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INLEIDING
Het veengebied van de Monden heeft een
bijzondere ontstaansgeschiedenis en een sterk
eigen ‘gezicht’. Mensen wonen en werken er
over het algemeen met tevredenheid, zijn trots
op hun plek, genieten van de vergezichten
en herkennen bij elkaar de cultuur van niet
‘lullen maar poetsen’. Men communiceert op
directe wijze en zorgt voor zijn eigen zaakjes.
Hulp wordt niet gauw gevraagd, oplossingen
worden zelf wel bedacht. Waar eerst de
vervening en later de landbouw en de industrie
werkgelegenheid verschafte, zijn nu veel
inwoners actief in de dienstensector, zorg of
als zelfstandige.
Ook in het Mondengebied is de mobiliteit van
de 21e eeuw goed zichtbaar: inwoners reizen
meer, halen hun boodschappen van verder
of bestellen online. Sociale contacten en
activiteiten hoeven niet per sé naast de deur
te liggen: men bezoekt plekken die aansluiten
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op het eigen sociale netwerk of gedeelde
hobby’s. Zolang men mobiel is, is het geen
enkel probleem om daarvoor wat verder te
rijden. Daarnaast maakt de langgerektheid van
de dorpen dat men elkaar niet vanzelfsprekend
‘op de brink’ treft. Men deelt vooral de eigen
vrijheid en de ruimte die het Mondengebied
biedt. Aan die vrijheid en individuele
bewegingsruimte is men erg gehecht.
Professionele partijen die in het Mondengebied
de samenwerking met inwoners zoeken,
zullen daarmee anders moeten opereren dan
op het zand en rekening moeten houden met
de thema’s die juist in dit gebied spelen. Om
dat te bereiken is verandering van het eigen
handelen nodig, zowel voor inwoners van het
gebied, als voor ons professionele partijen.
Deze gebiedsagenda biedt een leidraad en
handelingsperspectief voor deze nieuwe
aanpak.
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Als professionele partijen in het Mondengebied
hebben we daarbij gezamenlijk de volgende
uitgangspunten voor de gebiedsagenda
geformuleerd:
• We willen graag samenwerken met de
inwoners van het Mondengebied. Hun
dagelijks leven speelt zich niet af in
sectoren of beleidsvelden daar houden wij
in ons handelen rekening mee. We zoeken
verbanden, maken koppelingen en zorgen
voor maatwerk.
• We zien dat onze interventies op de
complexe vraagstukken van deze tijd aan
kwaliteit winnen als we ze in samenhang
met andere partijen vormgeven.
• We willen beter communiceren met de
inwoners. We vertellen wat we aan het
doen zijn en waarom, zodat inwoners zich
beter herkennen in onze aanpak.
Dit betekent dat we niet alleen méér
in samenhang moeten kijken naar de
vraagstukken die er spelen, maar ook dat
we op zoek moeten naar nieuwe vormen van
samenwerking in het gebied.

We zijn met elkaar een netwerk geworden
met een concreet doel: in onze samenwerking
staat het belang van de inwoners van het
Mondengebied centraal. Dat lukt alleen als we
beter leren luisteren naar het Veenkoloniaals
geluid en hierop leren anticiperen.
Wij beseffen dat dit soms spannend is voor
onze werkers in het gebied, maar tegelijkertijd
ervaren we in het totstandkomingsproces
van deze gebiedsagenda de wil en de zin
om er samen de schouders onder te zetten.
Wat ons betreft een hele mooie opmaat
naar 2021, de invoering van de nieuwe
Omgevingswet. Wij willen de projecten uit
deze Integrale Gebiedsagenda gebruiken om
dit nieuwe samenwerken verder te oefenen
en te verfijnen. Wij zien dit als een continu
proces, waarin we, samen en met inwoners,
alle ontwikkelingen die bijdragen aan de
leefbaarheid zo optimaal mogelijk willen
ondersteunen.

Rensina van der Velde:

Ellen Stevens:

Nynke Houwing:

Gerhardus Hagénus:

Albert Velthuis:

Angelique Smid:
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ALLES ZELF DOEN
IS OPTELLEN
SAMENWERKEN IS
VERMENIGVULDIGEN
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HET NIEUWE WERKEN
Aan alle professionele organisaties die in het
Mondengebied werken, wordt gevraagd te
anticiperen op ontwikkelingen die in de regio
spelen: krimp en vergrijzing; duurzaamheid en
de maatschappelijke impact daarvan in de vorm
van bijvoorbeeld windmolens en zonneparken;
de grote hoeveelheid aan individuele hulpvragen
en de toenemende zorgvraag; relatief veel
mensen met gezondheidsproblemen;
bodemdaling etc. Vanuit de leefwereld van
de bewoners in het gebied worden die
ontwikkelingen vaak niet of op een ander
niveau ervaren: verder moeten rijden voor
voorzieningen, minder kinderen in de klas,
weinig animo voor evenementen, woongenot
staat onder druk etc.

ondernemerschap en versterking van de
eigen identiteit.
In de totstandkoming van de gebiedsagenda
hebben we geconstateerd dat deze vier
items zowel door bewoners als professionele
organisaties als gebiedseigen kwaliteiten
herkend worden.

De projecten die wij in de Integrale
Gebiedsagenda oppakken zijn daarmee
projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de
leefwereld en tegelijkertijd helpen de ambities
en opgaven vanuit de systeemwereld op te
pakken. Wij realiseren ons dat deze projecten
van ons vragen om anders te werken dan we tot
nu toe gewend zijn.

We zullen dus moeten oefenen met nieuwe
manieren van samenwerken. Oefenen betekent
ruimte nemen en krijgen om zaken uit te
proberen. En waar dingen geprobeerd worden,
gaan ook dingen mis. Dat is niet erg, als er van
die missers maar geleerd wordt. Intern in de
eigen organisaties, extern met partners en in
de interactie met inwoners. De projecten die
vanuit de Integrale Gebiedsagenda worden
opgepakt zijn daarmee pilots voor dit nieuwe
werken, maar bovenal een opstart om het
nieuwe werken praktisch handen en voeten te
geven; samen resultaten boeken in proces en in
eindresultaat.

Als organisaties hebben we in het proces
gezegd: we kunnen die ontwikkelingen niet
tegenhouden en door alleen te focussen op het
uitleggen waar deze ontwikkelingen vandaan
komen lossen we niets op. Het gebied is er
meer bij gebaat als we onze energie steken in
vergroting van de aspecten die daadwerkelijk
bijdragen aan de kwaliteiten in het gebied:
zorgen voor elkaar; vrijheid en ruimte,
INTEGRALE GEBIEDSAGENDA DE MONDEN
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TOTSTANDKOMING RESULTATEN
De projecten die in de Integrale
Gebiedsagenda te vinden zijn, zijn niet
zomaar door ons bedacht. Het zijn resultaten
van een intensief interactief proces, waar
veel verschillende partijen en uiteraard de
inwoners van de dorpen zelf bij betrokken zijn
geweest. Dit traject is begin 2017 gestart met
de ondertekening van een intentieverklaring
waarin een groot deel van de professionele
partijen in het gebied zich committeerden
en meerwaarde erkennen in het samen
optrekken in de vraagstukken die in het
gebied leven. Samen met deze partijen
hebben we vervolgens de inwoners van het
Mondengebied op verschillende manieren
gevraagd wat zij belangrijk vinden in hun dorp.
• Eerst is getoetst of we met de huidige inzet
van de professionele partijen op de goede
weg zitten. Hoe denken de inwoners over
de speerpunten (zie bladzijde 15) waarvan
de professionele partijen zeggen dat ze
belangrijk zijn?
• In aanvulling op die eerste dorpse
gesprekken is met behulp van een online
vragenlijst nog input opgehaald over
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•

andere thema’s: over het gebruik van
woonomgeving en voorzieningen, over
wensen en behoeften en over de beleving
van het eigen dorp.
Die informatie is op brede dorpsavonden
verder met inwoners besproken.

INTEGRALE GEBIEDSAGENDA DE MONDEN

Omdat we het belangrijk vonden en vinden dat
zoveel mogelijk inwoners de kans krijgen om
voldoende hun inbreng te geven, heeft deze
inventarisatie al met al langer geduurd dan
we in eerste instantie dachten. We hebben
gemerkt dat participatie tijd kost en daar
hebben we gaandeweg het project gehoor aan
gegeven door het traject zijn tijd te gunnen.
Op die manier hebben we de zorgvuldigheid in
acht genomen die in de dorpen zelf nodig was.

WAAROM BINNEN
JE COMFORTZONE BLIJVEN
ALS DAARBUITEN
VEEL MEER TE BELEVEN VALT

INTEGRALE GEBIEDSAGENDA DE MONDEN
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BELANGRIJKE LESSEN GELEERD
Het traject van de Integrale Gebiedsagenda
heeft voor ons verrassende uitkomsten
opgeleverd die niet direct in projecten terug te
vinden zijn, maar waar we de komende tijd wel
veel aandacht aan gaan besteden.
•

We zien en spreken maar een selectieve
groep mensen die de belangen
van hun dorp vertegenwoordigt.
Belangenbehartiging is vanwege de
lokale cultuur en de uitgestrektheid
van de dorpen ook een lastige opgave.
Want voor wie spreek je? En speelt het
onderwerp ook bij inwoners twee kilometer
verderop? We moeten daarom op zoek
naar nieuwe vertegenwoordigers in
de dorpen. We vallen te veel terug op
vertegenwoordigingen die geen draagvlak
meer hebben. Daarom gaan we op zoek
naar nieuwe verbanden die passen bij
deze tijd. Vaak zijn dat doelgerichte
samenwerkingsverbanden, meestal voor
kortere duur. Daarbij moeten ook de
inwoners zich bewust worden dat men
sterker staat en meer voor elkaar kan
krijgen als zij zich verenigen.
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•

Uit de belevingsonderzoeken en de
gesprekken met de inwoners is gebleken
dat de nadruk wat hen betreft vooral ligt
op het beheerniveau van “het groen en het
grijs”. Ofwel: hoe de wegen en de bermen er
in hun dorp bij liggen, of ze veilig zijn en of
het heel is. We hebben moeten constateren
dat deze basis in het Mondengebied niet op
orde is en dat we een inhaalslag moeten
uitvoeren. Dit willen we ook, omdat we
inzien dat het anders niet gaat lukken om
leefbaarheidsprojecten van de grond te
krijgen.

•

Te vaak worden de dorpen als één gebied
gezien. Het belevingsonderzoek laat
echter zien dat er duidelijk verschillen
zijn tussen Valthermond, 2e Exloërmond
en 1e Exloërmond (zie hoofdstuk 5). Ook
binnen de dorpen zelf zijn er verschillen
zichtbaar. Daarnaast is het aanbod van
voorzieningen in dit cluster van dorpen
zo klein, dat hiervoor – afhankelijk van de
plek waar men woont – naar Stadskanaal,
Musselkanaal, Ter Apel of Emmen wordt
uitgeweken.
INTEGRALE GEBIEDSAGENDA DE MONDEN

•

De meeste inwoners zijn heel realistisch
over het ontbreken van voorzieningen
om de hoek en ervaren dat niet als een
probleem zo lang ze maar mobiel zijn. Dat
hoort gewoon bij wonen in De Monden.
Maar inwoners ervaren het huidige
gemeentelijke beleid van ‘Kern en Kader’
wel als ongelijk verdeeld. “Er wordt hier
helemaal niets meer geïnvesteerd, alles
gaat naar de grote kernen.” We zullen de
consequenties van Kern en Kader tegen
het licht moeten houden en kijken hoe we
een vervolg geven op dat wat met Kern
en Kader is ingezet. Dat zit niet alleen in
de investering in stenen, maar vooral in
digitale mobiliteit en in bereikbaarheid.

•

Door alle gesprekken die we met
inwoners uit het gebied hebben gehad,
is ons duidelijk geworden dat we als
professionele partijen beter moeten
terugkoppelen wat we doen en uitleggen
waarom we doen wat we doen. En dat we
ook echt doen wat we zeggen. Er zijn te
veel verhalen waarbij inwoners met hun
vraag van het kastje naar de muur worden

gestuurd. Dit helpt de vertrouwensband
tussen instanties en burger niet, laat staan
samen optrekken in het leefbaarder maken
van de dorpen.
•

Thema’s als windmolens, zonneparken,
veenoxidatie, onderwijs of gezondheidzorg
komen niet bottum-up naar boven. Als
professionele partijen zien wij op deze
thema’s wel degelijk flinke opgaven waar
wij inspanning op moeten leveren. Gezien
onze beperkte economische draagkracht
is het lastig hier invulling aan te geven en
dus zal er intensiever samenwerking
moeten worden gezocht met de Provincie
en kijken we of de oprichting van een
gebiedsfonds of het programma ‘Kans voor
de Veenkoloniën’ hier uitkomsten in biedt.
Ook al benoemen inwoners deze thema’s
nu niet als aandachtspunt, we moeten niet
vergeten hen bij de projecten hierover te
betrekken.

•

Snel internet is een basisbehoefte voor
het in standhouden van de leefbaarheid in
het gebied. Digitale bereikbaarheid is niet
alleen essentieel voor lokale bedrijvigheid,
maar biedt ook kansen op sociaal vlak,
in de dienstverlening en in de zorg. We
zien het daarom als een gezamenlijke
verplichting om hier continue aandacht aan
te besteden.
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•

Te vaak gebruiken we te formele taal
en te ingewikkelde woorden waardoor
inwoners de boodschap niet horen en
we de drempel om zelf contact te zoeken
onbewust verhogen. We moeten daarom
meer passend bij het gebied leren
communiceren: eenvoudig, pragmatisch
en doelgericht.
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ü Waardering voor de rust en ruimte
ü Trots op het uitzicht en het vrijstaand kunnen wonen
ü Blij met het wederzijdse respect om je eigen
gang te kunnen gaan
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ü De buren vervullen een belangrijke rol waar het gaat om
nabuurschap / hulp verlening
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ü Veel bewoners denken wel eens aan verhuizen. Met name
mensen die ouder worden.
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ü Met huishoudelijke hulp kunnen veel mensen langer
thuiswonen
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groenstructuur

ü Hoe meer men weet dat hun huis geschikt is om oud in te
worden, hoe minder men denkt aan verhuizen

gebouwd gebied / erven

ü De verhuiswens gaan naar:

dorpsbebouwing
sociale huurhuizen
buurthuis de Badde
busstation
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ü Een huis met minder tuinonderhoud
ü Een plek met de voorzieningen dichterbij
ü Een plek met betere sociale contacten
ü Een plek waar minder overlast is van verkeer/windmolens

EIGENHEID VAN DE DRIE DORPEN
De geschiedenis van de ruim 160 jaar jonge
dorpen is verbonden met de ontginning van
het veen. In 1853 werd begonnen met het
verlengen van het Stadskanaal vanaf de
IJzeren Klap in Musselkanaal richting Valthe.
Het veen werd ontwaterd, afgegraven en via
het Stadskanaal afgevoerd. Langzamerhand
ontstonden vanaf het oosten, langs
verschillende evenwijdige kanalen, geleidelijk
de dorpen Valthermond, 1e Exloërmond en 2e
Exloërmond. Door de vele activiteiten die de
veenontginning met zich meebracht, groeide
met name Valthermond en 2e Exloërmond in
korte tijd sterk uit. Na het afgraven van het
veen werd de overblijvende grond geschikt
gemaakt voor de landbouw en deze landbouw,
zij het nu meer geïndustrialiseerd, is ook
nu nog altijd een belangrijk kenmerk van
de dorpen. Tegelijkertijd hebben de dorpen
meer en meer een bestemming als woondorp
gekregen, veel inwoners zijn werkzaam in de
dienstensector, de zorg of als zelfstandige.
Ook in deze nieuwe economische context
blijven de dorpen aantrekkelijk om in te wonen.
Maar waar die aantrekkelijkheid hem in zit,

dat verschilt per dorp. De online vragenlijst
en de dorpsgesprekken maken duidelijk dat
Ruim wonen voor weinig geld overal als groot
pluspunt van de dorpen wordt ervaren. Ook is
er grote waardering voor de weidsheid, de rust
en de bereikbaarheid van de dorpen.

Het verschil tussen de dorpen zit hem in
de nuances, de cultuur en met name in
de voorkeuren van en mogelijkheden van
de inwoners zelf. Zo valt het op dat in 1e

INTEGRALE GEBIEDSAGENDA DE MONDEN

Exloërmond privacy en het op eigen erf je
eigen gang kunnen gaan, als belangrijke
meerwaarde van het dorp werd genoemd.
In 2e Exloërmond ligt de nadruk sterker op
vriendschappen en familie waar het gaat
om de kwaliteit van het dorpse wonen.
En in Valthermond lag de nadruk meer op
gemoedelijkheid en de kwaliteit van de
omgeving en de natuur. De mate waarop een
beroep gedaan wordt op instanties verschilt
ook. Waar de inwoners van 1e Exloërmond
zichzelf goed lijken te kunnen redden, valt
2e Exloërmond vaker terug op hulp van onze
organisaties. Valthermond zit hier tussenin.
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ü Veel bewoners denken wel eens aan verhuizen. Met
name mensen die nog een stap willen maken richting
een groter / beter huis
ü De verhuiswens gaan naar:
ü Een plek met de (kind)voorzieningen dichterbij
ü Een grotere woning / woon-werk plek
ü Een plek waar minder overlast is windmolens
ü Een plek dichter bij familie
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belangrijk voor ontmoeting, maar ook speeltuin en
scholen
ü Zowel ‘t Brughuus, ‘t Veurhof als de Wijkplaats worden
goed gebruikt. De Wenakker niet.
ü Veel dorpsbewoners zijn actief in het dorp – in buurtje of
via kerk
ü De buren vervullen een belangrijke rol waar het gaat om
nabuurschap / hulp verlening
ü Bezit auto bepaalt mobiliteit / jeugd met fiets en OV
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ü Blij met de sfeer in het dorp (gemoedelijk)
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Noaberhuus
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on

d
or

tB

u

e

No

Supermarkt

et
tmo

MFA
‘

en

kk

gh
ru

u s a ls e e n v

bushalte richting
Stadskanaal-Valthermond

ingsple

(rijks)monument
Vervenershuis / museum

ke
n

camping

ü Veel bewoners denken wel eens aan verhuizen. Met name
mensen die ouder worden.
ü Met huishoudelijke hulp kunnen veel mensen langer
thuiswonen
ü Hoe meer men weet dat hun huis geschikt is om oud in te
worden, hoe minder men denkt aan verhuizen
ü De verhuiswens gaan naar:
ü Een plek met de voorzieningen dichterbij
ü Een huis met minder tuinonderhoud
ü Een plek waar minder overlast is van verkeer/windmolens

Aukje Wolf park

INTEGRALE GEBIEDSAGENDA DE MONDEN
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ALS IEDEREEN
DE BLOEMETJES
EENS BUITEN ZET
WORDT DE BUURT
EEN STUK MOOIER
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ONZE MEETLAT
Wat ons betreft moeten de projecten die we
de komende jaren gezamenlijk gaan oppakken
perspectief bieden voor de toekomst van het
Mondengebied. We willen oog hebben voor
de belangrijke lessen die we hebben geleerd
en aandacht voor de grotere thema’s in het
Mondengebied. Voor de keuze van projecten
hebben we een meetlat ontwikkeld met vijf
ijkpunten:
•
•
•
•
•

iedereen doet mee
goed onderwijs
goed wonen
aanpak gelaagde problematiek
slim interveniëren

Met de eerste drie punten bewaken we waar
we ons op richten:
• De generatiearmoede in de Monden is
groot. Onze inzet moet erop gericht zijn
om dat te doorbreken. We willen dat
iedereen meedoet naar eigen kunnen. We
zien namelijk teveel onbenutte potentie in
het gebied.

INTEGRALE GEBIEDSAGENDA DE MONDEN

•

•

Goed onderwijs is de sleutel voor een
leefbaar gebied. Onze inzet moet erop
gericht zijn dat we dat goed onderwijs
voor de toekomst behouden, juist nu dat
onder druk staat.
Goed wonen is van cruciaal belang.
Het is een van de kernkwaliteiten
van het Mondengebied. Er staan veel
koopwoningen in het gebied. Onze insteek
moet erop gericht zijn om de eigenaren
te helpen met de vraagstukken van deze
tijd: de verduurzaming van de woning en
aanpassingen om er ook te kunnen blijven
wonen als men ouder wordt.

Met de laatste twee ijkpunten bewaken we
onze manier van werken: sturen we inwoners
niet van het kastje naar de muur, krijgen onze
medewerkers de ruimte om de dingen goed te
doen en werken we voldoende samen.
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FOCUS IN PROJECTEN
Met de meetlat in het achterhoofd hebben
we twaalf projecten uitgekozen die we in de
Integrale gebiedsagenda hebben opgenomen.
Dit is ons bod aan de dorpen, hier gaan we de
komende jaren mee aan de slag samen. Voor
elk dorp hebben we vier projecten uitgekozen.
Ze komen enerzijds voort uit hele concrete
vragen die we bij de inwoners van de dorpen
gehoord hebben, maar ook uit de grotere
vraagstukken waar we als professionele
partijen iets mee moeten.
De focus in die projecten verschilt, maar door
alle projecten loopt een belangrijke rode draad.
Die wordt gevormd door vier thema’s die we
samen met de inwoners hebben benoemd,
waarvan we allen vinden dat deze de
leefbaarheid in de dorpen kunnen vergroten:
•
•
•
•

De twaalf projecten worden in het volgende
hoofdstuk verder uitgewerkt.
De lijst van projecten is langer dan de twaalf die
we de komende jaren in uitvoering brengen. We
hebben keuzes moeten maken omdat budget
en capaciteit bij geen van de partijen oneindig
zijn. We hebben daarom geprioriteerd. Voor het
vervolg biedt de longlist (zie bijlage) een mooie
kapstok.
Van deze geprioriteerde projecten is een groot
deel nu al haalbaar door inzet van mensen
en aanwezig budget. Voor een deel van de
geprioriteerde projecten gaan we op zoek naar
aanvullende middelen via subsidies. We doen
daar samen ons uiterste best voor, we kunnen
niet garanderen dat alles lukt.

Zorgen voor elkaar
Herkenbaarheid
Lokaal ondernemerschap
Basis op orde

18
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Zorgen voor elkaar:
Hierbij denken wij aan initiatieven en
kansen die bijdragen aan onderlinge
zorg, zoals het faciliteren van ontmoeting;
beter leren kennen wie is wie in de
dorpen en welke deskundigheid zij in huis
hebben; en investeren in wonen waar
zorg goed toegankelijk is. Bijvoorbeeld
meer levensloopbestendig maken van
de woningen, het verduurzamen van de
woningen, snel internet zodat zorg op
afstand mogelijk wordt of het mogelijk
maken van driegeneratie-woningen, zodat
mantelzorg makkelijker wordt en er tevens
een kans wordt geboden aan starters op de
woningmarkt.

Herkenbaarheid/eigen identiteit:

Lokaal ondernemerschap:

Basis op orde:

De lange linten in de dorpen maken dat
men weinig in de dorpen deelt anders
dan de weidse uitzichten. Gedeelde
verantwoordelijk over de openbare ruimte in
het lint ontbreekt. Een gedeeld idee over
wat kenmerkend is voor welke deel van het
dorp, kan helpen om ruimtelijk deelbuurten
te onderscheiden. Hierdoor kan meer lokaal
eigenaarschap ontstaan. Een dorpsvisie
met daarin aandacht voor de lokale
geschiedenis en verhalen kan daar aan
bijdragen.

De vitaliteit van het dorp hangt sterk af
van het lokale ondernemerschap. We zien
in het Mondengebied veel bedrijvigheid,
met name door ZZP’ers. Door deze vorm
van ondernemerschap te stimuleren
en te faciliteren, kan deze zich in het
gebied verder ontwikkelen. Hierbij zien
we kansen om vraag en aanbod beter
op elkaar af te stemmen. Ook signaleren
we dat de verduurzamingsopgave in
het gebied een kans biedt voor lokale
ondernemers als zij voldoende kennis en
mogelijkheden hebben om hierbij aan te
haken. Ondersteunen in het aanbieden
van opleidingen, enthousiasmeren en
borgen van dit ondernemerschap is en
blijft van belang.

Hoe de wegen en het groen er in de dorpen
bij liggen, of ze veilig zijn en of het heel
is: het is een belangrijke basis voor het
welbevinden van inwoners. Er valt veel
vertrouwen te winnen wanneer we adequaat
op klachten reageren en terugkoppelen wat
we doen, wanneer we het doen en hoe we
het doen. Een jaarlijkse dorpsschouw is hier
een voorbeeld van, maar ook een online
‘klachtenportal’ waar inwoners de status
van klachten kunnen inzien, kan helpen dit
vertrouwen te herstellen.
Ook het aanbieden van een dorpsbudget,
waardoor dorpsbewoners zelf een
verbetering in hun straat, buurt of wijk
kunnen aanbrengen, kan het eigenaarschap
vergroten.

INTEGRALE GEBIEDSAGENDA DE MONDEN
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SAMEN STERKER
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DE PROJECTEN

De twaalf projecten die we gaan uitvoeren,
hebben we in de vorm van een lemniscaat
gevisualiseerd. Het lemniscaat symboliseert
het continue proces van ons nieuwe werken.
Om te leren omgaan met de onzekerheden
die dit met zich meebrengt, hebben we in het
lemniscaat verschillende ankers gezet. Zo
kunnen we het doel, de kaders, de onderlinge
afspraken en de planning samen niet uit het
oog verliezen. Het lemniscaat is niet bedoeld
als blauwdruk, maar biedt ruimte aan de
dorpen.
In elk project is daarom ruimte voor flexibiliteit
om het nieuwe samenwerken vorm te geven.
Door de krachten van de eigen inwoners en
de organiserende partijen te bundelen ontstaat
ruimte voor maatwerk. Alleen met maatwerk
kunnen we goed inspelen op situaties en
kansen. Wij hebben alvast aangegeven wanneer
wij tevreden zijn. Natuurlijk vullen we dit per
project aan met gewenste resultaten vanuit de
inwoners. Dit geeft handvatten om de projecten
te kunnen evalueren en eventueel tussentijds bij
te sturen.
INTEGRALE GEBIEDSAGENDA DE MONDEN
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Project 1e Exloërmond: Subsidieaanvraag integrale aanpak van fietspaden
Tevreden als

Doel
Subsidieaanvraag voor integrale aanpak van
fietspaden + haalbaarheidsonderzoek naar
de ontwikkeling doorgaande fietsroute van
Tuinbouwstraat 2e Mond naar Buinerveen.

Er meer gebruik gemaakt wordt van de
(nieuwe) fietsroutes en daarmee positief
bijdraagt aan de gezondheid van de
inwoners

Preventief kunnen bijdragen aan een
gezonde leefstijl van inwoners.

Gebruikers tevreden zijn over de kwaliteit
en aansluiting van de fietspaden.

Vergroten (recreatieve) aantrekkelijkheid
langzaam verkeersroutes voor fietsers en
scootmobielen.

E-bike een goed alternatief kan zijn voor
de auto.

Kaders
√ Aanpak gelaagde problematiek
√ Iedereen doet mee
√ Goed onderwijs
Goed wonen
√ Slim interveniëren

Voor inwoners van het Mondengebied en
voor recreanten

Door wie

Voor wie

Trekker: Gemeente Borger-Odoorn
(RO)
Ondersteuning: Provincie. In nauwe
samenwerking met dorpsbelang en
basisscholen in het Mondengebied.

Budget voor het schrijven van de
subsidieaanvraag is geregeld.

Zorgen voor elkaar
√ Herkenbaarheid/eigen identiteit
Lokaal ondernemerschap
Basis op orde

Focus

Alle aan te pakken fietspaden in beeld
brengen.
Onderzoeken of een verbindende
fietsroute haalbaar is.

Budget

Langs fietsroute locatiegebonden
informatie over de historie van het
Veenkoloniaal gebied samenstellen
met basisscholen en inwoners.

Hoe
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Start:
Eind:

februari 2019
december 2021

Planning

Integrale Gebiedsagenda De Monden

Project 1e Exloërmond: Dorpsschouw structureel organiseren
Tevreden als

Doel

Kaders

Er minder klachten zijn over onderhoud en
beheer groen en grijs.

Proactief omgaan met de zorg voor het
openbaar gebied.

Er een nieuwe vorm van gezamenlijkheid
gevonden gaat worden: klachten niet “over
de schutting worden gegooid”.

Terugkomend middel om in gesprek te
zijn met dorpsbewoners.

√ Aanpak gelaagde problematiek
√ Iedereen doet mee
Goed onderwijs
√ Goed wonen
√ Slim interveniëren

Inwoners die nu zonder werk zitten
participeren in de uitvoering.
Noaberschap bevorderd wordt door
deelname en uitvoering.

Voor alle inwoners van 1e Exloërmond.

Door wie

Voor wie

Trekker: Andes
Ondersteuning: Gemeente Borger-Odoorn
(RO+MO) en Sociale teams. In nauwe
samenwerking met Streekbelangen.

√ Zorgen voor elkaar
Herkenbaarheid/eigen identiteit
√ Lokaal ondernemerschap
√ Basis op orde

Focus

Jaarlijks met inwoners een rondje door
het dorp maken, langs plekken die zij
graag onder de aandacht willen brengen.
In gezamenlijkheid bedenken hoe
betreffende situatie opgepakt kan
worden.

Budget voor de schouw in 2019 is geregeld.

Budget

Start:
Eind:

januari 2019
december 2019

Planning

Zo veel mogelijk met lokale
ondernemers.

Hoe
INTEGRALE GEBIEDSAGENDA DE MONDEN
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Project 1e Exloërmond: Pilot bermbeheer samen met agrariërs
Tevreden als

Doel

Kaders

Er minder klachten over het berm- en
slootonderhoud zijn.

Zorgen dat het niveau van beheer beter
aansluit bij het kwaliteitsbeeld van de
inwoners.

Inwoners die nu zonder werk zitten
participeren in de uitvoering.

Ecologisch beheer van bermen en sloten
beter uitwerken en uitvoeren.

√ Aanpak gelaagde problematiek
√ Iedereen doet mee
Goed onderwijs
√ Goed wonen
√ Slim interveniëren

De kosten van het onderhoud niet
gestegen zijn.

Voor alle inwoners van 1e Exloërmond.

Door wie

Voor wie

Trekker: Gemeente Borger-Odoorn
(RO+MO)
Ondersteuning: Sociale teams Werk. In
nauwe samenwerking met de agrariërs
die hierin samen willen optrekken en alle
inwoners die ideeën hebben hoe het
onderhoud beter kan binnen de
bestaande onderhoudsbudgetten.

Budget voor 2019 is geregeld.
√ Zorgen voor elkaar
Herkenbaarheid/eigen identiteit
√ Lokaal ondernemerschap
√ Basis op orde

Focus

Afspraken maken met agrariërs die mee
willen helpen met maaien.
Uitproberen en samen ontdekken wat dit
voor de "achterkant" van het
onderhoudsproces betekent en hoe dit
aangepast en geborgd kan worden.

Budget

Evaluatie na een jaar en waar nodig
proces aanpassen/toepasbaar maken in
andere dorpen.

Hoe
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Start:
Eind:

februari 2019
december 2019

Planning
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Project 1e Exloërmond: Sociaal-ruimtelijke visiekaart ontwikkelen
Tevreden als

Doel

Kaders

Er in gewone taal uitgelegd kan worden
wat die kwaliteiten dan zijn.

Scherp krijgen welke kwaliteiten waar in
het dorp gekoesterd worden en waar
wensen tot verandering zijn.

De inwoners en organisaties van het dorp
zich er in herkennen (een gedragen
beeld).

Dient als leidraad om ontwikkelingen in
het dorp in de toekomst goed te kunnen
begeleiden (maatwerk op zijn 1e Monds)
en aan te sturen.

√ Aanpak gelaagde problematiek
√ Iedereen doet mee
Goed onderwijs
√ Goed wonen
√ Slim interveniëren

Er ruimte is voor uiteenlopende belangen
en oog voor de individuele schaal.
Er ook aandacht is voor overkoepelende
thema's als windmolens en veenoxidatie.
Het ook een opmaat is voor een ruimtelijk
"zelfwerk-handboek" voor inwoners (zoals
bijv. de Apeldoornse Kookboeken).

Voor alle inwoners van 1e Exloërmond en
voor alle organisaties die met ingrepen in
het dorp te maken hebben of kunnen
krijgen.

Door wie

Voor wie

Trekker: Andes
Ondersteuning: Gemeente
Borger-Odoorn (RO+MO) en Woonservice.
In nauwe samenwerking met
Streekbelangen.

Budget moet nog geregeld worden.
Zorgen voor elkaar
√ Herkenbaarheid/eigen identiteit
Lokaal ondernemerschap
Basis op orde

Focus

Het samenbrengen van kennis van
inwoners en van deskundigen
(cultuurhistoricus; landschapsarchitect;
stedenbouwkundige; ecoloog en
socioloog). Samen maken ze het verhaal
van hun dorp: wat is typisch voor 1e
Mond? Waar is het goed en waar kan het
beter?

Budget

Voorstelling Veenkracht als opmaat/start?

Hoe
INTEGRALE GEBIEDSAGENDA DE MONDEN

Start:
Eind:

september 2019
september 2020

Planning
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Project 2e Exloërmond: Plan voor opwaarderen omgeving Mondkersheem
Tevreden als

Doel
Een ontwikkelingsplan maken ter
verbetering van de kwaliteit van de
omgeving als geheel.

Mensen positiever zijn over de kwaliteit
van het gebied en de ideeën voor
verbetering / ontwikkeling breed gedragen
worden.

Toevoeging sociale functie voor het hele
dorp.

Jongeren zichtbaar meedoen in de
planvorming.

Kaders
√
√
√
√
√

Inwoners die nu zonder werk zitten kunnen
participeren in de uitvoering.

Vergroten dorpsfunctie van
Mondkersheem.

Aanpak gelaagde problematiek
Iedereen doet mee
Goed onderwijs
Goed wonen
Slim interveniëren

Er in de plannen ruimte zit om op termijn
eventueel nieuw programma een plek te
geven.

Voor alle inwoners van 2e Exloërmond.

Door wie

Voor wie

Trekker: Gemeente Borger-Odoorn
(RO+MO)
Ondersteuning: Woonservice en Andes
In nauwe samenwerking met inwoners,
aanwonenden en basisschool De
Wegwijzer.

Budget voor ingrepen in het gebied is
geregeld.
√ Zorgen voor elkaar
√ Herkenbaarheid/eigen identiteit
Lokaal ondernemerschap
Basis op orde

Focus

Budget voor procesondersteuning moet
nog geregeld worden.

Samen met inwoners en De Wegwijzer
een programma maken voor gebruik van
het openbaar groen.

Budget

Zoek combinatie met traject Toekomstbestendige kindvoorziening.

Hoe
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Start:
Eind:

februari 2019
februari 2020

Planning
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Project 2e Exloërmond: Dorpsschouw structureel organiseren
Tevreden als

Doel

Kaders

Er minder klachten zijn over onderhoud en
beheer groen en grijs.

Proactief omgaan met de zorg voor het
openbaar gebied.

Er een nieuwe vorm van gezamenlijkheid
gevonden gaat worden: klachten niet “over
de schutting worden gegooid”.

Terugkomend middel om in gesprek te
zijn met dorpsbewoners.

√ Aanpak gelaagde problematiek
√ Iedereen doet mee
Goed onderwijs
√ Goed wonen
√ Slim interveniëren

Inwoners die nu zonder werk zitten
participeren in de uitvoering.
Noaberschap bevorderd wordt door
deelname en uitvoering.

Voor alle inwoners van 2e Exloërmond.

Door wie

Voor wie

Trekker: Andes
Ondersteuning: Gemeente Borger-Odoorn
(RO+MO) en Sociale teams.
In nauwe samenwerking met dorpse partijen.

√ Zorgen voor elkaar
Herkenbaarheid/eigen identiteit
√ Lokaal ondernemerschap
√ Basis op orde

Focus

Twee maal per jaar met inwoners een
rondje door het dorp maken, langs
plekken die zij graag onder de aandacht
willen brengen.
In gezamenlijkheid bedenken hoe
betreffende situatie opgepakt kan
worden.

Budget voor de schouw in 2019 is
geregeld.

Budget

Zo veel mogelijk met lokale
ondernemers.

Start:
Eind:

tweede helft 2019
december 2019

Planning

Hoe
INTEGRALE GEBIEDSAGENDA DE MONDEN
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Project 2e Exloërmond: Plan voor herstructurering Middenlaan
Tevreden als

Doel

Kaders

Er een plan tot stand komt samen met de
inwoners van het gebied.

Komen tot een plan voor ingrepen in de
Middelaan

Het merendeel van de zittende huurders in
de straat kan blijven wonen als ze dat
wensen.

Verbeteren van de woonkwaliteit en
leefbaarheid in de straat.
Verduurzamen van de bestaande
woningvoorraad, passend bij de
woonbehoeften.

√ Aanpak gelaagde problematiek
√ Iedereen doet mee
Goed onderwijs
√ Goed wonen
√ Slim interveniëren

De herstructurering toekomstbestendig is
en als voorbeeld kan dienen voor
duurzaam wonen.
Er ook gekeken wordt naar de kwaliteit
van de openbare ruimte/ het parkeren etc.
Inwoners met een koophuis in de omgeving mee kunnen profiteren, bijvoorbeeld
met voordelig inkopen van zonnepanelen.
Er ook aandacht is voor de sociale
problematiek bij individuele bewoners.

Voor alle inwoners van de Middenlaan.

Door wie

Voor wie

Trekker: Woonservice
Ondersteuning: Gemeente
Borger-Odoorn (RO), Andes en Sociale
teams. In nauwe samenwerking met
huurders(vereniging).

Budget voor het maken van een plan is
geregeld.
√ Zorgen voor elkaar
√ Herkenbaarheid/eigen identiteit
Lokaal ondernemerschap
Basis op orde

Focus

Intern bij Woonservice bepalen (SVB)
sloop/nieuwbouw, verregaande renovatie
of groot onderhoud.
Uitwerken in sociaal plan.

Budget

Invulling geven aan de plannen samen
met de huurders en partners.

begin 2019
eind 2021

Planning

Starten met modelwoning.

Hoe
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Project 2e Exloërmond: “ Samen kom je verder ”
Tevreden als

Doel

Kaders

Diverse partijen uit het dorp hieraan
meedoen.

Een plan maken waar alle ideeën uit het
dorp over noaberschap, bewegen,
ontmoeten, zorg en ontwikkeling samen
komen.

De ideeën van De Treffer ’16 serieus
meegenomen zijn.

√ Aanpak gelaagde problematiek
√ Iedereen doet mee
√ Goed onderwijs
Goed wonen
√ Slim interveniëren

Er mooie combinaties gemaakt zijn.
Gekeken is naar combinaties met traject
Toekomstbestendige kindvoorziening.

Voor alle inwoners van 2e Exloërmond.

Door wie

Voor wie

Trekker: Gemeente Borger-Odoorn
(Combi-coach + Gerrit van Arragon)
Ondersteuning: Andes.
In nauwe samenwerking met inwoners,
verenigingen en ondernemers.

Voor de ondersteuning van het dorp is
budget geregeld.
√ Zorgen voor elkaar
Herkenbaarheid/eigen identiteit
√ Lokaal ondernemerschap
Basis op orde

Focus

Onderzoeken :
• Welke combinaties zijn er te maken.
(met andere sporten, organisaties,
bedrijvigheid, en van programma’s)
• Welke voorzieningen zijn daarvoor
nodig?
• Wat is er nu?
• Toevoegen wat er ontbreekt door
nieuwbouw of verbouw.

Budget

Hoe
INTEGRALE GEBIEDSAGENDA DE MONDEN

Start:
Eind:

oktober 2018
december 2019

Planning
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Project Valthermond: Sociaal-ruimtelijke visiekaart ontwikkelen
Tevreden als

Doel

Kaders

Er in gewone taal uitgelegd kan worden
wat die kwaliteiten dan zijn.

Scherp krijgen welke kwaliteiten waar in
het dorp gekoesterd worden en waar
wensen tot verandering zijn.

De inwoners en organisaties van het dorp
zich er in herkennen (een gedragen
beeld).

Dient als leidraad om ontwikkelingen in
het dorp in de toekomst goed te kunnen
begeleiden (maatwerk op zijn
Valthermonds) en aan te sturen.

√ Aanpak gelaagde problematiek
√ Iedereen doet mee
Goed onderwijs
√ Goed wonen
√ Slim interveniëren

Er ruimte is voor uiteenlopende belangen
en oog voor de individuele schaal.
Er ook aandacht is voor overkoepelende
thema's als windmolens en veenoxidatie.
Het ook een opmaat is voor een ruimtelijk
"zelfwerk-handboek" voor inwoners (zoals
bijv. de Apeldoornse Kookboeken).

Voor alle inwoners van Valthermond en
voor alle organisaties die met ingrepen in
het dorp te maken hebben of kunnen
krijgen.

Door wie

Voor wie

Trekker: Andes
Ondersteuning: Gemeente Borger-Odoorn
(RO+MO) en Woonservice.
In nauwe samenwerking met Wijkeconomie.

Budget moet nog geregeld worden.

Zorgen voor elkaar
√ Herkenbaarheid/eigen identiteit
Lokaal ondernemerschap
Basis op orde

Focus

Het samenbrengen van kennis van
inwoners en van deskundigen
(cultuurhistoricus; landschapsarchitect;
stedenbouwkundige; ecoloog en
socioloog). Samen maken ze het verhaal
van hun dorp: wat is typisch voor
Valthermond? Waar is het goed en waar
kan het beter?

Budget

Voorstelling Veenkracht als opmaat/start?

Hoe
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Start:
Eind:

september 2019
september 2020

Planning
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Project Valthermond: ‘ Valthermond Online ’
Tevreden als

Doel

Kaders

Het platform professioneel wordt opgezet
en aansluit op www.actiefborgerodoorn.nl
met een lange doorlooptijd en ruimte voor
verschillende ideeën.

Online inzichtelijk maken van alle
evenementen, festiviteiten en activiteiten
in Valthermond. Op zo’n manier dat
dorpsgenoten elkaar makkelijker kunnen
vinden, activiteiten op elkaar kunnen
afstemmen en de levendigheid van het
dorp als geheel kan worden vergroot.

√ Aanpak gelaagde problematiek
√ Iedereen doet mee
Goed onderwijs
Goed wonen
√ Slim interveniëren

Er verschillende beheerders zijn die
content leveren.
Nieuwe partijen en individuen op een
eenvoudige/toegankelijke wijze ook
inbreng kunnen geven.
Het forum ook als ‘marktplaats’ kan dienen
voor individuele hulpvragen/prikbord/OV
op maat etc.
Professionele partijen het medium ook
kunnen gebruiken voor relevante lokale
informatie- uitwisseling.
Het forum lokaal en met de jeugd van het
dorp wordt uitgevoerd.

Voor alle inwoners, verenigingen en
belangenpartijen in Valthermond.

Door wie

Voor wie

Trekker: Andes
Ondersteuning: Sociale teams in nauwe
samenwerking met bestaande verenigingen in het dorp

Budget voor ondersteuning is geregeld.
√ Zorgen voor elkaar
√ Herkenbaarheid/eigen identiteit
√ Lokaal ondernemerschap
Basis op orde

Focus

Inventariseren welke activiteiten en
evenementen er in het dorp gehouden
worden en wie daarvan aanspreekpunt is.
Met al deze partijen om tafel gaan en
gezamenlijk idee uitwerken.

Budget

Lokale jeugd kansen bieden om zicht te
ontwikkelen in dit project.

Hoe
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Start:
Eind:

begin 2019
januari 2020

Planning

31

Integrale Gebiedsagenda De Monden

Project Valthermond: Pilot OV op maat
Tevreden als

Doel

Kaders

Bewoners zich weer mobieler voelen.

Mobiliteit van inwoners behouden.

Lokale ondernemers meedoen in de pilot.

Een nieuwe vorm van personenvervoer
voor inwoners zonder auto, makkelijk en
snel in gebruik.

√ Aanpak gelaagde problematiek
√ Iedereen doet mee
Goed onderwijs
Goed wonen
√ Slim interveniëren

Het wiel niet opnieuw wordt uitgevonden
(resultaten van elders uit het land meenemen).

Efficiënter omgaan met publieke
middelen.

Inwoners die nu zonder werk zitten
participeren in de uitvoering.

CO2- reductie

Voor alle inwoners in Valthermond.

Door wie

Voor wie

Trekker: Sociale teams
Ondersteuning: Andes.
In nauwe samenwerking met bestaande
verenigingen in het dorp en met (lokale)
IT-experts.

Budget voor de ondersteuning is
geregeld.
√ Zorgen voor elkaar
Herkenbaarheid/eigen identiteit
√ Lokaal ondernemerschap
Basis op orde

Focus

In samenwerking met inwoners
uitzoeken aan welke eisen een OVoplossing zou moeten voldoen.
Elders naar mogelijke oplossingen
(deelauto/taxidiensten/apps etc.) gaan
kijken.

Budget

begin 2019
september 2019

Keuze in een passende oplossing.
Subsidie aanvragen voor opstart pilot.

Hoe
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Start:
Eind:
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Planning
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Project Valthermond: Toekomstbestendige kindvoorzieningen
Tevreden als

Doel

Kaders

2e Mond meegenomen wordt in de
visievorming

Uitstippelen van de route naar
toekomstbestendige hoogwaardige
kindvoorziening voor Valthermond in
relatie tot het Mondengebied als geheel.

De route richting een toekomst-bestendige
kindvoorziening breed gedragen wordt.

√ Aanpak gelaagde problematiek
√ Iedereen doet mee
√ Goed onderwijs
Goed wonen
√ Slim interveniëren

De meerwaarde van samenwerking door
alle lagen heen wordt gezien.
Er niet alleen over huisvesting is
nagedacht, maar ook over de bereikbaarheid van de kindvoorzieningen.
Er gekeken wordt naar de kwaliteit van het
onderwijs, niet de kwantiteit of de instandhouding van het bestaande.
Er ruimte is voor zowel christelijke als
openbare achtergronden en profielen.
Er inhoudelijk een koppeling wordt
gemaakt tussen afdeling Ruimtelijke
ordening en Maatschappelijke Ontwikkeling binnen de gemeente Borger-Odoorn.

Voor alle gezinnen in het Mondengebied
die hun kind naar een kwalitatief goede
basisschool willen laten gaan, met goede
en aantrekkelijke voor- na- en buitenschoolse voorzieningen.

Door wie

Voor wie

Trekker: Gemeente Borger-Odoorn
(RO+MO)
Ondersteuning: Schoolbesturen.
In nauwe samenwerking met de
ouderraden van de vier basisscholen in
het gebied + aanbieders van
kindvoorzieningen.

Budget voor de externe begeleiding moet
nog geregeld worden.
√ Zorgen voor elkaar
√ Herkenbaarheid/eigen identiteit
Lokaal ondernemerschap
Basis op orde

Focus

Door de gesprekken met de
verschillende partijen op te starten, de
eerder geformuleerde doelstellingen
opnieuw voor het voetlicht te brengen
en te spiegelen met de huidige
wensen, kansen en beperkingen.

Budget

Start:
Eind:

eind 2018
eind 2021

Planning

Hoe
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BORGING VAN ONS WERKEN
Samenwerken aan de leefbaarheid vraagt
steeds opnieuw aandacht en dus een
continu proces. Dit document is daarom een
tussenresultaat en geen eindproduct.
We ontwikkelen door:
• Als netwerk. Om te komen tot
samenwerking en daadkracht die steeds
effectiever wordt.
• In Projecten. Daar waar projecten nu nog
niet haalbaar zijn, gaan we op zoek naar
aanvullende middelen of expertise.
• In ambitie. We starten met zogenaamd
“laaghangend fruit” en gaan ook de grotere
uitdagingen in het gebied aan, zoals op het
gebied van zorg en gezondheid. We zijn er
van overtuigd dat we alleen samen deze
uitdaging op een goede manier kunnen
aanpakken.
Om structureel te kunnen blijven werken aan
de leefbaarheid in het Mondengebied hebben
we ons samenwerken geborgd.

34

Dit doen we door een projectsecretariaat
te starten, bestaande uit een medewerker
van Andes (opbouwkwaliteiten) en een
medewerker van de gemeente Borger-Odoorn
(projectmatige kwaliteiten). Zij bewaken
het proces en houden overzicht over het
geheel. Daarnaast is het de rol van het
projectsecretariaat om het proces te blijven
prikkelen en eigenaarschap te stimuleren. Dit
betekent:
1. Voorbereiden en organiseren
bijeenkomsten projectgroep
2. Voorbereiden en organiseren
bijeenkomsten stuurgroep
3. Voortgangsbewaking en zorgen
voor uniforme rapportage over de
afgesproken projecten (ophalen bij de
trekkers van de projecten)
4. Signaleren of inspelen op gesignaleerde
nieuwe ontwikkelingen door deze
te agenderen voor projectgroep en
stuurgroep
5. Met de projectgroep-leden zoeken naar
de vertegenwoordigers van het dorp.
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TOT SLOT
Natuurlijk willen we ook de resultaten behalen
die we met de twaalf projecten voor ogen
hebben. De uitvoering van de projecten is
afzonderlijk, maar het managen ervan doen we
integraal.

We zijn met elkaar een netwerk
geworden met een concreet doel. In onze
samenwerking staat het belang van de
inwoners van het Mondengebied centraal.
Dat lukt door beter te luisteren naar het
Veenkoloniaals geluid, zoals we in dit
traject hebben gedaan en uitgewerkt
hebben in de projecten.

Dit doen we door als samenwerkende
partijen maandelijks bijeen te komen in een
projectgroep. In dat overleg staan de volgende
zaken standaard op de agenda:
1. Wat speelt er waar in de dorpen
2. Voortgang van projecten
3. Integraliteit van de uitvoering
4. Goede communicatie en terugkoppeling
naar de inwoners
5. Hoe kunnen we de drempel voor
participatie verlagen?
6. Voortzetting van de interactie met de
dorpen

Wij beseffen dat dit nieuwe samenwerken
betekent dat er ruimte moet zijn om
zaken uit te proberen. En waar dingen
geprobeerd worden, gaan ook dingen
mis. Dat is niet erg, daar leren we van:
intern in de eigen organisaties, extern
met partners en in de interactie met de
inwoners. We zien dat dit spannend is
voor onze organisaties, maar ervaren
tegelijkertijd de wil en de zin om er de
schouders onder te zetten.

INTEGRALE GEBIEDSAGENDA DE MONDEN
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Bijlagen
Longlist projecten 1e Exloërmond
Doel
Voor wie
Door wie

Verkeerssnelheid omlaag brengen
-

Verbetering van de beleving van
e
verkeersveiligheid van de 1 Exloërmond.
e
Voor de inwoners van 1 Mond en al het
doorgaande verkeer.
Trekker: gemeente Borger-Odoorn.
Ondersteuning: ??
In nauwe samenwerking met Dorpsbelang.

Hoe

Met behulp van verkeersremmende maatregelen:
optisch (inrichting berm)
plaatsen van smilies.(“Hoe hard rijdt u nu?”)
herinrichting kruispunten/oversteek-punten.
attenderen op gevaren landbouwverkeer
tijdens oogst.

Tevreden als

-

Budget

De maatregelen kunnen uitgevoerd worden
binnen het budget van het GVVP.
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Er minder klachten over te hard rijden zijn.

Buurt-app verder ontwikkelen

Onderling contact bevorderen.
Verhoging gevoel van sociale veiligheid.
e
Voor de inwoners van 1 Mond.
Trekker: Andes.
Ondersteuning: Sociale teams en wijkagent.
In nauwe samenwerking met Dorpsbelang en evt.
plaatselijke IT-ondernemers.
In samenwerking met inwoners uitzoeken aan
welke eisen een app. zou moeten voldoen
(voor welk doeleinde wil je de app kunnen
gebruiken).
Daarna een passende app. zoeken (let op: is
meer dan een Whats-App groepje) en
implementeren.
Daar hoort bij dat er lessen verzorgd worden
voor de inwoners die nog niet zo digitaal
onderlegd zijn.
De buurt-app. aansluit bij de behoefte van de
inwoners.
Iedereen de app. kan gebruiken.
Inwoners zich veiliger voelen.
Noaberschap bevorderd wordt door gebruik
van de app.
Voor de ondersteuning van het dorp, aanschaf en
implementatie van de app is nog geen budget
gereserveerd
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Longlist projecten 2e Exloërmond
e

Doel

Evenement “Make 2 Mond great again”
-

-

Verbinding van losse activiteiten en
evenementen.
Vergroting gevoel van saamhorigheid.

e

Oversteekplaatsen veiliger maken
-

Oversteekplaatsen langs Zuiderdiep en
Noorderdiep veiliger maken.

e

Voor wie

Voor de inwoners van 2 Mond.

Voor de inwoners van 2 Mond, met extra
aandacht voor scholieren en scootmobielen.

Door wie

Trekker: Andes
Ondersteuning: Sociale teams
In nauwe samenwerking met organisatoren
diverse evenementen, lokale ondernemers en
verenigingen/kerken uit het dorp.
- Door met partijen om tafel te gaan en te
zoeken naar een passend gezamenlijk
evenement.
- Door het evenement gezamenlijk te
organiseren.

Trekker: Gemeente Borger-Odoorn.
Ondersteuning: Provincie en basisscholen.
In nauwe samenwerking met de verkeersouders
van de basisscholen en aanwonenden van
Zuiderdiep en Noorderdiep.
- In kaart brengen van de gevaarlijke
oversteekplaatsen in het dorp
- Mogelijkheden bedenken voor de verbetering
van de veiligheid.
- Gezamenlijk prioriteiten stellen.
- Uitvoering conform prioriteiten en planning.
- Er minder klachten zijn over gevaarlijke
oversteekplaatsen.
- Inwoners hun privé groen willen aanpassen
ten bate van overzicht op het verkeer.

Hoe

Tevreden als

-

Dat iedereen (jong en oud; nieuwkomers en
autochtonen; rijk en arm) zich welkom voelt.
Er meer deelnemers zijn dan bij de
afzonderlijke evenementen.
Inwoners die nu zonder werk zitten
participeren in de uitvoering.

Bedrijvenfestival initiëren

Lokale ondernemers (bedrijven en ZZP-ers)
presenteren zich aan elkaar en de inwoners, ter
bevordering van:
- kennisdeling
- netwerken
- de jeugd van het gebied inspireren
Voor alle inwoners van het Mondengebied. In het
bijzonder de leerlingen van groep 7/8 van De
Wegwijzer en De Westhoek en middelbare scholieren
uit de omgeving.
Trekker: Sociale teams en ondernemers.
Ondersteuning: Gemeente Borger-Odoorn en
scholen.
e
In samenwerking met ondernemersvereni-ging 1 en
e
2 Mond, LTO Noord en MKB Noord.
In de zomer van 2019, vlak voor het einde van het
schooljaar, wordt het bedrijvenfestival gehouden.

De ondersteuning kan uitgevoerd worden binnen
de bestaande budgetten van Andes en Sociale
teams.
Voor de organisatie dient een aanvullend budget
gereserveerd te worden

Mogelijkheid onderzoeken binnen het GVVP en
het Drents Verkeersveiligheids-label (DVL)

-

-

Veel bedrijven meedoen.
Er een nieuwe vertegenwoordiging van het
bedrijfsleven uit voortkomt (nieuw elan voor
e
e
ondernemersvereniging 1 en 2 Mond).
Scholen en leerlingen enthousiast zijn.
Men enthousiast is voor een herhaling en
verbreding over de rest van de Monden.
Inwoners die nu zonder werk zitten participeren
in de uitvoering.

Voor de procesondersteuning dient een budget
gereserveerd te worden, deels vanuit EZ gemeente.

Zorgen dat het niveau van beheer beter aansluit bij het
kwaliteitsbeeld van de inwoners.
Ecologisch beheer van bermen en sloten beter
uitwerken en uitvoeren.

Voor alle inwoners die ideeën hebben hoe het onderhoud
beter kan binnen de bestaande onderhoudsbudgetten en
voor alle agrariërs die hierin samen willen optrekken.
Trekker: gemeente Borger-Odoorn.
Ondersteuning: Sociale teams Werkt.

-

-

-

Budget

Bermbeheer en waterkwaliteit verbeteren

-

Uitproberen in een pilot en samen ontdekken wat dit
voor de "achterkant" van het onderhoudsproces
betekent en hoe dit aangepast en geborgd kan
worden.
Evaluatie na een jaar en waar nodig proces
aanpassen/toepasbaar maken in andere dorpen
Er minder klachten over het berm- en slootonderhoud
zijn.
Inwoners die nu zonder werk zitten participeren in de
uitvoering.
De kosten van het onderhoud niet gestegen zijn.

De pilot kan uitgevoerd worden binnen de bestaande
budgetten van Gemeente en Sociale teams.

!
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Longlist projecten Valthermond

Doel

Voor wie

Door wie

Hoe

Tevreden als

Budget

!
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Opwaarderen Rooilaan
-

Verbeteren van de woonkwaliteit en
leefbaarheid in de straat.
Verduurzamen van de bestaande
woningvoorraad, passend bij de
woonbehoeften.
Voor inwoners van de Rooilaan.

Verkeerssnelheid omlaag brengen
Verbetering van de beleving van
verkeersveiligheid van het Zuiderdiep.

Voor de inwoners van Valthermond en al het
doorgaande verkeer.

Trekker: Woonservice
Ondersteuning: Gemeente Borger-Odoorn
(openbare ruimte), Andes en Sociale teams. In
nauwe samenwerking met huurders(vereniging).
Intern bepalen (SVB) sloop/nieuwbouw,
verregaande renovatie of groot onderhoud.
Invulling geven aan de plannen samen met
de huurders en partners.

Trekker: gemeente Borger-Odoorn.
Ondersteuning: ??
In nauwe samenwerking met aanwonenden
Zuiderdiep.
Met behulp van verkeersremmende maatregelen:
optisch (inrichting berm).
plaatsen van smilies (“Hoe hard rijdt u?)
attenderen op gevaren landbouwverkeer
tijdens oogst.

-

-

Er een plan tot stand komt samen met de
inwoners van het gebied en de directe
omgeving.
Er ook gekeken wordt naar de kwaliteit van
de openbare ruimte
Inwoners met een koophuis in de omgeving
mee kunnen profiteren, bijvoorbeeld met
voordelig inkopen van zonnepanelen.
Er ook aandacht is voor de sociale
problematiek bij individuele bewoners.
Voor het maken van een plan valt binnen het
lopende budget van de verschillende partijen.

Er minder klachten over te hard rijden zijn.

Bermbeheer en waterkwaliteit verbeteren
-

Zorgen dat het niveau van beheer beter aansluit
bij het kwaliteitsbeeld van de inwoners.
Ecologisch beheer van bermen en sloten beter
uitwerken en uitvoeren.
Verbetering kwaliteit Aukje Wolfpark.
Voor alle inwoners die ideeën hebben hoe het
onderhoud beter kan binnen de bestaande
onderhoudsbudgetten en voor alle agrariërs die hierin
samen willen optrekken.
Trekker: gemeente Borger-Odoorn.
Ondersteuning: Sociale teams Werkt.
-

-

-

De maatregelen kunnen uitgevoerd worden
binnen het budget van het GVVP.
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Uitproberen in een pilot en samen ontdekken wat
dit voor de "achterkant" van het
onderhoudsproces betekent en hoe dit
aangepast en geborgd kan worden.
Evaluatie na een jaar en waar nodig proces
aanpassen/toepasbaar maken in andere dorpen
Er minder klachten over het berm- en
wateronderhoud zijn.
Inwoners die nu zonder werk zitten participeren
in de uitvoering.
De kosten van het onderhoud niet gestegen zijn.

De pilot kan uitgevoerd worden binnen het bestaande
budget van Gemeente en Sociale teams.

Colofon:
Opdrachtgever:

In samenwerking met:
Nynke Houwing, Ton Souverein, Freek Buijtelaar, Jaap Gorseling, Wietze van der Harst, Jan Hermes, Arne van der Velde, Tom van
der Mast, Lucy Briggeman, Niels Frietema, Peter Beukers, Pascal Roemers (gemeente Borger-Odoorn)
Hans Walvius (wijkagent)
Albert Velthuis, Jacqueline Mulder, Miranda Tonkens, Marijke Kardol (CKC Drenthe)
Gerhardus Hagénus, Henriët Kamies, Roja Bos (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn)
Angelique Smid, Jan Wim Ensing, Melanie Veenstra (Stichting Welzijnsorganisatie Andes) en Gerrit van Arragon
Rensina van der Velde, Anne-Marie Keizer-Hoefsloot (Stichting Sociale teams Borger-Odoorn)
Ellen Stevens, Roel Boender, Ina Bijlsma (Woonservice)
Maar bovenal met alle inwoners van het Mondengebied die zich tijdens de bijeenkomsten en in de enquête hebben laten horen.

Uitgevoerd door:
TERRITORIA, sociaal-ruimtelijke vraagstukken				Bureau van waarde 				
Van Kleffenslaan 5							‘t Lage Eind 13
8442 CW Heerenveen							9998 XA Rottum
Karin Peeters								Annemarieke Aarts

SAMEN STERKER VOOR LEEFBARE DORPEN

HOREN
ZIEN
EN SAMEN
HANDELEN

