Samen werken aan duurzaamheid, leefbaarheid en een
sociale samenleving

“Beste inwoners,
Op 21 november 2018 ging u in het Opsterlandcafé met ons in gesprek over de
thema’s duurzaamheid, leefbaarheid en een sociale samenleving. U dacht mee over
de tien ambities in Opsterland.
In deze nieuwsbrief laten we de ambities en uw ideeën zien en nodigen we u uit om
verder te praten over duurzaamheid, leefbaarheid en een sociale samenleving. Dit
doen we onder het genot van een kopje koffie tijdens onze koffietour door de dorpen.
Bedankt voor uw betrokkenheid en graag tot ziens bij de koffietour!”
Burgemeester Ellen van Selm

Krachten bundelen
Het klimaat, de zorg, maatschappelijke ontwikkelingen: de kranten staan er vol mee.
We leven in een wereld met ingrijpende veranderingen en dat stelt onze gemeente
voor grote uitdagingen. Zowel inhoudelijk, als financieel.
Door onze krachten te bundelen kunnen we samen stappen maken voor de toekomst.
We bieden ruimte voor initiatieven en ondersteunen ze waar dat kan. Dat vraagt van
ons een andere manier van werken waarbij we het denken in kaders en vastomlijnde
oplossingen moeten loslaten.
We zijn ons er van bewust dat dit de ene keer beter gaat dan de andere keer.
Laat het ons vooral weten. Sta op en laat u horen! Uw ideeën staan voor ons
centraal. Gemeente Opsterland gelooft in slimme verbindingen en breed gedragen
investeringen.

Tien ambities + uw ideeën
In het Opsterlandcafé op 21 november 2018 gingen wij met u
in gesprek over de tien ambities in Opsterland. Op deze pagina
staat een selectie van uw gedachtes over het samen werken aan
een duurzaam, leefbaar en sociaal Opsterland.
De drie thema’s herkent u aan de symbolen, de ambities leest
u in het lichtgroen en uw ideeën ziet u een in opsomming
daaronder weergegeven.

Duurzaamheid
Opsterland energieneutraal in 2035
• Aandacht voor natuur, landschap en leefbaarheid
• Uitwisselen van kennis en informatie
• Samenwerkingsverbanden stimuleren en faciliteren
• Kracht van kleine gemeenschappen en lokale kennis als
uitgangspunt

“Duidelijke informatie
die voor iedereen
toegankelijk is. Niet
alleen online, maar ook
fysiek. Denk aan een
apart loket of een
soort van infopunt.”

Leefbaarheid
Krêft fan de Mienskip maximaal inzetten
• Initiatieven aanjagen
• Niet denken vanuit regels
• Organisatiekracht organiseren
• Creativiteit en kennis gebruiken van inwoners en
organisaties
Een toekomstgericht woonklimaat
• Andere woonvormen (bijv. jong en oud samen)
• Bereikbaarheid van voorzieningen
• Gedeelde zorg
• Inwoners helpen bij vragen en aanvragen
Ruimte voor ontmoeting, sportvoorzieningen en scholen
• Slimme combinaties
• Inzetten op bereikbaarheid (OV)
• Aanbod aansluiten bij behoefte
• Verduurzamen voorzieningen

“Neem een voorbeeld aan
de denktank in Terwispel
of het Plaatselijk Belang in
Bakkeveen. Zij namen het
initiatief voor het Dodo
festival en trekken daar
veel jeugd mee aan.”
Een veilige leefomgeving
• Zichtbaarheid wijkagent (spreekuur)
• Handhaven verkeersovertredingen
(pakkans vergroten)
• Sociale controle (op elkaar passen)
Een aantrekkelijke leefomgeving
• Veiligheid
• Bereikbaarheid voorzieningen
• Nette en groene omgeving
• Aansluiten bij behoefte

Sociale samenleving
Inwoners ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te zijn
• Woningen voor jongeren
• Jongeren raadplegen
• Dorpshuizen langer open als ontmoetingsplek

Elk kind ontwikkelt zich optimaal
• Luister naar kinderen
• Eén plan, één regisseur
• Beter voorkomen dan genezen

Iedereen doet mee
• Alle lagen van de samenleving bereiken
• Zichtbaarheid vergroten in dorpen en bij ondernemers
• Inzetten van sleutelfiguren

Een gezonde leefomgeving voor inwoners en bezoekers
• Samen projecten ontwikkelen op het gebied van gezondheid,
bewegen en voeding
• Verbinding tussen alle mensen in het dorp: ontmoeting staat
centraal
• Niet roken op sportvelden

“Meer verdieping in
jongeren tussen 12 en 18
jaar. Hoe kun je ze het best
bereiken en betrekken
bij maatschappelijke
vraagstukken?”

Denktank Opsterland?
Is het zinvol om een Denktank Opsterland op te richten
die zich bezighoudt met de benodigde stappen om de tien
ambities te bereiken? Hierover sparren we graag met u! Als
u aanwezig was tijdens het Opsterlandcafé op 21 november
ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Was u er niet bij, maar
wilt u wel meepraten? Laat het ons weten en stuur een mail
naar: lydia.van.santen@opsterland.nl

Uitnodiging koffietour
Bakkie doen?
Graag nodigen we u uit om verder te praten over duurzaamheid,
leefbaarheid en een sociale samenleving. Dit doen we onder het
genot van een “bakkie” tijdens onze koffietour.
Dit zijn de data en locaties:
Datum

Tijd

Locatie

6 februari

10:00-12:00

Frieschepalen Ma Kelly’s

13:00-15:00

Wijnjewoude MFC de Swingel

15:30-17:30

Ureterp Bibliotheek

11:00-13:00

Jonkerslân Dorpshuis De Lytse
Jonker

13:45-15:15

Terwispel Dorpshuis Us
Doarpshûs

16:00-18:00

Nij Beets Dorpshuis It Trefpunt

7 februari

12 februari 12:00-14:00

Hemrik MFC De Bining

14:30-16:30

Luxwoude Dorpshuis It Trefpunt

18:00-19:30

Langezwaag Dorpshuis It Paradys

13 februari 08:30-10:00 Lippenhuizen MFA Lippenhuizen
11:00-12:00

Tijnje Dorpshuis De Trekkerstinte

13:00-17:00

Gorredijk Weekmarkt, Centrum

14 februari 10:00-12:30

Bakkeveen Plaza de Kolk

14:00-16:00

Siegerswoude Shared Space

17:00-20:00

Beetsterzwaag Gemeentehuis

Tot ziens!

Meer weten of vragen?
www.opsterland.nl/tienambities
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