• dorpsontwikkeling

•

• leefbaarheid verbeteren

•

• saamhorigheid versterken

•

• inwoners denken en doen mee •

DALEN...

nu en in de toekomst
Dalen is een dorp waar...
◆ het prettig wonen, leren, werken en leven is
◆ een actief en gevarieerd verenigingsleven is
◆ veel activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud
◆ de bereikbaarheid door grote wegen en treinstation goed is
◆ de woonomgeving als heel prettig ervaren wordt
◆ scholen op goede afstand zijn
◆ het gezondheidscentrum zorgt voor toegang tot zorg dichtbij
◆ behoorlijk wat bedrijvigheid is.

Hoe behouden we dit en wat moeten we
meer aandacht geven met het oog op de toekomst?
Dorpsbelangen Dalen heeft een projectgroep in het leven geroepen
om samen met de inwoners van Dalen een dorpsvisie uit te werken. Met de bijdragen van de inwoners, organisaties en verenigingen
hebben we Dalen in beeld gebracht.
Wat is de kracht van ons dorp en met welke punten gaan we de komende jaren aan de slag om Dalen nog beter te maken en klaar te
zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

Met Dorpsbelangen Dalen, inwoners en
betrokken organisaties zullen we de komende
tijd invulling geven aan de plannen.
Namens de projectgroep wil ik iedereen
danken die een bijdrage heeft geleverd aan
de totstandkoming van de Dorpsvisie.
Dalen, 17 mei 2017
Roelof Beek
Voorzitter Projectgroep Dorpsvisie Dalen
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De gemeente Coevorden
stimuleert dorpen om een
dorpsvisie te ontwikkelen en
plannen voor de toekomst te
maken.
Zo ook Dalen.

◆

Ontwikkeling dorpsvisie door en voor Dalenaren
Dorpsbelangen Dalen organiseert het schrijven van de dorpsvisie en het
uitvoeren van de actieplannen. Met de dorpsvisie kunnen we met z’n allen
als Dalenaren aan de slag om de leefbaarheid van Dalen te behouden en te
vergroten. De inwoners van Dalen zijn op verschillende manieren betrokken geweest bij deze dorpsvisie: via de projectgroep, bijeenkomsten van de
klankbordgroep en themawerkgroepen en door het invullen van een huisaan-huis verspreide vragenlijst.

Hoe denken wij over ons dorp?

◆
Hoe zien wij de toekomst?

◆
Wat vinden wij belangrijk ten
aanzien van de leefbaarheid
van ons dorp?

◆
Wat kan er beter op terreinen
als wonen, vrije tijd,
bedrijvigheid,
werkgelegenheid en toerisme?

◆
Hoe kijken we aan tegen onze
woonomgeving, wat gaan we
doen aan duurzaamheid?

u Initiatiefgroep Dorpsvisie: inrichting proces
 Oriëntatie op de aanpak
 Inrichten van een projectgroep bestaande uit inwoners van Dalen,
vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Dalen, Ondernemersvereniging Dalen en Maatschappelijk Welzijn Coevorden.
Daarnaast ook betrokkenheid van Scholengemeenschap De Nieuwe
Veste, Gemeente Coevorden en wooncoöperatie Domesta.
 Terugkoppeling naar Dorpsbelangen
u Projectgroep: uitvoering ontwikkeling dorpsvisie
 Onderzoek onder álle inwoners van Dalen (vragenlijst, respons 30%)
 Organisatie themabijeenkomsten met de klankbordgroep
 Communicatie met de inwoners en bij het dorp betrokken
instanties over inhoud en voortgang
 Schrijven, presenteren en verspreiden van de uiteindelijke dorpsvisie

◆
De gemeente wil graag dat
inwoners ook
zelf verantwoordelijkheid
nemen in het behouden van
een leefbaar dorp.
De gemeente sluit aan en
ondersteunt waar nodig.

u Klankbordgroep: meedenken inhoud dorpsvisie
 Thema’s, ideeën en wensen voor de dorpsvisie
 Meedenken over de opzet en uitkomsten van het onderzoek
 Beoordelen van de concept-dorpsvisie
 Meedenken over de vervolgstappen
u Themawerkgroepen: uitwerkingen dorpsvisie
 Uitwerking thema’s
 Meedenken over de vervolgstappen
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Dalen in cijfers

Op 1 januari 2017 telde het dorp Dalen 3681 inwoners: 3265 in het dorp zelf en 416 in het buitengebied. Dit zal de komende jaren teruglopen. In totaal telt Dalen 1575 gezinnen, die als volgt zijn in
te delen:
PERS. PER GEZIN

1
2
3
4
5
6
7

Thema's
Dorpsvisie

423
637
178
254
67
13
3

- de gemiddelde gezinsgrootte is 2,3 personen
- 27% van de inwoners is 65 jaar of ouder
- 24% van de inwoners is jonger dan 25 jaar
Het aantal ouderen zal de komende jaren toenemen
en het aantal jongeren zal verder teruglopen. Dat is
niet iets om krampachtig over te doen. In de rest van
de gemeente, de provincie Drenthe en andere delen
van het platteland van Nederland doet zich hetzelfde voor. Deze ontwikkelingen zijn wel van invloed
op de behoeftes van de inwoners en dus op het toekomstbeeld van een dorp.

Vanuit de klankbordgroep en vragenlijst zijn
acht thema’s benoemd met sterke punten,
verbeterpunten en actiepunten om de komende
jaren mee aan de slag te gaan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AANTAL GEZINNEN

De vragenlijst
Om goed inzicht te krijgen in wat er leeft onder de
inwoners van Dalen, is een enquête verspreid in het
dorp. De vragenlijst was zowel schriftelijk als digitaal in te vullen. Een uitgebreide campagne heeft
gezorgd voor 868 ingevulde vragenlijsten (respons
30%), die een goed beeld geven van wat er leeft
onder de bevolking en wat de wensen zijn voor de
toekomst van het dorp. Uit de analyse blijkt dat alle
buurten in Dalen goed waren vertegenwoordigd bij
de inzendingen. Een viertal leerlingen van de scholengemeenschap De Nieuwe Veste uit Coevorden
heeft de vragenlijst voorgelegd aan 54 jongeren in
de leeftijd van 13 tot 19 jaar. De uitkomsten daarvan
zijn meegenomen in de uitslag. Er is ook een enquête afgenomen bij de leerlingen groep 7 en 8 van de
Burg. Wessels Boerschool. De resultaten van het onderzoek zijn besproken met de klankbordgroep en
verder uitgediept en verwerkt in de Dorpsvisie.

Dalen ontmoet, sport en recreëert
Dalen cultureel
Dalen werkt
Wonen in Dalen voor alle leeftijden
Een leven lang leren in Dalen
Dalen helpt elkaar
Dalen aangesloten en mobiel
Duurzaam Dalen

De belangrijkste aandachtpunten hier binnen zijn
woonomgeving, groenvoorziening en onderhoud,
woningaanbod, de bibliotheek, snel internet, verkeer en vervoer en de spoorverbinding.
In deze Dorpsvisie wordt per thema beschreven waar
we trots op zijn en willen behouden en waar we verbeterpunten zien. Per thema zijn actiepunten geformuleerd waar we de komende jaren mee aan de slag
gaan. Doet u mee?
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Dalen ontmoet, sport en recreëert
DALEN IS EEN BRUISEND DORP
Er is alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
We hebben horecagelegenheden, een grote
sporthal, Plopsa Indoor en Center Parcs De Huttenheugte, kleinschalige overnachtingsmogelijkheden en locaties als De Weme, De Selkersgoorn
en het multifunctioneel centrum De Spinde: een
aanwinst voor het dorp! Er zijn sterke horecaondernemingen gevestigd langs de Hoofdstraat.
Bij de organisatie van evenementen wordt door
hen op unieke manier samengewerkt. Het hele
jaar heeft deze concentratie van horecabedrijven een aantrekkingskracht op de dorpskern bij
de inwoners en mensen van buiten. Het zorgt
nagenoeg elk weekend voor reuring en gezelligheid in de dorpskern. Er worden veel activiteiten
georganiseerd en op het gebied van sport en ook
vanuit het verenigingsleven is er een gevarieerd
aanbod. De grote kracht van het dorp Dalen is
daarbij “één”. Van veel verenigingen is er maar
één in het dorp: positief voor de betrokkenheid
en eensgezindheid onder de bewoners. We hebben één basisschool, één kerk, één voetbalvereniging, één muziekvereniging, enz. Eén van elke
andere (sport)vereniging.

Die verbondenheid blijkt een sterke basis te zijn
voor de betrokkenheid. We hebben b.v. de Stichting Volksvermaken en Stichting Dalen Promotie
en de Dalenaren organiseren ook veel zelf, zoals
bridge-, wandel-, loop- en fietsclubs. Driekwart
van de Dalenaren vindt het aanbod van activiteiten voldoende en het grootste deel van de Dalenaren (90%) is lid van één of meer verenigingen.
Dit is belangrijk, want voldoende mogelijkheden
om in contact te komen met anderen vergroot de
leefbaarheid van een dorp.
Willen we het nog beter doen, dan zou er meer
overzicht mogen komen over wanneer er wat is
aan activiteiten en welke clubs en verenigingen
er zijn. Ook willen we de verschillende ruimtes
beter gaan benutten voor activiteiten. Buurtverenigingen spelen een rol, ook via Dorpsbelangen.
We zouden blij zijn met meer fiets- en wandelmogelijkheden rondom Dalen en ook picknickplaatsen. Meer activiteiten gericht op gezelligheid zijn
welkom. Jongeren zouden meer jeugdactiviteiten
willen en ook plekken om elkaar te ontmoeten.
Jong en oud zouden meer samen kunnen komen.

Wat gaan we doen richting 2025?
u

u
u
u
u
u
u
u

Ontwikkelen van een Daler agenda voor een overzicht van aanbod, activiteiten van clubs en verenigingen en eigen initiatieven, van ruimtes en faciliteiten en een strategie om deze agenda actueel te houden en bekend te maken in Dalen.
In kaart brengen van samenwerkingsverbanden tussen verenigingen en organisaties, zoals het
'Grootveldoverleg' en hun waarde voor Dalen in de toekomst.
Onderzoeken van de huidige en eventueel toekomstige rol van buurtverenigingen in organisatie
van activiteiten in Dalen.
Ondersteuning bij het realiseren van het DOE-Plein Daol’n ten behoeve van buitenspeelmogelijkheden voor jongeren, start in april 2017.
Organiseren van een werkgroep voor jongeren tussen 12 en 18 jaar voor het inventariseren van
hun wensen en het organiseren van activiteiten.
Organiseren van een bijeenkomst met jongeren (leeftijdsgroep 19-34 jaar) om ook hun ideeën en
wensen te inventariseren.
Onderzoeken van mogelijkheden voor de uitbreiding van fiets- en wandelroutes rondom Dalen en
daarbij ook banken, picknickplaatsen en spelelementen meenemen.
Verkennen van de vraag naar meer gezelligheidsactiviteiten voor iedereen en meer ontmoeting
tussen jong en oud.
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Dalen cultureel
TEVREDEN
De bewoners van Dalen zijn tevreden over het
culturele klimaat. Het cultureel erfgoed van Dalen is iets om trots op te zijn, zoals de molens, de
kerk en de Joodse begraafplaats. De Stichting Aold
Daol’n vervult hierbij een belangrijke functie.

Die belangstelling is breed: muziek, dans en
zang, fotografie, beeldende kunst en schilderen
en geschiedenis en erfgoed. Een bloeiend cultureel klimaat draagt bij aan de kwaliteit en openheid van het dorp. Het is daarom belangrijk dat
zichtbaar is wat er gebeurt en wie wat wil doen
voor en met andere dorpsbewoners.

Veel Dalenaren zijn cultureel geïnteresseerd en
actief; de helft van de inwoners wil ook in de
toekomst op één of meerdere culturele terreinen actief zijn. Dalenaren bezoeken graag culturele evenementen zoals straatvoorstellingen,
popevenementen, muziekuitvoeringen en theater- en cabaretvoorstellingen. Er is in het dorp
veel interesse in het organiseren van activiteiten
of evenementen, het opzetten van nieuwe activiteiten en het doen van (bestuurs)werk voor
een vereniging.

Voor de komende jaren kan een overzicht van
aanbod van en vraag naar culturele activiteiten,
verenigingen en voorzieningen een extra impuls
geven aan het culturele klimaat in Dalen. Een
overzicht van vraag, kennis en aanbod zou Dalenaren helpen om te kunnen aansluiten bij anderen. Toegankelijkheid van oefenruimtes en vooral ook de bibliotheek zou daarbij ondersteunend
zijn om activiteiten verder te ontplooien met en
voor dorpsgenoten.

Wat gaan we doen richting 2025?
Uitbreiden van de Daler agenda voor culturele verenigingen en organisaties, evenementen en
vraag en aanbod op cultureel gebied.
u In kaart brengen van aanbieders van culturele activiteiten (verenigingen, clubs en creatieve en
culturele initiatieven en organisaties, zoals de kerk, de bibliotheek en de Stichting Aold Daol’n) en
onderzoeken of door betere samenwerking en samenhang hun waarde voor Dalen in de toekomst
kan worden vergroot.
u Verkennen van de vraag naar (meer) straatvoorstellingen, popevenementen, muziekuitvoeringen,
theatervoorstellingen, dans- en zangactiviteiten en activiteiten op het gebied van geschiedenis en
erfgoed voor verschillende leeftijdsgroepen.
u
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Dalen werkt
TROTS OP ONDERNEMEND DALEN
De aanwezigheid van winkels en andere bedrijven in de buurt beïnvloeden de leefbaarheid
van een dorp.

ondernemersklimaat in Dalen en omstreken. In
ons dorp zijn de ondernemingen voornamelijk
gevestigd in de kom van het dorp en op bedrijventerrein Kleine Veld. Er staan 82 leden (1-12017) ingeschreven bij de OVD, variërend van
éénmanszaken tot grotere ondernemingen met
vele tientallen werknemers. Naast de investering in de eigen onderneming wordt er ook tijd
en geld besteed aan de leefbaarheid van het
dorp. De agrarische sector in het buitengebied
van Dalen kenmerkt zich door enerzijds schaalvergroting en anderzijds spelen ontwikkelingen
als duurzaamheid en de verantwoordelijkheid
voor het landschap een rol in de bedrijfsvoering.
Voor inwoners en ondernemers zou het fijn zijn
als zij elkaar nog beter weten te vinden als het
gaat om het aanbieden van diensten en het vinden van werk. Inwoners hebben niet allemaal
zicht op welke ondernemers er in Dalen zijn; ondernemers leveren een belangrijke bijdrage in
het voldoen aan de behoefte aan werkgelegenheid in en rondom Dalen.

Het winkelaanbod in Dalen wordt positief beoordeeld en de inwoners geven in grote meerderheid aan dat ze het liefst hun boodschappen
doen in het dorp om daarmee een bijdrage te
leveren aan de leefbaarheid. Kleine Veld is het
bedrijventerrein aan de rand van het dorp. De
huidige beschikbare kavels zijn allemaal bebouwd en de meeste panden zijn ingevuld door
een ondernemer. Het aantal beschikbare panden voor nieuwe bedrijven in het dorp is gering. Het hebben van werk is belangrijk voor het
welbevinden van mensen en de leefbaarheid in
het dorp. Op basis van de enquête lijkt er een
gedegen lokale en regionale werkgelegenheid
te zijn, met weinig ongewenste werkloosheid.
De Ondernemersvereniging Dalen (OVD) is een
actieve club van ondernemers, die veel energie
steekt in het actief en gezond houden van het

Wat gaan we doen richting 2025?
u

Uitbreiden van de Daler agenda voor vraag en aanbod van werk en diensten, van zowel bekende
ondernemers als de minder zichtbare zzp’ers.
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Wonen in Dalen voor alle leeftijden
DIVERSE WOONMOGELIJKHEDEN
Over het algemeen is er een grote mate van
tevredenheid over de woonomgeving en het
woningaanbod in en om Dalen.

gen, hoewel de specifieke vraag van jongeren,
ouderen en (andere) kleine huishoudens onbekend is. Groenvoorziening en (vakkundig) onderhoud in de woonomgeving vinden veel mensen
belangrijk en een deel van de mensen ziet hier
mogelijkheden voor verbetering. Zorgen zijn er
over de achterstand die de laatste jaren is ontstaan in onderhoud van de groenvoorziening en
bestrating.
Een verzorgde uitstraling van het dorp is belangrijk, de eerste ‘beleving’ van inwoners en bezoekers bij het binnenrijden in het dorp moet goed
zijn. Zowel de Ondernemersvereniging Dalen als
inwoners van Dalen zien hier kansen om zelf actie
te ondernemen. Een goede communicatie met en
vanuit de gemeente zou hierin heel behulpzaam
zijn. Er ligt ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allen voor bijvoorbeeld hondenpoep, zwerfafval en in de toekomst het onderhoud van het DOE-plein Daol’n.

Het grootste gedeelte van de woningen zijn koopwoningen. Daarnaast bezitten Domesta en Mooiland in een aantal straten sociale huurwoningen
en zijn er huurwoningen in de vrije sector. De
Caspershof en Molenakkers zijn de meest recente
nieuwbouwprojecten en er lijkt ook voor de toekomst voldoende belangstelling om te wonen in
Dalen. Woningbouw blijft daarom – ook op langere termijn – van levensbelang voor het dorp.
Maatwerk door aan te sluiten bij de bevolkingsgegevens en de wensen van de verschillende leeftijdscategorieën biedt de mogelijkheid om zoveel
mogelijk mensen aan Dalen te binden. Daarbij
lijkt er voor de toekomst vraag te zijn naar starterswoningen en ‘levensloopbestendige’ wonin-

Wat gaan we doen richting 2025?
u
u
u
u
u

Organiseren van overleg over wonen met verhuurders, makelaars en gemeente over de vraag naar
woningen en het woningaanbod en hoe communicatie met de inwoners vorm te geven.
Verkennen van de specifieke vraag naar woningen onder jongeren en ouderen.
Aandacht (blijven) vragen voor de kwaliteit van de bestrating van onder andere de Hoofdstraat bij
de gemeente in samenwerking met de Ondernemersvereniging Dalen.
Samenstellen van een werkgroep die een plan opstelt voor de openbare ruimte in en om Dalen,
honden-uitlaatstroken, afvalacties en onderhoud van het DOE-plein Daol’n.
Afstemmen van wensen en verantwoordelijkheden in groen- en onderhoudsbeleid met de gemeente, bewoners en buurtverenigingen, onder andere door betere informatie en gezamenlijke
wijkschouwen te lopen in de woonbuurten van Dalen.
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Een leven lang leren in Dalen
GOED ONDERWIJSAANBOD IN DALEN e.o.
Het aanbod sluit in hoge mate aan bij de wensen van de inwoners. Er is één basisschool en er
zijn in de omgeving verschillende scholen voor
voortgezet onderwijs. Deze zijn op fietsafstand
en ook goed bereikbaar via openbaar vervoer.
Er zijn veel mensen die aangeven zich verder te
willen ontwikkelen op één of meerdere gebieden
(zo’n 60%). Het ontplooien van eigen interesses
via workshops en cursussen biedt voldoende mogelijkheden. Dalenaren hebben uiteenlopende
wensen, vooral gericht op computers en op het
creatieve en persoonlijke vlak.

Ook zijn mensen geïnteresseerd in het aanleren
van ambachtelijke vaardigheden, talen, en kennis
in andere vakgebieden. Ook de bibliotheek zou
hierin een rol kunnen spelen. De huidige locatie
van de bibliotheek wordt als ontoegankelijk ervaren, een prominente plek in de BWB school is
wenselijk. Functies en partijen kunnen elkaar dan
versterken.
Ook hier geldt: willen we het nog beter doen, dan
zou er meer overzicht mogen komen over wie iets
wil en wie iets te bieden heeft: inhoudelijk en qua
ruimtes en andere faciliteiten.

Wat gaan we doen richting 2025?
Verkennen van de vraag naar en aanbod van cursussen en workshops voor verschillende leeftijdsgroepen op het gebied van scholing en persoonlijke ontwikkeling.
u In kaart brengen van aanbieders van cursussen en workshops (particulieren, verenigingen en organisaties waaronder de bibliotheekvoorziening) en onderzoeken of door betere samenwerking en
samenhang hun waarde voor Dalen in de toekomst kan worden vergroot.
u Uitbreiden van de Daler agenda voor vraag en aanbod op het vlak van een leven lang leren.
u

◆ 11 ◆

Dalen helpt elkaar
ZORG VOOR ELKAAR EN MET ELKAAR
Heel positief is het grote aantal personen dat
aangeeft zich te willen inzetten voor allerlei organisaties en voor andere dorpsbewoners: 50%
van de mensen die de enquête heeft ingevuld
wil best iets doen voor anderen.

Daarnaast zijn er diverse vrijwilligersinitiatieven
en zijn veel Dalenaren actief om elkaar te helpen. Dit gebeurt bijvoorbeeld vanuit de Selkersgoorn. De kerk heeft een actieve bezoekdienst
voor haar leden en buren en bekenden zien naar
elkaar om.

Hieruit spreekt bereidwilligheid en een groot gevoel van saamhorigheid. Dit is belangrijk voor de
leefbaarheid van ons dorp, nu, en zeker ook in
de toekomst. Door de vergrijzing van ons dorp
zal de hulp- en zorgvraag toenemen.

Een aanzienlijke groep inwoners van 65 jaar en
ouder gaf in de enquête aan zorgen te hebben
over hulp en ondersteuning in de toekomst: ze
zouden graag meer het gevoel hebben beroep te
kunnen doen op hun omgeving als ze hulp nodig
hebben.

Professionele organisaties houden zich op verschillende vlakken bezig met zorg voor de inwoners van Dalen. De primaire zorg is in Dalen goed
geregeld, mede vanuit het gezondheidscentrum.

Ze willen beter de weg kunnen vinden naar de
zorg en zij hopen dat het aanbod van zorg- en
welzijnsorganisaties goed en overzichtelijk blijft.

Wat gaan we doen richting 2025?
Verkennen van mogelijkheden om samenwerking tussen professionele organisaties en non-professionele initiatieven te verbeteren, met name in algemene informatievoorziening rondom zorg
en welzijn.
u Onderzoek naar mogelijkheden om indien nodig Dalenaren te ondersteunen bij de hulp en zorg
voor anderen.
u Uitbreiden van de Daler agenda voor vraag en aanbod op het vlak van klussen, hulp en zorg van
Dalenaren voor elkaar.
u
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Dalen aangesloten en mobiel
ONS DORP IS GOED BEREIKBAAR
Het treinstation is van grote waarde en grote autowegen zijn dicht in de
buurt (N34, A37). Dit is belangrijk voor het woon-werkverkeer, voor scholieren en zeker ook voor ondernemers.
De dagelijkse vrije doorgang van toeristen, bezoekers en passanten door ons
dorp is van levensbelang voor de ondernemers. De levendigheid en doorstroming zijn belangrijk voor de horecabedrijven, winkels en detailhandel. De
fietsroute naar Oosterhesselen is relatief goed en veilig, de 30-kilometerzone
in de dorpskern ervaren bewoners als positief. Naast mobiliteit en vervoer
zet Dorpsbelangen Dalen zich in om snel internet met behulp van glasvezel te
realiseren om zo ook op die manier aangesloten te blijven.
Veiligheid en mobiliteit - en daarmee de toegang tot voorzieningen én de
verbinding met de buitenwereld - zijn voor minder mobiele mensen te verbeteren door aandacht voor de kwaliteit van voetpaden. Voor fietsers is het
relatief smalle en hobbelige fietspad richting Coevorden een knelpunt. (Groot)ouders van kinderen zien
graag dat de verkeerssituatie rondom de basisschool veiliger wordt. Voor ouderen en mindervaliden zou
flexibel en kleinschalig vervoer binnen en rondom het dorp mogelijk een uitkomst zijn. Zwaar vrachtverkeer en landbouwverkeer in de dorpskern vormt een uitdaging voor Dalen: toegankelijk en toch veilig.
Goede voorlichting over maatregelen die worden genomen op deze verschillende punten verhoogt het
begrip en het draagvlak bij de Dalenaren.

Wat gaan we doen richting 2025?
u

u
u
u

u
u
u
u

Het realiseren van snel internet in Dalen. Dorpsbelangen Dalen is in samenwerking met dorpsbelangen Gees, Oosterhesselen en Wachtum bezig met de voorlichting en invoering van snel internet voor iedereen met behulp van glasvezel.
Dorpsbelangen zet zich in voor de aanwezigheid van het station en de frequentie waarmee treinen
stoppen in Dalen.
Onderzoeken van knelpunten en mogelijke oplossingen rondom naleving van de 30-kilometerzone.
Overleg over de staat van de voetpaden en stoepen in Dalen met bewoners, de gemeente en het
Gehandicaptenplatform Coevorden en het organiseren van gezamenlijke wijkschouwen met rolstoel- en rollatorgebruikers.
Verkennen van mogelijkheden om de fietsroute richting Coevorden te verbeteren.
Ontwikkelen van een integraal plan voor een toegankelijke en veilige route naar het DOE-plein
Daol’n, de basisschool en de bibliotheek.
Onderzoeken van wensen en mogelijkheden op het gebied van flexibel kleinschalig vervoer.
Organiseren van breed overleg over de verkeersveiligheid met betrokkenen en de gemeente Coevorden, over knelpunten en te nemen maatregelen en over de vraag hoe de communicatie met de
inwoners vorm kan krijgen. Denk hierbij o.a. veiligheid voor fietsers.
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Duurzaam Dalen
DUURZAAMHEID LEEFT IN DALEN
De Daler bevolking wil zich profileren als duurzaam; dit is de “kracht” van Dalen. Energieneutraliteit vormt de uitdaging voor ons dorp.

Daken van bedrijfspanden buiten het dorp, de
sporthal en platte daken van de middenstand in
het dorp zouden benut kunnen worden voor het
plaatsen van zonnepanelen. De ondernemers zouden het opladen van elektrische fietsen mogelijk
kunnen maken, waarmee ze een voorbeeldfunctie vervullen en maatschappelijke betrokkenheid
tonen. Het uitbreiden van het aantal oplaadpunten voor auto’s sluit hierop aan. Voor de afvalproblemen staat verhoging van het milieubewustzijn
centraal; gescheiden afvalinzameling is intussen
gemeengoed geworden. Gerichte voorlichting en
communicatie leiden tot het ontstaan van onderlinge solidariteit en is basisvoorwaarde voor succes.

Gedurfd, maar realistisch stellen we dat Dalen in
2040 energieneutraal moet zijn. De helft van de
mensen in Dalen wil meer weten over de mogelijkheden om in Dalen op andere wijze energie op
te wekken. Zeventig procent van de Dalenaren wil
zich op één of meerdere manieren inzetten voor
een duurzamer Dalen. Initiatieven vanuit de bevolking door het vormen van collectieven of coöperaties kunnen hierin belangrijk zijn.
Voor Duurzaam Dalen wordt eerst gekeken naar
energie; het uitgangspunt is dat Dalen evenveel
energie opwekt als er nodig is. Evenveel aandacht
voor besparing als voor opwekking. In Dalen worden initiatieven met elkaar verbonden en wordt
gekeken naar goede voorbeelden elders.

Dalen zoekt de aansluiting bij het gemeentelijk
duurzaamheidsbeleid en we brengen onze ideeën
en plannen in.

Wat gaan we doen richting 2025?
u
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Instellen van een werkgroep die de samenwerking zoekt met andere initiatieven in en buiten Dalen rond de drie lijnen: energie, afvalverwerking en voorlichting. Wat is er voor nodig om in Dalen
in 2040 energieneutraal te zijn door energieopwekking en –besparing?
Inschakelen van “slimme” (oud)Dalenaren, studerende jongeren bij de ontwikkeling van dit beleidsterrein door de werkgroep.
Overleggen door de werkgroep – samen met Dorpsbelangen – met de gemeente over mogelijkheden tot samenwerking en ondersteuning en financiële stimulans.
Onderzoeken van de bereidheid tot het aangaan van collectieven of coöperaties voor energieopwekking. Onderdeel daarvan is het onderzoek naar geschikte daken en de bereidheid van de
eigenaar tot participatie.
Onderzoek samen met woningeigenaren en verhuurders en de ondernemers in de bouw en aanverwante sectoren (bijvoorbeeld installatiebedrijven) naar energiebesparende maatregelen.
Verkennen van de mogelijkheden tot duurzaam ondernemen met ondernemers, ook in de agrarische sector en de horeca.
Inwinnen van informatie omtrent afvalscheiding en duurzaamheid en op basis daarvan gerichte
informatie en voorlichting geven aan Dalenaren onder verschillende doelgroepen. Daarbij uitzoeken of deze informatie kan worden opgenomen in een digitale kennisbank zonder commerciële
doelen of belangen.
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Met het oog op Dalen !
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