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In Noordhorn waren we al een tijdje op
zoek naar een manier om de
betrokkenheid van de dorpsbewoners
nog meer te vergroten en hen warm te
maken voor meer dorpsinitiatieven.
Daarvoor was het nodig om te weten
wat er in het dorp leeft en waar vanuit
de bevolking behoefte aan is. Daarom is
vanuit de Vereniging Dorpsbelangen het
initiatief genomen om de discussie met
de dorpsbewoners aan te gaan. Deze
discussie heeft geleid tot een visie op
ons dorp. Kortom, de dorpsvisie als
impuls voor de leefbaarheid van
Noordhorn. Omdat wij in Noordhorn wel
houden van praten, maar nog veel meer
van doen, heeft de dorpsvisie geleid tot
een activiteitenplan.

Deze dorpsvisie is volgens de
standaardaanpak van het Loket
leve(n)de dorpen tot stand gekomen,
namelijk in de vorm van
keukentafelgesprekken in het dorpshuis.
Met een kleinere groep dorpsbewoners
zijn de onderwerpen bepaald die bij de
gespreksavonden in najaar 2009 aan
bod zijn gekomen. In totaal hebben
circa 70 dorpsbewoners deelgenomen
aan de gespreksavonden, waarbij het
aandeel jongeren (ca. 20) opvallend
was. Met verrassende uitkomsten.

Compleet dorp
Noordhorn kent veel voorzieningen
binnen het dorp en de bewoners
ervaren het dorp als prettig en sociaal.
Het dorp heeft een breed profiel, door
de aanwezigheid van het
(gemeentelijke) bedrijventerrein, de
cultuurhistorische kenmerken en
mogelijkheden voor recreatie en
evenementen. Daarmee valt Noordhorn
dan ook te karakteriseren als een
compleet dorp.

Dorpsvisie
“Hoe een klein dorp

Dit geeft voldoende aanknopingspunten
om Noordhorn niet als verlengstuk van
Zuidhorn maar als aantrekkelijke
trekpleister binnen de gemeente te zien.
Zelfstandige profilering betekent niet
'losweken' van Zuidhorn. Samenwerking
met de gemeentelijke voorzieningen en
instellingen blijft van belang. Door een
zelfstandige aanpak echter, kan die
samenwerking alleen maar effectiever
worden.

Vanuit de gespreksavonden kwam
duidelijk naar voren dat er een brede
behoefte bestaat aan verbeteringen op
een aantal punten:

onderlinge samenwerking
verbeteren en betrokkenheid
vergroten

samen meer activiteiten aanpakken

jeugd op de kaart

historie en historische kenmerken
van Noordhorn breder onder
aandacht

betere toeristische en recreatieve
voorzieningen

kleinschalig cultuuraanbod
bevorderen

overleg en samenwerking  met de
omringende dorpen

Deze punten, die de leefbaarheid van
het dorp en de betrokkenheid van de
bewoners vergroten,  zijn door de
werkgroepleden uitgewerkt tot een lijst
met activiteiten. Op de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging
Dorpsbelangen Noordhorn is met de
bewoners bekeken welke activiteiten
voorrang hebben.  Het activiteitenplan
vindt u in het midden van deze
'uitklapvisie'
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Noordhorn
compleet kan zijn”



Activiteitenplan Noordhorn

I

Angelique Cruiming en

Harma Postema, initia-

tiefnemers bingoavond.

Anneke Hermans initia-

tiefnemer huiskamer-

theater.

Digna Achterhof, Sport-

vereniging Noordhorn

Ide Stoepker, Handels-

vereniging Fortuna.

Nynke Schievink, ouder

Christelijke basisschool

't Kompas.

“We wilden al een tijdje

de bingo in Noordhorn

nieuw leven in blazen,

en bij de dorpsvisie-

avonden was dat vlot

geregeld. Dit draait al-

weer een jaar tot veler

plezier.”

“Cultuur in Noordhorn?

Dat mag wel een beetje

meer…..

Klein begonnen met

een theaterronde op 5

juni jl. En dat was al een

groot succes!”

“De sportvereniging

betekent veel voor jong

en oud. Graag willen we

de krachten bundelen

om sport op de kaart te

houden in Noordhorn!”

“Er zijn nogal wat be-

drijven in Noordhorn.

Meer dan je zou den-

ken! We willen met z'n

allen die bedrijvigheid

stimuleren, en laten

zien welke kwaliteit we

in eigen dorp hebben.”

“Onze school heeft

tijdens de renovatie

gebruik kunnen maken

van een aantal ruimten

in het Dorpshuis. Het

overleg hierover is erg

plezierig verlopen. Voor

de kinderen en ouders

was het fijn om tijdelijk

een vaste plek te

hebben waar ruimte

was voor alle groepen.”

Kasper Kuper, Onder-

linge Waarborg Zieken-

fonds

“Dit is het oudste nog

bestaande Ziekenfonds

in Nederland. Dat geeft

wel aan hoe sociaal en

betrokken dit dorp is,

en dat willen we graag

zo houden.”


