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8 - Dinsdag 23 mei 2017

Expeditie Norgerduinen

Nieuwsbrief 5
In deze nieuwsbrief het derde 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 deze nieuwsbrieven.”

Norger Courant

Interview met de werkgroep
Infrastructuur
Tijdens het symposium Expeditie Norgerduinen van 14 februari hebben meerdere geïnteresseerde en betrokken inwoners/bewoners/ondernemers/organisaties uit Norg, de Norgerduinen, uit de omgeving zich aangemeld.
In zes verschillende werkgroepen werken zij met elkaar aan een visie op een van de
thema’s. Deze week een interview met de werkgroep Infrastructuur.
Hoe vinden jullie het om op deze manier mee denken en te werken aan een visie over de
toekomst van de Norgerduinen?
“Prima natuurlijk. Het gaat tenslotte over onszelf.”
Op welke wijze/manier hebben jullie de opdracht opgepakt?
“Brainstormen, deelgebieden bepalen, taken verdelen en veel ruimte voor initiatieven.”

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:

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

Met verschillende mensen en wensen samen komen tot een visie lijkt ons best lastig,
ervaren jullie dat in de werkgroep ook zo?
“Het is even aftasten en iedereen heeft zo zijn /haar kwaliteiten. Daar moet je ruimte voor
bieden.”
Hebben jullie ook experts ingeschakeld? En zo ja, heeft dat geholpen bij het vormen/verdiepen van jullie visie?
“Nee, voorlopig kunnen we het zelf af.”
Op 27 juni zullen alle werkgroepen de deelvisies presenteren.
We zien u dan graag in de Brinkhof in Norg!

Kunnen jullie al een (klein) tipje van de sluier geven?
“Ingrijpende veranderingen in het dorp!”

www.kiekopdekaartvandrenthe.nl
Kent u deze website? Dit is een initiatief van de
Natuur en Milieufederatie Drenthe.
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De kaarten op deze website maken zichtbaar
waar er door wie wordt gewerkt aan een
mooi en duurzaam Drenthe. Bovendien is
het een platform waar nieuwe ideeën, groepen en initiatieven kunnen worden aangedragen en getoond.
Een van de kaarten is ‘Wij maken het mooier’. Op deze interactieve website maakt de Natuur en
Milieufederatie locaties zichtbaar die volgens de inwoners van Drenthe mooier kunnen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe en Libau maken werk van deze locaties. Ze doen dat samen met
de bewoners en een netwerk van professionals. Zo ook het project van de Oosterduinen wat
nu in uitvoering is.
De website
www.kiekopdekaartvandrenthe.nl is ook
door u te vullen! Dus kent u een locatie
die echt op de voetspotkaart thuishoort
of maakt u zich zorgen over die ene
houtwal die steeds verder achteruitgaat
maak dan melding op de kaart Drents
goud.

