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1. Inleiding

Deze dorpsvisie is opgesteld door de vereniging ‘Dorpsbelangen Noord-Sleen’ met medewerking van een aantal
inwoners van het dorp als klankbord.
Wij hebben hierin een beeld geschetst van het verleden, een analyse gemaakt van het heden en een
inventarisatie gemaakt van onze wensen voor de toekomst.
Met de dorpsvisie geven wij aan waar wij met het dorp naar toe willen over vijf jaar en wij hebben dit vertaald
naar doelen die samen de dorpsagenda vormen.
Deze dorpsagenda is een leidraad voor de vereniging ‘Dorpsbelangen Noord-Sleen’ om de komende jaren
samen met bewoners, gemeente en andere belanghebbenden aan te werken.

Noord-Sleen, een klein dorp in de gemeente Coevorden,
maar vlakbij Emmen.
Een sociaal dorp waar het prettig wonen is en waar
grote saamhorigheid heerst.
Samen met de bewoners werken we aan een sterke
toekomst van ons dorp.
“Waar een klein dorp groot in kan zijn!”
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2. Verleden

Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat Noord-Sleen omstreeks de 9e eeuw is ontstaan. Uit dit onderzoek
is ook gebleken dat er voor die tijd sprake is geweest van bewoning, maar deze bewoning verplaatste zich nog
wel eens. Dit heeft men kunnen opmaken uit de karteringen van de nederzettingen en uit de grafvelden en
akkercomplexen. Op diverse plaatsen in het dorp zijn archeologische vondsten gedaan. Zichtbare overblijfselen
van vroege bewoning rond 4500 jaar geleden zijn de hunebedden aan de Zweeloërstraat en tussen NoordSleen en Schoonoord.
Noord-Sleen ligt op de Rug van Sleen, een hoger gelegen gebied wat in de ijstijden is ontstaan. In vroeger jaren
lag het dorp langs de oude weg van Coevorden naar Groningen en was het omgeven door uitgestrekte
heidevelden en venen.
Belangrijkste hoofdbron van bestaan was eeuwenlang akkerbouw en veeteelt. De brink lag aan de rand van het
dorp en diende als inscharingskamp van het vee. De essen lagen rondom het dorp. Deze essen bestonden uit
bouwland op de hogere delen en weiland op de lagere delen. De heidevelden werden gebruikt als
schapenweide. De heide werd geplagd voor de potstal. Gemengd met de schapenmest werd dit mengsel
gebruik voor de verbetering van de akkerbouwgronden. De heideplaggen waren ook belangrijk om kachels
mee te vullen om zo de koude winters door te komen.
Kenmerkend voor een brinkdorp zijn de ongeordend door elkaar gebouwde boerderijen, vaak met de stal naar
de weg. Hierbij lopen in alle richtingen wegen het dorp uit naar de omliggende esgronden.
Vanaf het begin van onze jaartelling tot aan de instelling van gemeenten speelde de Boermarke een centrale
rol in het organiseren van het dorpsleven. In het jaar 1811, onder het Franse keizerrijk, onder leiding van
Napoleon werd Nederland ingedeeld in gemeenten. De grenzen werden getrokken langs de boermarkegrenzen. Noord-Sleen viel onder de gemeente Sleen. Per 1 januari 1998 kwam Noord-Sleen door gemeentelijke
herindelingen onder de gemeente Coevorden te vallen.
Na 1950 is door schaalvergroting en ruilverkaveling het aantal boerenbedrijven sterk gedaald en zijn veel van
de overgebleven boerderijen naar het buitengebied verplaatst. Veel van de oude boerderijen werden in de
loop der jaren verbouwd als woonboerderij. Nieuwbouw van woningen, voornamelijk aan de rand van het
dorp, vond plaats vanaf circa 1956, waarbij de meeste woningen werden gebouwd tussen 1970 en 2010. Hierbij
zijn er ook meer mensen van buiten het dorp of buiten Drenthe hier komen wonen, vanwege de rustige ligging
en de gunstige situering ten opzichte van een stad als Emmen.
De historische commissie (onderdeel van Dorpsbelangen) heeft in 2012 het boek “Noord-Sleen zoals ’t was,
zoals ’t is” uitgebracht. In dit boek wordt de geschiedenis van het dorp beschreven. Met dit boek hebben veel
inwoners kennis kunnen nemen van onze plaatselijke geschiedenis.
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3. Heden

Woningen en bewoners
Mede door de verplaatsing van boerenbedrijven naar het buitengebied en sanering van boerenbedrijven in het
dorp, is de samenstelling van de bevolking gewijzigd van boerengezinnen die in het dorp woonden en werkten
naar een bevolking die in Noord-Sleen woont en vaak elders werkt. Ook zijn er veel mensen van buitenaf in het
dorp komen wonen, die vrijwel allemaal hun draai in het dorp hebben gevonden.
Het dorp bestaat voornamelijk uit vrijstaande woningen en veel verbouwde boerderijen. Er staan een aantal 2
onder 1 kap woningen. Rijtjeshuizen zijn er niet. Bijna het volledige woningaanbod bestaat uit koopwoningen.
Er is een klein aantal huurwoningen vanuit particulier bezit.
Veel bewoners van het dorp blijven lang op dezelfde plek wonen. De afgelopen jaren zijn een aantal nieuwe
woningen gebouwd, waardoor er nieuwe bewoners zijn gekomen. De groep inwoners in de leeftijd tussen de
30 en 40 jaar (jonge gezinnen) is hiermee gegroeid. Veel jeugd die opgegroeid is in het dorp en elders heeft
gewoond komt terug. Daarnaast zien jonge gezinnen van elders kansen in het dorp door de gunstige ligging ten
opzichte van Emmen en komen hier wonen. Ook woont in het dorp een grote groep ouderen die in NoordSleen komen “Drentenieren”. Zij kiezen voor Noord-Sleen eveneens door de gunstige ligging ten opzichte van
de faciliteiten in Sleen en Emmen. In het dorp woont relatief weinig jeugd tussen de 20 en 30 jaar (starters)
door het ontbreken van betaalbare woningen voor deze doelgroep.
Omgeven door landerijen en bossen is het rustig wonen en er zijn talloze mogelijkheden voor natuurbeleving.
Toch zijn de voorzieningen om de hoek, doordat het dorp vlakbij Sleen en Emmen ligt.

Voorzieningen en accommodaties
Het dorp Noord-Sleen heeft geen eigen dorpshuis, maar wel het gastvrije café-restaurant-zaal ‘Wielens’, waar
veel activiteiten plaats vinden.
Bij de basisschool is voor de kinderen een vrij toegankelijke speeltuin.
Voor winkels is men aangewezen op andere dorpen in de omgeving of Emmen.
Voor het lenen van boeken zijn de dichtstbijzijnde bibliotheken in Sleen en in Emmen. Het voortbestaan van de
bibliotheek in Sleen is echter onzeker.

Zorg en welzijn

In het dorp zijn geen zorgvoorzieningen aanwezig. Huisarts, tandarts en fysiotherapie zijn in Sleen aanwezig (op
2 km afstand). Overige voorzieningen, waaronder een ziekenhuis vindt men in Emmen (op 7 km afstand). Voor
een dorp van onze omvang is het ook niet mogelijk om deze voorzieningen te realiseren.
Een grote groep vrijwilligers zorgt voor een belangrijke eerste hulp voorziening met behulp van de AED die bij
café ‘Wielens’ is geplaatst.

Sport en cultuur
Op sportief gebied is er het bosbad, de recreatieplas ‘de Kibbelkoele’ en particuliere manege ’De Hullen’. In de
kelder van café ‘Wielens’ hebben De Schutters de beschikking over een schietbaan.
Voor overige accommodaties of verenigingen (o.a. handbal, voetbal, tennis), sportvelden, sporthal etc. is men
aangewezen op het buurdorp Sleen. Nog veel meer op sportgebied is te vinden in Emmen.
Op individueel niveau en in groepen wordt gewandeld, hardgelopen en gefietst in de omgeving van het dorp. In
de bossen van boswachterij het ‘Sleenerzand’ zijn diverse wandel- en mountainbikeroutes.
In het dorp zijn diverse activiteiten op cultureel gebied.
De toneelvereniging verzorgt jaarlijks voorstellingen bij café ‘Wielens’ en trekt hiermee volle zalen.
Noord-Sleen heeft een eigen afdeling van de vrouwenvereniging ‘Vrouwen van Nu’ die maandelijks
bijeenkomsten bij café ‘Wielens’ heeft en waarvan de reiscommissie, de tuinclub, de handwerkclub en de
kookclubs hun eigen activiteiten organiseren.
Noord-Sleen heeft een eigen bridge club die kaartavonden houdt in café ‘Wielens’.
Als onderdeel van de vereniging Dorpsbelangen worden door de commissie DANS (Dorps Activiteiten Noord
Sleen) activiteiten georganiseerd die tot doel hebben de leefbaarheid in het dorp te vergroten en te zorgen
voor onderlinge kontakten tussen bewoners; het gaat hierbij vooral om activiteiten die gewoon gezellig zijn. In
deze commissie zitten ook jeugdleden.
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Onder cultuur kunnen we ook noemen de plaatselijke tradities die vooral door een actieve jeugdgroep in ere
worden gehouden, zoals de jaarlijkse paasbult en het carbid schieten op oudejaarsdag.
Tot slot organiseert het dorp een keer per vier jaar een volksfeest waar veel creativiteit, sportiviteit en
gezelligheid centraal staat. Bij dit spektakel weekend en de voorbereidingen die hiervoor nodig zijn loopt het
hele dorp uit voor de optocht, de spellen en de feestavonden. Ook de jeugd doet volop actief mee aan deze
feestelijkheden. De vijf verschillende buurtverenigingen hebben een belangrijke rol bij dit volksfeest. Daarnaast
hebben deze buurtverenigingen jaarlijks ieder hun eigen activiteiten.

Bedrijvigheid
Noord- Sleen is een ondernemend dorp. Het is in de provincie Drenthe hét dorp met relatief gezien het
grootste aantal ondernemers. De hoeveelheid agrarisch ondernemers in het dorp is naar verhouding nog zeer
groot (zeker in vergelijking met andere dorpen). Op dit moment zijn er toch nog circa 20 agrarische bedrijven
overgebleven, waardoor een deel van het agrarische karakter behouden is gebleven. Naast het relatief grote
aantal agrarisch ondernemers zijn er ook opvallend veel kleine bedrijven en ZZP’ers in het dorp gevestigd. De
bedrijvigheid zorgt voor een levendig dorp, waarbij veel ondernemers ook bijdragen aan de leefbaarheid door
sponsoring of door hun bedrijfsmatige activiteiten in te zetten voor vrijwilligerswerk in het dorp.

Openbare ruimte en buitengebied
Noord-Sleen is landelijk gelegen. In en rondom het dorp is veel openbaar groen. Bij de openbare basisschool
ligt de openbare speelplaats van het dorp. Aan de rand van het dorp liggen twee hunebedden. Verspreid over
het dorp en bij de hunebedden staan bankjes. Echter niet alle bankjes zijn in goede staat. Naast de bermen in
het dorp, zijn diverse veldjes te vinden (zoals de Hof, Volmachten, Zweeloerstraat) en heeft het dorp een Brink.
Dorpsbewoners steken regelmatig de handen uit de mouwen om bermen, veldjes en de Brink netjes te houden
bovenop het onderhoud dat de gemeente doet.
De wegen zijn in onderhoud van de gemeente, met uitzondering van de Middelesweg, welke een provinciale
weg is.
Het buitengebied wordt enerzijds gekenmerkt door de boswachterij Sleenerzand en anderzijds door open
velden met bossingels en actieve boerderijen.

Toerisme en recreatieve voorzieningen

Noord-Sleen is voor toeristen aantrekkelijk vanwege het landelijke karakter van het dorp, de natuur en de
archeologische objecten zoals de hunebedden. Door en langs het dorp lopen diverse grote wandelroutes zoals
het ‘Pieterpad’ of ‘Drenthepad’ en ook verschillende fietsroutes. In boswachterij ‘Sleenerzand’ kan prachtig
gewandeld en gefietst worden, bijvoorbeeld de ‘knapzakroute ’t Haantje-Noord-Sleen’. Een ideale
pleisterplaats is het terras bij café-restaurant Wielens. Recreatieplas ‘De Kibbelkoele’ trekt met mooi weer veel
bezoekers en ook het bosbad kan in de zomer merken dat er veel toeristen in de omgeving verblijven.
Binnen het dorp kunnen toeristen verblijven in een beperkt aantal particuliere accommodaties, waaronder een
groepsaccommodatie. Er is één mini camping en een camper-plaats.
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4. Toekomst

Het bestuur van vereniging ‘Dorpsbelang Noord-Sleen’ is van mening dat we op dit moment in een mooi dorp
wonen waar veel activiteiten worden ontwikkeld en waar op een prettige manier wordt samen geleefd. We
willen dit dan ook graag behouden.
Omdat de maatschappij verandert, de bevolkingssamenstelling wijzigt en de overheid zich terug trekt zal hier
actief aan gewerkt moeten worden. We mogen niet stil blijven staan maar moeten met onze tijd meegaan.
Moderne media en bedrijfsvoeringen vragen om oplossingen hiervoor.
Voor de toekomst van het dorp is het van groot belang dat de leefbaarheid overeind blijft. De leefbaarheid
wordt gekenmerkt door een gemoedelijke, gezellige samenleving, waarin mensen bereid zijn om zich voor het
dorp en voor elkaar in te zetten.

Ons toekomstbeeld voor Noord-Sleen is :

 Een levendig sociaal dorp waar met elkaar gewerkt
wordt aan een prettige leefomgeving en waar jong en
oud elkaar helpen.
 Een gemêleerde samenleving met jong en oud

waarmee accommodaties en activiteiten, die het
dorpsleven nu zo aantrekkelijk maken, hun
bestaansrecht houden.

 Een op de toekomst voorbereid dorp, waar moderne
communicatietechnieken bedrijven en bewoners
voorzien van een goede basis voor bedrijfsvoering en
prettig leven.
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5. Dorpsvisie Noord-Sleen 2017 - 2021

De volgende punten vinden wij belangrijk voor het dorp:

verbinden
-

onderling verbinden door dorpsactiviteiten, betrokkenheid bij school en verenigingen
verbinden van bewoners, jong en oud, zorg voor elkaar, naoberschap
verbinden van jeugd door te betrekken bij activiteiten
verbinden van nieuwe inwoners door kennismakingsactiviteiten

communicatie
-

communicatie met inwoners door bekendmakingen via de eigen website en nieuwe media
communicatie extern, gericht op de toekomst, realisatie van snel internet via glasvezel

zorg voor elkaar
-

aandacht voor behoeften van de jeugd
aandacht voor behoeften van de ouderen
elkaar ondersteunen daar waar dit nodig is

balans in wonen
Vooruitdenken om een levendig dorp te houden, waarbij dorpsactiviteiten, verenigingsleven, school en
zwembad overeind kunnen blijven. Hiervoor is een breed aanbod voor wat betreft woningen noodzaak om
jonge gezinnen binnen het dorp ruimte te geven.

kernwaarden van het dorp behouden en versterken
-

de school
het bosbad
café-restaurant-zaal Wielens
de Molen
de Boermarke
dorpssfeer en uitstraling
tradities als paasbult, carbidschieten en het Volksfeest

Door de visie te vertalen naar doelen is de dorpsagenda ontstaan; een leidraad voor de vereniging
‘Dorpsbelangen Noord-Sleen’ om de komende jaren samen met bewoners, gemeente en andere
belanghebbenden aan te werken.
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6. Dorpsagenda

Verbinden
nieuwe initiatieven; ‘Kleintje Volksfeest’

Betrekken van bewoners bij dorpsactiviteiten. Om dit doel te kunnen bereiken zullen er voortdurend nieuwe
activiteiten ontwikkeld moeten worden door Dorpsbelangen, de Historische commissie, DANS, diverse andere
verenigingen en particulieren (waaronder café Wielens). Samen met DANS en andere verenigingen gaan wij
kijken naar de mogelijkheden voor een ‘Kleintje Volksfeest’ om de 4 jaar (2 jaar na het Volksfeest) voor jong en
oud. Bijvoorbeeld door een weekend met sport- en spelactiviteiten, een barbecue en een muziekavond. Een
Kleintje Volksfeest is laagdrempelig en kost weinig tijd om te organiseren, maar brengt wel vertier voor
iedereen. Invulling is aan de verenigingen naar behoefte.

nieuwe initiatieven; dorpstuin

Verbinden van jong en oud; we kunnen veel voor elkaar betekenen. Belangrijk is dat we elkaar tegen komen.
Bijvoorbeeld door de aanleg van een dorpstuin. Zo’n tuin trekt alle leeftijden. Een eenvoudige manier om
dorpsgenoten (beter) te leren kennen, een praatje te maken en elkaar te helpen. Wij gaan op zoek naar
enthousiaste dorpsgenoten voor dit idee die dit samen met Dorpsbelangen willen vormgeven.

nieuwe initiatieven; school

Verbinden van de school bij het dorp door bijvoorbeeld een Galerie te organiseren – door toneel – door een
themaweek. En initiatief dat inmiddels al loopt is het verzorgen van handenarbeid-lessen door Vrouwen van Nu
aan groep 5 t/m 8 van OBS De Vlinderhof. Met de schoolleiding en de ouderraad kijken wij naar aanvullende
mogelijkheden om inwoners te betrekken bij de school.

nieuwe initiatieven; cultuuraanbod

Er zijn nog geen concrete initiatieven in ontwikkeling om het kleinschalig cultuuraanbod uit te breiden. De
komende periode willen wij gezamenlijk met inwoners kijken naar mogelijkheden, bijvoorbeeld rondom de
molen.

jeugd en nieuwe inwoners

De rol van vrijwilligers is van cruciaal belang. Om dorpsactiviteiten ook in de toekomst door te kunnen laten
gaan is het belangrijk om ook de jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk en actief bij verenigingen te halen.
Wij willen de lagere schooljeugd en oudere jeugd een plek bieden om elkaar na schooltijd te ontmoeten in het
dorp. Dit willen wij doen met de realisatie van een multifunctionele sportkooi op de openbare speelplaats
achter de lagere school.
Om nieuwe inwoners kennis te laten maken met ons dorp en haar voorzieningen, willen wij ieder jaar een
kennismakingsmiddag/avond organiseren voor nieuwe inwoners.

Communicatie
glasvezel

De aanleg van glasvezel zorgt voor realisatie van snel internet, ‘de aansluiting op de toekomst’.
Steeds meer gaat via internet. Denk aan zorg-tv voor ouderen, activiteiten voor school, webshops, bestellingen,
boekhouding, agrarische sector, thuiswerken, maken van reclame voor jouw bedrijf, etc. Belangrijk voor jong
en oud en voor de bedrijvigheid in het dorp.
Om het buitengebied in de gelegenheid te stellen zich aan te sluiten op snel internet en het hele dorp hiermee
een garantie te geven voor snel internet voor de toekomst is een werkgroep actief voor het aanleggen van
internet via Glasvezel. Dit gebeurt in samenwerking met buurdorpen en de gemeente Coevorden. Wij vinden
dit initiatief van cruciaal belang om een ondernemersvriendelijke sfeer in het dorp te houden. Aanleg is
noodzaak willen wij als dorp in de toekomst goed kunnen blijven functioneren.
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een gezamenlijke activiteitenagenda

Cultuur in het dorp is de molen, maar ook de Boermarke en tradities als de paasbult, het carbidschieten en het
volksfeest. Wij gaan samen met andere verenigingen na hoe wij deze waarden kunnen versterken. Samen met
verenigingen als DANS, de Boermarke, Vrouwen van Nu en De Schutters willen wij een activiteitenagenda
opstellen zodat er verdeeld over het jaar ca. 15 activiteiten zijn voor jong en oud. Door te werken met een
agenda, kunnen belangstellenden hiermee rekening houden in hun thuisagenda. Aandacht moet worden
besteed aan de wijze van bekendmaking via de eigen website en nieuwe media.

Zorg voor elkaar
naoberschap en AED vrijwilligers

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in ons dorp. Voorzieningen in het dorp zijn er vrijwel
niet voor ouderen. Wel doen een groot aantal ouderen nog actief mee in het verenigingsleven, waaronder
sinds een aantal jaren de bridge club. Om de mogelijkheden om lang in het dorp te blijven wonen te vergroten
is het belangrijk dat het naoberschap (traditionele burenhulp) vanzelfsprekend blijft. Daarnaast zou de jeugd
hier een rol kunnen vervullen door bijvoorbeeld te helpen bij tuinonderhoud (bladeren opruimen), een ‘Heitje
voor een karweitje’. Hierin kunnen wij alleen maar stimuleren.
In het dorp zijn geen zorgvoorzieningen aanwezig. In deze sector treedt de overheid terug en wordt de
vanzelfsprekendheid van zorg op maat kleiner. Gelukkig wonen we in een dorp waar mensen elkaar willen
helpen. Deze waarden moeten we koesteren en daar waar mogelijk stimuleren. Ook de AED en de grote groep
AED vrijwilligers is hiervan een goed voorbeeld. Het is belangrijk om mensen bij de buurt en het dorp te
betrekken.

Balans wonen
bouw van betaalbare starterswoningen

Een goede mix van bevolking in leeftijdsopbouw ontstaat mede door een balans in het woningaanbod. In
Noord-Sleen is op dit moment voldoende ruimte voor nieuwbouw. Het betreffen echter allemaal relatief grote
kavels bestemd voor vrijstaande huizen. Mogelijkheid tot bouw van betaalbare starterswoningen (3 onder 1
kap, 2 onder 1 kap) is er nu niet. Voor het dorp zou het gunstiger zijn om jeugd en jonge gezinnen een kans te
kunnen bieden in het dorp te blijven of om hier te komen wonen. Dit is goed voor de school, voor het
verenigingsleven en het zorgt voor een gezonde mix in de leeftijdsopbouw. Aan de gunstige ligging ten opzichte
van Emmen en uitvalswegen naar Assen en Groningen (scholen en werkgelegenheid) zal het niet liggen.
Als dorpsbelangen zijn wij in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden om meer betaalbare woningen
te mogen bouwen op de beschikbare locaties in particulier bezit. Hiervoor is echter een haalbare businesscase
nodig en daarmee ook potentiële kopers. Een combinatie met seniorenwoningen, dus woningen die geschikt
zijn voor zowel starters als senioren, behoort ook tot de mogelijkheden. Belangstellenden kunnen zich melden
bij dorpsbelangen via e-mail of telefoon.
Toeristen zijn in feite mensen die hier tijdelijk wonen en kunnen daarmee een bijdrage leveren om het dorp
levendig te houden, waarbij accommodaties overeind kunnen blijven. Het stimuleren van kleinschalig toerisme
is daarom van belang.
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Kernwaarden
het belang ervan en nieuwe initiatieven
school

Het voortbestaan van de school heeft natuurlijk een duidelijke relatie met de samenstelling van de inwoners
binnen het dorp. Het is daarom belangrijk om de jeugd in het dorp te houden.

bosbad

Het bosbad wordt voornamelijk door vrijwilligers gerund. Het zwembad wordt door veel mensen bezocht en is,
zeker voor de jeugd, één van de belangrijkste punten die bijdragen tot een leefbaar dorp. Naast de
mogelijkheid om in eigen dorp te sporten biedt het bosbad ook de mogelijkheid om de sociale vaardigheden te
ontwikkelen. Voortbestaan van het bosbad is dan ook zeer belangrijk.
In het vorige zwemseizoen is gestart met het verruimen van de activiteiten van het bosbad.
Daarnaast zijn ideeën aangedragen voor nieuwe initiatieven om ook de oudere jeugd meer bij het bosbad te
betrekken. Het bosbad werkt aan een eigen visie, waarin aangedragen ideeën mogelijk een plek krijgen.

café-restaurant-zaal Wielens

Veel van de activiteiten spelen zich af in café-restaurant-zaal ‘Wielens’. Ondanks dat café ‘Wielens’ een
particulier bedrijf is, is het van groot belang voor ons verenigingsleven en de sociale cohesie in het dorp. Een
alternatief (zoals een dorpshuis) vraagt veel van vrijwilligers en zal er ongetwijfeld toe leiden dat er activiteiten
uit het dorp verdwijnen.

de molen

Wij zijn met de gemeente in gesprek hoe wij de molen vaker kunnen laten draaien en onderzoeken de
mogelijkheid voor meer molenaars-vrijwilligers. Geïnteresseerden die dit samen met dorpsbelang willen
oppakken kunnen zich bij ons melden.

de Boermarke; dorpssfeer, uitstraling
Van oudsher heeft De Boermarke een belangrijke rol gespeeld in het organiseren van het dorpsleven. De
huidige Boermarke is nog altijd onder andere actief op het gebied van dorpssfeer, uitstraling en natuur. Deze
waarden vinden wij belangrijk voor het dorp en van groot belang voor de woonbeleving. Een net dorp; wij
dragen ons steentje bij door het maaien van bermen voor de huizen, maar ook door af en toe de Brink netjes te
maken. Voor het unieke karakter van ons dorp is het belangrijk dat de agrarische ondernemingen hun rol in het
onderhouden van het buitengebied kunnen blijven behouden.
Van de gemeente verwachten wij dat er gecommuniceerd wordt over het groenonderhoud - bijvoorbeeld over
het opruimen van de bladeren - en overig onderhoud zodat bewoners hierop in kunnen spelen.
Eén van de initiatieven is het organiseren van de afval-verzamelactie in het voorjaar in het rond het dorp.
Daarnaast willen wij in het najaar samen met de school eenzelfde soort schoonmaakactie organiseren. Het idee
is om de groepen 5,6,7 en 8 hier aan deel te laten nemen. Het doel hierbij is tweeledig; bewustwording van de
jeugd over het probleem van zwerfafval en aandacht van de jeugd voor het belang van vrijwilligerswerk.

tradities

De plaatselijke tradities zoals de jaarlijkse paasbult en het carbid schieten op oudejaarsdag worden vooral door
een actieve jeugdgroep georganiseerd. Waar nodig zullen wij hen hierin ondersteunen.
De commissie Volksfeest is als onderdeel van de vereniging Dorpsbelangen actief om dit voor het dorp
belangrijke vierjaarlijkse evenement in stand te houden.
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