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8 - Dinsdag 9 mei 2017

Norger Courant

Expeditie Norgerduinen Interview met de werkgroep Wonen

Nieuwsbrief 4
In deze nieuwsbrief het tweede interview in de
reeks van zes die we met alle werkgroepen
hebben gehad.
Wethouder Henk Kosters: “Samen met een grote groep betrokkenen zijn we op zoek naar een plek voor de vele vormen
van gebruik in de Norgerduinen. Het is de bedoeling dat we
met elkaar tot een gezamenlijke visie komen. In het gebied
rondom de Norgerduinen spelen vele belangen waarbij we
verder moeten kijken dan de problematiek van wel of niet permanent wonen. Als er een goed plan op tafel komt, wil de provincie hieraan medewerking verlenen. Een mooi eindpunt van
een spannende expeditie. Tot ons volgende symposium houden we u regelmatig op de hoogte met nieuwsbrieven.”
Momenteel zijn er ruim 35 enthousiaste mensen in 6 werkgroepen druk bezig met het maken van een visie op een van de
zes thema’s uit het eerste symposium. De thema’s zijn:

Inleiding
Tijdens het symposium Expeditie Norgerduinen van 14 februari hebben meerdere geïnteresseerde en betrokken inwoners/bewoners/ondernemers/organisaties uit Norg, de
Norgerduinen en uit de omgeving zich aangemeld. In zes verschillende werkgroepen
werken zij met elkaar aan een visie op de thema’s Bos, Natuur & Landschap, Wonen, Vrijetijdseconomie/Toerisme, Veiligheid, Voorzieningen of Infrastructuur. Deze week een
interview met de werkgroep Wonen.
Hoe vinden jullie het om op deze manier mee denken en te werken aan een visie over de
toekomst van de Norgerduinen?
“We hebben als werkgroepleden allemaal een diepe verbondenheid met het bos en met Norg.
Wat is nu mooier dan als Norger gemeenschap meedenken over de toekomst van dit mooie en
unieke gebied? Ieder lid van de werkgroep doet hier aan mee omdat we inderdaad vinden dat er
een breedgedragen visie moet komen. Want als we het eens worden over hoe de Norgerduinen er
over een aantal jaren uit moet zien, dan kunnen we plannen maken en stappen nemen.”
Op welke wijze/manier hebben jullie de opdracht opgepakt?
“We zijn begonnen met het benoemen van de uitgangspunten die voor iedereen belangrijk lijken
te zijn. Dat hebben we gedaan aan de hand van de ﬂappen die op het symposium samen met de
deelnemers zijn gemaakt. Vervolgens hebben we de uitgangspunten (gidsprincipes) met elkaar
verkend en besproken. Daarna hebben we anderen daarbij betrokken en informatie, ideeën, meningen en expertise gevraagd van deskundigen en van mensen die net als wij betrokken zijn bij
Norgerduinen en diens ‘bewoners’.”

Bos, Natuur & Landschap
Vrijetijdseconomie & Toerisme
Wonen
Infrastructuur
Voorzieningen
Veiligheid

Van linksaf: Radjani Edel, Don Mac Gillavry, Kitty Prins, Ko Klootwijk, Harry en Margreet van der
Zee. Op de foto missen: Femke Wolthuis en Bob Hulshof
Met verschillende mensen en wensen samen komen tot een visie lijkt ons best lastig, ervaren jullie dat in de werkgroep ook zo?
“Wat stijlen betreft zijn we inderdaad heel verschillend en dat botst natuurlijk best wel eens.
Maar ons hart ligt in de Norgerduinen en dat verbindt ons. We ontmoeten en inspireren elkaar in
onze gezamelijke waarden over wonen, recreëren en verblijven in de Norgerduinen. Zo voeden we
elkaar met nieuwe invalshoeken en met ideeën. Als we aan het gebied denken, dan vinden we bijvoorbeeld dat bos bos moet blijven en we deel uitmaken van de Norger gemeenschap.”
Op 27 juni zullen alle werkgroepen de deelvisies presenteren.
We zien u dan graag in de Brinkhof in Norg!
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De vlieg vloog tegen de mug
aan, midden in de lucht.
‘Ik was in gedachten verzonken...’ zei de vlieg en streek
zijn vleugels recht.
‘Ik ook! Wat toevallig!’ zei
de mug die een bult op zijn

Hebben jullie ook experts ingeschakeld? En zo ja, heeft dat geholpen bij het vormen/verdiepen van jullie visie?
“We hebben heel veel verschillende mensen gesproken die zich verbonden voelen met Norg en de
omgeving. Daarnaast hebben we input gevraagd bij professionals, zoals de planoloog van de provincie, een betrokken ambtenaar, de mensen van de Boermarke, leden van Belangen Vereniging
Norg en de Zakenkring. Dat was een zeer positief en inspirerend proces. We kregen van iedereen
volop enthousiaste medewerking. Daarnaast hebben we veel gelezen. Over de geschiedenis van
het bos, van Norg en ook over de geschiedenis van de mensen die, op welke manier dan ook een
relatie hebben of hebben gehad met Norgerduinen . Over duurzaamheidsprojecten in dit deel
van Drenthe en over de nieuwe omgevingsverordening. Kortom: we hebben ons volop laten
voeden door anderen om de visie te verbreden, te bevestigen (of juist te weerleggen) en deze goed
te onderbouwen.”
Kunnen jullie al een (klein) tipje van de sluier geven?
“Een belangrijke waarde is voor ons het welzijn van het natuurgebied Norgerduinen en van het
dorp Norg, van planten en bomen tot de mensen en dieren die er verblijven. Alles heeft een samenhang. Welzijn gaat wat ons betreft boven cijfers, maten en regels. Welzijn gaat over die dingen
waarmee we onze dag kleuren, over gedeelde waarden, verlangens en verantwoordelijkheden.”
Kortom: we zijn als werkgroep met elkaar onderweg. Een expeditie vol mooie en inspirerende gedachten die nieuwe wegen geeft om in te slaan en om over te mijmeren. De onderstaande tekst uit
een verhaal van Toon Tellegen past daar wel bij:

voorhoofd had. ‘In welke
gedachten was jij verzonken?’
‘In mooie gedachten,’ zei de
vlieg.
‘Ik ook! Wat leuk!’ zei de
mug. Zij gingen naast elkaar

tegen een muurtje zitten,
en de mug haal¬de een
boek met gedachten te
voorschijn en begon het
voorzichtig door te bladeren.
‘Kijk,’ zei hij, halverwege

het boek, ‘in dié gedachten
verzink ik altijd.’
De vlieg bekeek die gedachten van boven naar beneden. Hij kende ze wel.
Mooie gedachten
waren het....

