsplek voor de jongeren is om
te chillen. Dit is een belangrijk punt op het wensenlijstje van de jongeren.

Gewenste situatie: Een ontmoetingsplek om te chillen. Het zou fijn zijn als je elkaar
vaker zou kunnen ontmoeten. Een jeugdhonk? De jongeren hebben behoefte om
elkaar te ontmoeten. Middels activiteiten als gamen met elkaar, vaker een Pubquiz
houden, een muziek en filmavond organiseren kunnen jongeren elkaar vaker
ontmoeten. Als het Lesturgeonplein een ontmoetingsplek wordt, mogen een stroomen Wifi-aansluiting niet ontbreken.
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Samengevat:
•
•
•

Het creëren van een ontmoetingsplek voor jongeren om te chillen (jeugdhonk)
Het in samenwerking met de jongeren en de jongerenwerker organiseren van
activiteiten voor de jongeren
Op het nieuw in te richten Lesturgeonplein moeten Wifi- en stroomaansluitingen
komen.
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7. Communicatie
Inleiding: Een goed functionerend dorp staat en valt bij de onderlinge communicatie
met de verschillende geledingen in het dorp, maar vooral met alle inwoners.
‘Dorpsbelang Vledder’ houdt daarvoor een geheel vernieuwde website in de lucht die
steeds beter het laatste nieuws brengt. Daarnaast geeft Dorpsbelang 4 maal per jaar
een nieuwsbrief uit. Meer dan 60% van de dorpsgenoten zijn lid van de vereniging
‘Dorpsbelang Vledder’. Regelmatig organiseren wij ledenwerfacties. Steeds meer
wordt internet en de website gebruikt. Ook ‘de Boodschapper’, die vier maal per jaar
verschijnt, speelt een grote rol bij de communicatie naar met name de oudere
inwoners. We stimuleren het gebruik van buurtapps en de websites
‘Westerveldvoorelkaar’ en ‘Westerveld verbonden’.
Dorpsbelang vindt dat de gemeente Westerveld burgerinitiatieven op allerlei gebied
meer moet stimuleren en dat zij inwoners meer moet betrekken bij nieuwe plannen.
Dat vraagt een nieuwe rol van ambtenaren die immers ook ten dienste van
bewonersinitiatieven werken. In de nota ‘Van burgerparticipatie naar
overheidsparticipatie’ wordt dit proces goed uiteengezet. Niet alleen inwoners maar
ook dorpsgemeenschappen zijn een gewaardeerde gesprekspartner van en voor de
gemeente. Dat vraagt veel van de gemeente op het gebied van communicatie maar
het vraagt ook een totaal andere wijze van denken van de ambtenaren en de politiek,
dat overigens een goede impuls heeft gekregen met de binnenkort aan te nemen
‘Omgevingswet’.

Huidige situatie: Dorpsbelang Vledder heeft er voor gekozen Vledder op te delen in
10 wijken en iedere wijk te voorzien van een wijkvertegenwoordiger in het bestuur
van Dorpsbelang Vledder. Het bestuur komt maandelijks bijeen. Deze
wijkvertegenwoordigers zijn de ogen en oren van de wijk en brengen hun ideeën
mee naar onze maandelijkse bestuursvergaderingen. Als een initiatief op eigen
benen staat wordt het verzelfstandigd. Zo hebben we nu ‘Naobuur’, de ‘Naobuurtbus’
en de stichting ‘Onderdak Vledder’ tot zelfstandige stichtingen gemaakt met eigen
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verantwoordelijkheden, los van ‘Dorpsbelang Vledder’. Jaarlijks leggen deze
stichtingen in de Algemene Leden Vergadering verantwoording over hun reilen en
zeilen af aan de inwoners van Vledder.
Regelmatig organiseert ‘Dorpsbelang Vledder’ buurtgesprekken. Iedereen in het dorp
wordt uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De buurtgesprekken die in 2020 zijn
georganiseerd hebben belangrijke inzichten opgeleverd voor de inrichting van en
organisatie in het woon-zorgcentrum ‘De Borgstee’. De buurtgesprekken van 2021
hebben input geleverd voor het opstellen van deze visie met speerpunten voor
Vledder voor de komende vijf jaar.
Het bestuur handelt volgens de richtlijnen uit het door haar opgestelde handboek
goed bestuur, conform de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Het
bestuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en in het UBO register dat
voortkomt uit Europese regelgeving.
Naast de maandelijkse vergaderingen onderhoudt het bestuur contact met elkaar via
telefoon, mailverkeer en whatsapp.
‘Dorpsbelang Vledder’ participeert in het ‘Dorpenoverleg’ waarin alle dorpskernen
van de gemeente Westerveld zijn vertegenwoordigd. Het ‘Dorpenoverleg’ pakt
problemen op die ons allen aangaan zoals de aardgaswinning, het schadefonds
gaswinning, de opvang van vluchtelingen en de moeizame communicatie met de
gemeente.
Gewenste situatie: Verschillende werkgroepen houden zich onder
verantwoordelijkheid van dorpsbelang bezig met verbeteringen die we nastreven.
Werkgroepen zijn soms tijdelijk, anderen hebben een langere doorlooptijd. In een
werkgroep zitten naast bestuursleden ook inwoners die mee willen denken of een
speciale expertise hebben. Werkgroepen kunnen ook gebruik maken van adviseurs.
Zo zijn op dit moment de werkgroepen ‘Dorpshuis’, ‘Lesturgeonplein’, ‘Zorg en
Welzijn’, ‘Ommetjes’, ‘Dorpsvisie’, ‘Jubileum’, ‘Omkiek’n naor elkaor’ en ‘Domotica’
actief.
Samengevat:
•
•
•
•
•

Betere communicatie met de gemeente Westerveld
Organiseren van buurtgesprekken wanneer nodig
Blijvend aandacht voor ledenwerving
Participeren in het overkoepelend ‘Dorpenoverleg’
Verzelfstandigen van de werkgroep ’Omkiek’n naor elkaor’
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8 . TOT SLOT
‘Dorpsbelang Vledder’ maakt zich sterk voor een vitaal, levensloopbestendig,
duurzaam en pro-actief dorp waar het goed wonen, leven en werken is. In deze visie
zijn de nodige actiepunten genoemd, variërend van woningbouw tot infrastructurele
voorzieningen, aanpassingen van de leefomgeving, zorg voor welzijn en bijzondere
aandacht voor jongeren en de communicatie met dorp en gemeente.
Veel van deze aandachtspunten zijn opgehaald tijdens buurtgesprekken waarvoor
iedereen in het dorp, van jong tot oud, uitgenodigd was. Alleen dan ontstaat een
compleet beeld van behoeften en wensen van de inwoners. ‘Dorpsbelang Vledder’
gelooft in deze aanpak waarin meedenken en meebeslissen centraal staan.
Dorpsbelang Vledder verwacht hetzelfde van de gemeente Westerveld, als uiting van
een volwassen samenwerking op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Hiervoor is het cruciaal dat zoveel mogelijk inwoners lid worden en blijven van
Dorpsbelang.
Dorpsbelang Vledder gaat zich de komende jaren hard maken voor de in deze visie
genoemde actiepunten. Het weet zich hierbij ondersteund door de inwoners van
Vledder.

20

