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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:

Ondersteunen initiatieven uit de Drentse samenleving (Dorpsinitiatieven) en de

Geconcentreerde aanpak in Zuidoost-Drenthe. Op 30 oktober 2013 hebben wij u geÏn-

formeerd over het Uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van Drentse dorpsinitia-
tieven.

ln de periode van 1 september 2014hol en met 31 oktober 2014 is de derde tender
opengesteld waarbinnen dorpsinitiatieven konden worden ingediend. Er zijn 38 aan-

vragen ingediend.

ln de tabel hierna informeren wij u over de geselecteerde dorpsinitiatieven. De gese-

lecteerde 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 ge-

noemde thema's die in het Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven Provincie Drenthe zijn

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

elders kunnen spelen en zijn in die zin dus overdraagbaar. Voor een totaalbedrag van

€ 292.397,-- verstrekken wij subsidie aan 15 gehonoreerde dorpsinitiatieven.

Wij verkennen of de ingediende projecten die geen subsidie ontvangen binnen deze

regeling ook op een andere manier kunnen worden ondersteund. Daarbijwordt
initiatiefnemers ook gewezen op de mogelijkheid van het bijstellen van hun aanvraag

en deze zo mogelijk opnieuw in te dienen voor een volgende tender. Deze vierde ten-

der is geopend van 1 maart 2015 tot en met 30 april 2015.
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Geselecfee rde projecten derde tender Vitaal Platteland; dorpsinitíatíeven
Project: opbouw gebiedscoöperatie

Zuidwest-Drenthe. Opzetten van een ge-

biedscoöperatie voor het versterken van de

regionale economie en duurzame leef-

baarheid met ondernemers, inwoners, on-

derwijs en overheid.

Gebiedscoöperatie Zu idwest-Drenthe

t.o.

Gemeente: De Wolden

Project: Veilig door't Dorp. Een project dat
de inwoners bewust moet maken van de
gevaren die verkeer met ztch meebrengt.

Het richt zich op alle leeftijdscategorieën.

De bevolking is zelf eigenaar van het pro-

ject en geeft het zelf vorm.

Vereniging Plaatselijk Belang De

Vooruitgang

Gemeente: Midden-Drenthe

Project: Realisatie MFA Oosterhesselen.

Het MFA biedt onderdak aan tal van

verenigingen. Het is de spil in het dorp en

draagt bij aan de saamhorigheid van de

inwoners (verenigingsleven en vrijwilli-

gerswerk). Om de te organiseren activitei-

ten te kunnen realiseren, wordt gekeken

naar aanpassingen van de inrichting.

Stichting beheer MFA Oosterhesselen

Gemeente: Coevorden

Project: MFA De Zeijer Hoogte. lnrichting

MFA: het hoofddeelvan de MFA is de on-

derwijsvoorziening en de sporthal. Door

beide delen te verbinden is er een multi-

functionele ruimte ontstaan. Om de te or-

ganiseren activiteiten te kunnen realiseren,

wordt gekeken naar aanpassing van het

interieur.

Stichting De Zeijer Hoogte

Gemeente: Tynaarlo

Dorpsbelang Vledder

Gemeente: Westerveld

Project: i nform atie-/contactcentru m

Zorglwelzijn Vledder. Het instellen van een

lnformatie- en Contactcentrum Zorg en

Welzijn waar inwoners terecht kunnen met

vragen/wensen/hulpverzoeken over zorg

en welzijn voor zichzelf of anderen (zowel

professionele hulp als hulp van vrijwil-

ligersgroepen). Men (de vrijwilligers die het

contact- en informatiecentrum bemensen)

kan contact onderhouden, vrijwilligerswerk

ondersteunen en initiëren; hierdoor krijgt

ook de gemeenschappelijke infrastructuur

zorg en welzijn voor de regio Vledder ge-

stalte. Het project brengt diverse partijen

op een nieuwe en gestructureerde manier

bijeen ten behoeve van de leefbaarheid in

het dorp en omgeving.

Zorgcollectief Zu idwest-Drenthe

Gemeente: Westerveld

Project: Het brede dorpshuis: wonen, wel-

zijn, cultuur en zorg. Het woon- en service-

centrum aan de Jan Wierengaweg in

Ruinen biedt eveneens ruimte aan onder
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andere een ontmoetingscentrum voor be-

woners en verenigingen en heeft voor de

ontplooiing van diverse activiteiten een

geschikt ingerichte binnenruimte nodig.

Deze voorziening (voorheen het dorpshuis)

kan daardoor voor het dorp behouden blij-

ven.

Onderzoek de mogelijkheid en/of wense-

lijkheid om een dorpshuis te realiseren om

de leefbaarheid in het dorp Klijndijk te sti-

muleren en te behouden om zodoende de

sociale cohesie te bevorderen.

Stichting UDIK

Gemeente: Borger-Odoorn

Project: Realisatie speeltuin. Realiseren

van een speeltuin. Het is de opstap naar

de realisatie van de aanleg van een parkje

en kinderboerderij (dagbesteding).

Buurt- en speeltuinvereniging Tussen

de diepen

Gemeente: Borger-Odoorn
Project: De Monden volfit. Hulp en zorg

dichter bij de bewoner brengen. Dit project

is bestemd voor inwoners uit zes dorpen

die iedere week een programma kunnen

bijwonen (bewegen, ontspannen en een

maaltijd).

Plaatselijk belang Nieuw-Weerdinge

Gemeente: Emmen

Project: Dorps-, leer-, speelplein

Wapserveen. Aanleg van een ontmoe-

tingsplein in Wapserveen waar activiteiten

kunnen worden georganiseerd.

Dorpsgemeenschap Wapserveen

Gemeente: Westerveld

Project: Bos vol Burgerkracht. lnvestering

om in de toekomst zelf inkomsten te kun-

nen genereren om het omliggende bos te

kunnen onderhouden en toegankelijk te

houden voor bewoners en toeristen.

Plaatselijk belang Nieuwlande

Gemeente: Hoogeveen

Aanleg parkeerplaatsen vlakbij OBS De

Springplank in Eexterveen (Veenschool) en

de kinderopvang. Deze kunnen ook ge-

bruikt worden door bezoekers van de

sporthal en 's winters voor bezoekers van

de ijsbaan. Ook wordt er een pad en ver-

lichting aangelegd tussen parkeerplaats en

school.

Stichting PrimAH

Gemeente: Aa en Hunze

Project: Ondernemend en vitaal Barger-

Compascuum. Ontwikkelen en uitvoeren

van een sterke business case voor het

dorp voor onder andere het overeind hou-

den en versterken van de supermarkt, het

organiseren van eigen zorg, het realiseren

van een ontmoetingscentrum en het ver-

sterken van burgerkracht in het dorp;

bovenstaande coördineren om zo een

vitale, levensvatbare, veerkrachtige, leven-

dige samenleving te behouden.

Plaatselijk Belang Barger-Com pascuum

Gemeente: Emmen
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Project: vervolg structuurvisie Bruisend

centrum Nieuw-Amsterdam/l/eenoord.
Opstellen van een inrichtingsplan voor de

openbare ruimte (de inrichting van het cen-

trum van Nieuw-Amsterdam als aange-

naam verblijfsgebied) waarbij de inwoners

van Nieuw-Amsterdam de gelegenheid

wordt geboden om met een plan te komen

(prijsvraag). Het betreft de aanloop (voor-

bereiding) van het uiteindelijke uitvoerings-
project.

Bruisend centrum Nieuw-

AmsterdamA/eenoord

Gemeente: Emmen

Project: Realisatie van de Multifunctionele

Accommodatie De Boswalte Een. Om te

voorkomen dat de beide basisscholen niet

langer houdbaar zouden zijn door terug-

loop van instroom, met als gevolg daarvan

minder sportzaalhuur voor het dorpshuis,

heeft het dorp een oplossing gezocht in de

vorm van een nieuwe MFA (uitbreiding van

het dorpshuis). De MFA moet de ontmoe-
tingslocatie worden in het dorp. Het is de

spil in het dorp en draagt bij aan de saam-
horigheid van de inwoners (verenigingsle-

ven en vrijwilligerswerk).

De Boswal

Gemeente: Noordenveld

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

coll

secretaris voorzitter


