Dorpsbelangen
Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen

Dorpsagenda Drouwen, Bronneger, Bronnegerveen
2017 en verder….

Een agenda voor de inwoners namens Dorpsbelangen

Dorpsagenda:
Er zijn punten die voor Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen even belangrijk zijn;
Verkeer:
➢ Aandacht voor gevaarlijke kruisingen (o.a. door begroeiing)
➢ Aandacht voor gevaarlijke bermen
Openbare ruimte en Landschap:
➢ Behouden landelijke omgeving
➢ Inventariseren wat de behoefte is bij de inwoners is ten aanzien van onderhoud van het groen
➢ Behoud rustige en natuurlijke karakter
➢ Straatverlichting alle dorpen (binnen en buitengebied)
Verenigingsleven, Dorpshuis en school:
➢ Behoud school en waar mogelijk samenwerken
➢ Behoud dorpshuis en waar mogelijk samenwerken
➢ Aanbieden reanimatie (herhalings)trainingen
➢ Verbindende schakel zijn tussen vraag en aanbod van vrijwilligers
Wonen:
➢ Monitoren woningbehoefte
➢ Faciliteren initiatief asbestvrije daken

Er zijn ook punten waar per dorp aandacht voor moet zijn;

Drouwen:
Verkeer:
➢ Overlast hardrijders in Drouwen
➢ Oplossing zoeken voor donker fietspad Drouwen/Gasselte
➢ Straatverlichting
➢ Bermen
Openbare ruimte en Landschap:
➢ Toegang en begaanbaarheid natuurgebied “Het Drouwenerzand”
➢ Monitoren parkeerproblematiek pretpark “Drouwenerzand”

Bronneger:
Glasvezel/snel internet:
➢ Bewaken van de belangen voor snel internet voor de witte gebieden en later ook de grijze gebieden
Verkeer:
➢ Straatverlichting
➢ Bermen

Bronnegerveen:
Glasvezel/snel internet:
➢ Bewaken van de belangen voor snel internet voor de witte gebieden en later ook de grijze gebieden
Verkeer:
➢ Straatverlichting
➢ Bermen

Inleiding
Uit het belevingsonderzoek in Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen (DBB) is naar voren gekomen dat de
inwoners er met veel plezier wonen. In het belevingsonderzoek, dat in 2016 is gehouden, kregen DBB de
dorpen als ‘eindcijfer’ gemiddeld een 8. Er is veel waardering voor de natuur, de rust, de ruimte, de
saamhorigheid en de gemoedelijke vriendelijke dorpssfeer. Toch zijn er een aantal aandachtspunten.
Voor de toekomst moeten onze drie dorpen al het goede behouden. Op een aantal onderwerpen is een extra
stimulans nodig om ook in de komende jaren de prettige optimale woonomgeving te behouden. Het initiatief
hiervoor ligt bij het bestuur van Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen.
Doelstelling
DBB heeft behoefte aan een impuls, waarbij een aantal verbeterpunten moeten worden opgepakt. Hiervoor is
het nodig dat er een actueel en realistische Dorpsagenda wordt opgesteld. Deze Dorpsagenda DBB geeft aan
waar de komende jaren de verbeterpunten en prioriteiten liggen. Deze agenda is gemaakt op basis van input
uit het belevingsonderzoek. Ruim 70 % van de inwoners heeft zijn of haar mening gegeven over DBB. Een
enorme respons. Het belevingsonderzoek geeft feitelijk dus goed weer wat de beleving is van de inwoners bij
de drie dorpen en waar wij naar toe moeten in de toekomst.
Wat is een Dorpsagenda:
Doel
Het hoofddoel van de Dorpsagenda met Dorpswaardering is om plannen en verbeteringen te ontwikkelen en
de uitvoering van de plannen te organiseren om de leefbaarheid in DBB nog beter te maken.
Daarnaast heeft de methode de volgende twee doelen;
• DBB en de gemeente Borger-Odoorn ontwikkelen al werkend een communicatiestructuur, gebaseerd
op partnerschap en denken met elkaar mee vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Hiermee ligt er een
basis voor het geven van vorm en structuur aan bewonersinbreng.
• Het genereren van dynamiek in het dorp, zodat er nog meer verbindingen ontstaan tussen (groepen)
bewoners.
De Dorpsagenda beschrijft een aanpak voor DBB voor de korte en langere termijn. Het accent van de
Dorpsagenda DBB ligt op het fysiek-ruimtelijk domein en heeft ook aandacht voor de sociaal organisatorische
vraagstukken. De Dorpsagenda is geen visie. De dorpsagenda agendeert een aantal belangrijke thema’s. Tevens
wordt aangegeven wie daarin een belangrijke rol zal spelen.
Leeswijzer
De Dorpsagenda is onder te verdelen in een aantal thema’s;
• Dorpsbelangen
• Verkeer
• Openbare ruimte & landschap
• Glasvezel
• Verenigingsleven, school en dorpshuis
• Wonen
Deze notitie wordt afgesloten met een korte schets over DBB in 2027.

Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen
Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen is opgericht in juli 1953. De vereniging heeft tot doel
het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid in de drie dorpen en het behartigen in de ruimste zin van
het woord van de welzijnsbelangen van de inwoners alsmede het bevorderen en versterken van de
communicatie tussen de inwoners onderling. Dorpsbelangen rekent het ondersteunen van de overige in de drie
dorpen zijnde verenigingen en organisaties en het adequaat informeren van de inwoners van de drie dorpen
tot haar voornaamste taken. Dorpsbelangen heeft daarvoor een eigen actieve website, een app voor Apple
Android en Windows, daarnaast is er een actieve Facebookpagina. Maandelijks komt het bestuur bijeen voor
een vergadering. Daarnaast worden er een aantal vaste jaarlijkse evenementen onder de verantwoording van
het bestuur georganiseerd. Deze Dorpsagenda is opgesteld door het bestuur van Dorpsbelangen en zal een
agenda zijn voor de komende jaren.
De thema’s welke in de agenda opgenomen zijn te beginnen bij verkeer
Verkeer:
Uit het gehouden belevingsonderzoek is gebleken dat meer dan 70 % van de inwoners van Drouwen overlast
ervaart van hardrijders. In Bronneger is dat meer dan 20 % en in Bronnegerveen is 10 %.
De concentratie van overlast bevindt zich dus in hoogste mate in Drouwen. Niet zo verrassend omdat de
doorgaande wegen door Drouwen kruisen (Gasselte-Borger en Drouwen-richting de Oude waag, Bronneger en
Drouwenerveen). Deze routes zijn druk bereden routes vanwege de aanwezigheid van het Drouwenerzand en
o.a. de markten bij de Oude Waag. Daarnaast is er veel (werk) verkeer tussen de dorpen onderling en komen
veel dagjesmensen een rondje Drouwen maken.
Signalen van overlast komen uit het gehele dorp. Dus ook uit de Tiekamp, de Schoolstraat, de Markeweg en de
Alinghoek. De meeste meldingen van overlast komen van bewoners aan de Borgerderstraat, Gasselterstraat en
de Hoofdstraat.
➢
➢
➢
➢

Overlast hardrijders in Drouwen.
Aandacht voor gevaarlijke kruisingen (o.a. door begroeiing)
Aandacht voor gevaarlijke bermen
Oplossing zoeken voor donker fietspad Drouwen/Gasselte

De opgave is om de overlast (gevaar, lawaai en milieu) daarbij centraal te stellen en zoveel mogelijk te
beperken in de drie dorpen.

Openbare ruimte en Landschap:
De Landelijke omgeving van DBB wordt door de inwoners hooggewaardeerd. Op onze Dorpsagenda komt dit
onderwerp dan ook terug op zowel korte als ook de lange termijn. DBB wil graag zien dat er een versterking
komt van het groene karakter van DBB.
➢ Behouden landelijke omgeving
➢ Inventariseren wat de behoefte bij de inwoners is ten aanzien van onderhoud aan het groen.
Ook zal Dorpsbelangen de ontwikkelingen met betrekking tot het Drouwenerzand (natuurgebied en bos) in de
gaten houden. Het Drents Landschap heeft een aantal toezeggingen gedaan m.b.t. het onderhoud van de soms
erg slechte en natte paden. Daarnaast zullen wij meedenken over de bebording en parkeermogelijkheden van
bezoekers aan het Drouwenerzand (natuurgebied).

➢ Straatverlichting
De gemeente is bezig met heroriëntatie van de straatverlichting. Momenteel is het Noordelijke deel van onze
gemeente aan de beurt. Voor de plannen m.b.t. ‘Openbare verlichting buitengebied, 3e fase’ heeft
Dorpsbelangen DBB 2 bijeenkomsten, in het gemeentehuis, bijgewoond. Daarbij is de voor onze inwoners
belangrijke input ingebracht. Er zal op basis van deze input aan een aantal wensen tegemoet gekomen worden
door de gemeente.
De weg en het fietspad tussen Drouwen en Borger is niet of onvoldoende verlicht. Conform het beleidsplan van
de gemeente wordt ook geen verlichting aangebracht, alleen als oriëntatie verlichting langs de weg, indien de
situatie daarom vraagt. Bijvoorbeeld scherpe bochten en/of kruisingen. DBB heeft aangegeven dat het specifiek
gaat om het laatste stukje fietspad in het bosachtige gedeelte richting Gasselte. Deze wens neemt de gemeente
in ogenschouw bij de vernieuwing van de ‘Openbare verlichting buitengebied, 3e fase’. De plannen hiervoor
moeten nog verder worden uitgewerkt. De wens van DBB zal daarin meegenomen worden.

➢ Toegankelijkheid en begaanbaarheid natuurgebied “Het Drouwenerzand”
➢ Monitoren parkeerproblematiek pretpark “Drouwenerzand”
➢ Behoud rustige en natuurlijke karakter
De parkeerproblematiek rondom pretpark Drouwenerzand lijkt opgelost door gedane (berm)aanpassingen.
Dorpsbelangen blijft deze parkeerproblematiek (op verzoek en n.a.v. de uitkomsten uit het
belevingsonderzoek) nauwlettend in de gaten houden. Bij de mogelijke uitbreiding van het park zullen er meer
bezoekers komen en logisch dat dan ook, zonder aanpassingen, de parkeerproblemen terug zullen komen. Doel
van Dorpsbelangen is dat onze inwoners, bezoekers en andere belanghebbenden geen overlast zullen hebben
en er geen gevaarlijke (verkeers) situaties ontstaan.
De opgave is het behoud van het rustige en natuurlijke karakter van DBB. Er liggen aanknopingspunten om
nader in gesprek te gaan over groen, verlichting, bermen, het natuurgebied Drouwenerzand en de
toekomstbestendigheid van het huidige parkeerbeleid bij pretpark Drouwenerzand.

Glasvezel/snel internet:
Drouwen heeft een zogenaamde coaxkabel aansluiting (grijs gebied).
Bronneger en Bronnegerveen hebben dit niet (wit gebied). Er is binnen de dorpen veel vrijwillige inzet om de
behoefte van glasvezel kenbaar te maken, middels ambassadeurs. Bij de inwoners van Bronneger (> 85%) en
Bronnegerveen (> 88%) is er een sterke behoefte aan een glasvezelverbindingen.
De rol van de gemeente is het blijven faciliteren van de verbindingen. De status van plannen voor met name
Bronneger en Bronnegerveen is positief. De focus ligt nu bij deze twee dorpen en niet bij Drouwen. Drouwen is
aangesloten op coax en heeft daarmee al een redelijk snel internet via o.a. Ziggo. Wel hebben veel inwoners
van Drouwen aangeven, in het belevingsonderzoek, dat ook zij glasvezel willen hebben. Dorpsbelangen DBB is
daarom ook ambassadeur voor glasvezel bij de Stichting Breedband Borger-Odoorn.
➢ Bewaken van de belangen voor snel internet voor de witte gebieden en later ook de grijze gebieden.

Verenigingsleven, Dorpshuis en school
Drouwen heeft een basisschool: OBS de Ekkelhof. OBS Ekkelhof is een kleine dorpsschool. Momenteel
bezoeken ongeveer 60 kinderen de school, verdeeld over (combinatie-)groepen. De kinderen zijn afkomstig uit
verschillende dorpen: Drouwen, Bronneger, Bronnegerveen, Buinen, Drouwenerveen en Gasselte. Voor de
kinderen en hun ouders speelt de school een belangrijke rol in hun sociale leven. De school vormt één geheel
met het Dorpshuis ‘Meester Hekmanhoes’. De grote zaal van het Dorpshuis kan door de school worden
gebruikt voor spellessen en voorstellingen. De school geeft een enorme verbinding tussen de inwoners. Er
ontstaan relaties en vriendschappen en de kinderen kunnen in een veilige omgeving goed onderwijs genieten.
Uit het belevingsonderzoek is naar voren gekomen dat veel inwoners van DBB de school en het behoud voor de
toekomst enorm belangrijk acht. Dorpsbelangen onderschrijft dat belang en heeft deze uitkomsten reeds

meerdere malen gedeeld met het gemeentebestuur. Ook het gemeentebestuur en de politiek onderschrijft dat
belang. Daar waar er samenwerking kan of moet ontstaan tussen de Ekkelhof en Dorpsbelangen zal deze
ingezet worden. Denk daarbij aan evenementen en belangenbehartiging.
➢ Behoud school en waar mogelijk samenwerken
Ons prachtige Dorpshuis ‘Meester Hekmanhoes’ vervult een zeer belangrijke rol voor de verbintenis tussen
inwoners. Er vinden jaarlijks talloze evenementen en bijeenkomsten plaats. Denk aan het biljarten, de
toneelavonden, het volleybaltoernooi, Palmpasen, Neutie Schieten, het darttoernooi, bloemschikken en nog
veel meer. Het Meester Hekmanhoes heeft een eigen actief dagelijks bestuur en diverse commissies. Uit het
belevingsonderzoek is gebleken dat er een enorme waardering is voor de aanwezigheid van het Dorpshuis
(ontmoetingsplek voor jong en oud). De afgelopen jaren is er met bloed, zweet en tranen gewerkt aan de
verbouwing in, op, onder en rondom het Dorpshuis. Er staat anno 2017 een zeer professioneel, toegankelijk en
veilig Dorpshuis.
➢ Behoud Dorpshuis en waar mogelijk samenwerken
Dorpsbelangen DBB heeft een AED geschonken aan het Dorpshuis in Drouwen. Inmiddels is de AED geplaatst
bij de ingang van het Dorpshuis. Bovendien is er nog een AED beschikbaar gesteld voor Bronneger en
Bronnegerveen. Deze hangt in de manege te Bronneger. Financieel werd het aanbieden van de twee AED’s
mogelijk gemaakt door een anonieme gever. Inmiddels hebben zo’n 30 personen de reanimatie training van
Henk Kleve (inwoner van Drouwen) gevolgd, zodat de AED bij nood ook gebruikt kan worden door deskundige
en gecertificeerde burgerhulpverleners. De komende jaren zullen meer trainingen aangeboden worden
evenals de herhalings-trainingen voor de inmiddels gecertificeerde hulpverleners.
➢ Aanbieden reanimatie (herhalings)trainingen
Dorpsbelangen wil zich in de toekomst blijven inzetten voor groei van het aantal activiteiten en bezoekers aan
het Dorpshuis. Afstemming met het dagelijks bestuur van het Dorpshuis zal blijvend plaatsvinden. Uit het
belevingsonderzoek is gebleken dat 108 respondenten, uit de drie dorpen, hebben aangegeven dat zij bereid
zijn om vrijwilligerswerk te doen voor hun dorp. Dorpsbelangen wil graag met deze respondenten in contact
komen om vervolgens samen mooie plannen concreet te maken. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van het
Vrijwilligers informatie punt (VIP) van Borger-Odoorn (Andes). Dit is voor het versterken van het
vrijwilligerswerk.
➢ Verbindende schakel zijn tussen vraag en aanbod van vrijwilligers
De opgave voor Dorpsbelangen DBB is voor de toekomst; behoud van het rijke verenigingsleven door het
versterken van de samenwerking; zowel onderling tussen de verenigingen, het onderwijs en het Dorpshuis.
Wonen
Uit de bevindingen van het belevingsonderzoek is naar voren gekomen dat onze inwoners veel woongenot
hebben in de drie dorpen. Wel kwam naar voren dat er behoefte is aan meer starterswoningen.
Uit een gesprek met de Wethouder over dit onderwerp kwam naar voren dat de woonvisie van de gemeente
hierin niet voorziet en dat woningcorporaties ook geen woningen zullen bouwen. Wel zijn particuliere
initiatieven mogelijk. De gemeente wil anno 2017 graag meedenken en flexibel zijn, ook zij zien en merken de
behoefte aan meer betaalbare woningen. De vaak jonge gezinnen met kinderen maken de start in een
betaalbare woning, welke er op dit moment onvoldoende zijn. De komst van betaalbare woningen zal weer een
positief effect hebben op de school, het verenigingsleven en zal vergrijzing tegengaan. Dorpsbelangen DBB ziet
deze belangen maar zal geen rol spelen bij een feitelijke ontwikkeling van een project. Wel kan iedere
initiatiefnemer zich wenden tot Dorpsbelangen met plannen. Wellicht kan Dorpsbelangen een opening creëren
(mocht daaraan behoefte zijn) bij bijvoorbeeld de gemeente Borger-Odoorn.

➢ Monitoren woningbehoefte
In 2017 heeft Dorpsbelangen DBB het initiatief genomen voor het collectief verwijderen van asbestdaken. Het
zou fantastisch zijn als onze drie dorpen de eerste drie zijn in Drenthe waarbij volledige sanering heeft
plaatsgevonden. Wij leggen wat dat betreft de lat hoog.
➢ Faciliteren initiatief asbestvrije daken
De opgave voor Dorpsbelangen is het blijven monitoren van woonbehoeften en daar waar nodig het bij elkaar
brengen van partijen. Daarnaast zal gewerkt worden aan het in kaart brengen van de “asbest problematiek”.
Visie 2017
Wat goed is - is goed en wat beter kan - moet beter.
De inwoners van DBB zijn erg betrokken bij hun dorpen. Zowel tijdens de inloopavond op 16 februari 2017 als
ook in het belevingsonderzoek hebben veel mensen een bijdrage geleverd en zijn er ook veel ideeën
ingebracht.
Deze ideeën zijn alle gericht op behoeftes en verbeteringen in de toekomst. Het is onze uitdaging om ideeën
ook concreet om te zetten in uitvoering, mits realistisch en haalbaar.
Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen zijn drie heel aantrekkelijke dorpen waar het goed leven en wonen is.
De dorpen liggen in een uniek gebied in Drenthe en zelfs in Nederland. Er komen jaarlijks duizenden toeristen
genieten in onze omgeving, iets waar wij trots op mogen zijn. Dorpsbelangen erkent uiteraard deze unieke en
prachtige woonomgeving en zal belangen van inwoners blijven behartigen.
In onze drie dorpen kennen wij elkaar nog en zijn verbindingen sterk. Onze school, het Dorpshuis en het rijke
verenigingsleven speelt daarbij een cruciale rol.
Dorpsbelangen wil zich, politiek onafhankelijk, inzetten voor behoud en/of verbetering van sociale structuren,
waaronder veiligheid en ons fysiek ruimtelijk domein. Initiatieven en betrokkenheid van onze inwoners zullen
wij graag stimuleren. Wij blijven optimaal communiceren met onze inwoners via app, website en natuurlijk
persoonlijk. Daarbij staan wij open voor alle meningen, ideeën en leuke suggesties.

Bestuur van Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger, Bronnegerveen
Dorpsbelangen-dbb@live.nl

