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Onderwerp: Vitaal Platteland; dorpsinitiatieven

Geachte voorzitter/leden,

Op 17 april2013 hebt u de kadernotitie Vitaal Platteland vastgesteld. Voor het vitaal

houden van het platteland wordt daarbij ingezet op uitvoering langs twee lijnen: On-

dersteunen initiatieven uit de Drentse samenleving (Dorpsinitiatieven, lijn 1) en de

Geconcentreerde aanpak in Zuidoost-Drenthe (lijn 2). Op 20 februari 2014 hebben wij

u geïnformeerd over het herziene uitvoeringsbesluit en de geselecteerde projecten

van de 1e tender in 2013 die liep van 30 oktober 201 3 tot en met 6 ianuari 2014.

ln de periode van 1 maart 2014toten met 31 mei 2014is de 1e tendervan2014
opengesteld waarbinnen dorpsinitiatieven konden worden ingediend. ln de tabel hier-

onder informeren wij u over de geselecteerde projecten. ln totaal zijn er 42 aanvragen

ingediend, waarvan er 22zijn gehonoreerd vanuit Vitaal Platteland Dorpsinitiatieven.

De projecten die niet gehonoreerd zijn worden hierover geïnformeerd. Een aantal nog

niet gehonoreerde projecten krijgt de suggestie hun projectvoorstel, indien gewenst,

aan te passen en voor de volgende tender in te dienen.

De gehonoreerde projecten vallen op door de manier waarop zij een bijdrage leveren

aan het oplossen van een urgent probleem in hun dorp, dat aansluit op meerdere van

de genoemde thema's die in het Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven provincie Drenthe

zijn omschreven. De projecten geven een antwoord op vragen of problemen die ook

elders kunnen spelen en zijn in die zin dus overdraagbaar. De verschillende partijen

die bij het project betrokken zijn, werken samen om een nieuw netwerk, een coöpe-

ratie of een ander samenwerkingsverband te vormen. De manier waarop zij een pro-

bleem aanpakken is vernieuwend en er ontstaat een slagkracht waar de gehele be-

volking van het dorp bij gebaat is.
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Geselecteerde projecten le tender2014 Vitaal Platteland, dorpsinitiatieven

Plaatselijk Belang Veeningen

Gemeente De Wolden

Het Groene Hart van Veeningen: ontwikkelen van

een organisatievorm (coöperatie of iets dergelijks)

voor het beheer van diverse faciliteiten en voorzie-

ningen in het dorp (onder andere voor speeltuin,

dorpshuis, sportveld etc.). Door de nieuwe organisa-

tievorm worden de dorpsbinding en zelfsturing ge-

stimuleerd. Daarnaast wordt de omgeving van het

dorpshuis ingericht; een deel van het bos van Drents

Landschap wordt heringericht en met het plaatsen

van een uitgifte voor consumpties en een over-

kapping ontstaat een ontmoetingsplek voor alle be-

woners van Veeningen (vergroten van de belevings-

en gebruikswaarde).

Het plaatsen van een beeld van Jan Luuks (oud-

brugwachter). Om dit beter tot zijn recht te laten

komen, wil men er meteen een ontmoetingsplek van

maken (plaatsen bankjes) die ingericht wordt door

vrijwilligers.

Dorpsgemeenschap Uffelte

Gemeente Westerveld

Natuur beleven en voelen: inrichten en onderhouden

van een beleef- en pluktuin en het beheer van een

natuurgebied. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de

woon- en leefomgeving en aan de sociale binding in

het dorp. Realisatie van extra ontmoetingsmogelijk-
heden.

Plaatselijk Belang Dalerpeel

Gemeente Coevorden

Herkenbaarheid bruggetje Eeser Voorste Diep: oude

wegtracé van de verbindingsweg tussen Ees en

Borger inrichten als voetpad, realiseren van brugleu-

ningen en uitkijkplateau op de plaats waar vroeger

een bruggetje lag over het Eeser Voorste Diep.

Plaatsen van een informatiepaneel over de historie

van het gebied.

Veren iging Dorpsbelangen

Ees Eesergroen

Gemeente Borger-Odoorn

Wapser Gemeenschap

Gemeente Westerveld

Aanleg parkeerplaats Dorpshuus Oens Huus: aanleg

parkeerplaats bij het dorpshuis en de basisschool in

het centrum van Wapse op een deel van het bijge-

legen sportveld. Op deze manier wordt de omgeving

veiliger. De bevolkingzal de werkzaamheden zelf

uitvoeren.

Multimediale verbondenheid gemeente Coevorden:

digitalisering van het uitzendsignaal. Op die manier

kan nieuwsverspreiding beter gerealiseerd worden

(verenigingen etc. kunnen daar zelf hun nieuws op

plaatsen). Door gebruik te maken van één systeem

is deze informatie centraal op één plek te bekijken.

Bundeling van informatie leidt tot meer overleg en

vergroot de verbondenheid tussen de dorpen on-

derling en de verenigingen in de buitengebieden van

de hele gemeente Coevorden.

Stichting lokale omroep

Coevorden e.o.

Gemeente Coevorden
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Herinrichting Stad: renoveren van't Stad in

Roswinkel. Het betreft het opnieuw bestraten van de

weg en het vervangen van oude zieke kastanje-

bomen.

Plaatselijk Belang Roswinkel

Gemeente Emmen

Vereniging Hollandscheveld

Gemeente Hoogeveen

Gemeenschappel ijke website en cultuurh istorische

wandelroute in en rond Hollandscheveld met verha-

lenpaal en informatiepanelen.

Multifunctioneel parkeerterrein sportpark Erica:

aanleg parkeerplaats bij voetbalverenigingen

Sc Erica en Erica 86. Ook te gebruiken voor be-

zoekers van de bijgelegen sporthal en het dorpshuis.

Men wil dit ook gebruiken voor andere activiteiten als
jaarmarkt, kermis, rommelmarkten etc.

Sportclub Erica

Gemeente Emmen

Stichting Bodemsanering NS

en Dorpsbelangen Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo

Park Tynaarlo: herinrichten/herplanten van een ver-

rommeld terrein van 6 ha. tot een wandel-, recreatie-

en speelterrein. Veel draagvlak in het dorp. Vergro-

ten van de belevings- en gebruikswaarde van de

woonomgevrng.

Vereniging Streekbelang Fort

en omgevrng

Gemeente De Wolden

WandelJfietspad Drogterweg: betreft de eerste

aanzettot de aanleg van een wandel- en fietspad

van Fort naar Zuidwolde. Veel kinderen uit Fort

zullen er gebruik van maken omdat deze route vei-

liger zal zijn dan de huidige. Langs het pad zullen

allerlei initiatieven ontwikkeld worden die de route

aantrekkelijk maken.

Omgevingsplan Zeijen: verbeteren en behoud van

natuur en landschap, de biodiversiteit en de beleving

daarvan. Het gaat onder andere om de aanleg van

een plukboomgaard, de herinrichting van het

pomphuis, onderhoud en herstel van de omgeving,

plaatsen van een oplaadpunt voor elektrische

fietsen en wandel- en fietsroutes.

Stichting Zeijenntiek en om-
geving

Gemeente Tynaarlo

Project De Vaart: aanleg van een verharde inlaat-

plaats voor boten en het realiseren van een recrea-

tieve omgeving. Het zal een positieve bijdrage le-

veren aan het gebruik en de beleving van de

Veenvaart.

Plaatselijk Belang

Klazienaveen-Noord

Gemeente Emmen

Het verhaal van Geesbrug: project bestaat uit het

plaatsen van een paneel met daarop een historische

foto van de locatie en een kaart van Geesbrug en

andere foto's uit de omgeving die bezoekers moeten

stimuleren de omgeving te bekijken. Daarnaast gaat

het om een verhalenpaal met ooggetuige(n) die iets

vertellen over de historie van de locatte.

Plaatselijk Belang Geesbrug

Gemeente Coevorden
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Oudervereniging OBS

De Hekakker

Gemeente Noordenveld

Sport- en Speelplein 3.0: realisatie van een school-

plein/sportgelegenheid met als uitgangspunt dat het

plein kinderen uitdaagt om te bewegen (gezonde

school). Door jeugd uit de buurt wordt het ook ge-

bruikt. Lokale sportverenigingen gaan het plein ge-

bruiken waardoor het een plein voor het héle dorp

wordt.

Recreatieve verbinding Kloosterpad: door de aanleg

van het (recreatieve) Kloosterpad wordt het veiliger

voor fietsers en wandelaars om van de Brink in

Ruinen naar het bezoekerscentrum Dwingelderveld

te gaan. Ruinen kan daardoor het vertrekpunt

vormen voor tochten over het Dwingelderveld. Er is

daardoor minder autoverkeer rond het bezoekers-

centrum.

Dorpsbelangen Rune

Gemeente De Wolden

Stichting Ouderraad
Oosterveldschool

Gemeente Westerveld

Natuurspeelomgeving Oosterveldschool: aanleg van

een natuurspeelomgeving in de omgeving van de

Oosterveldschool in Uffelte. Dit project vergroot de

belevings- en gebruikswaarde van de woonom-
geving. Niet alleen voor de kinderen van de school

maar ook voor verenigingen en dorpsactiviteiten.

Landschapsonderhoud

Zuidwest

Gemeenten De Wolden,

Westerveld, Meppel,

Hoogeveen en

Midden-Drenthe

"Landschap onderhouden we samen": gecombineer-

de aanvraag van vijf pilots voor het proefdraaien met

streekbeheer voor de instandhouding van de meest

kwetsbare landschapselementen in een víjftal ge-

bieden. Centraal staat het oprichten van netwerken

van inwoners, vrijwilligers, grondeigenaren, scholen,

participatiebedrijven, etc. die aan de slag gaan met

(hun eigen) landschap.

Op dit moment is de 2e tender van 2014 opengesteld tot en met 31 oktober 2014. Ook

na deze periode zullen wij u weer informeren over de geselecteerde projecten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris

wa.


