Aa en Hunze Buitengewoon!

Het actualiseren
van de Strategische
Toekomstvisie 2025
is afgerond
De gemeente heeft in de afgelopen periode
met inwoners gesproken over de toekomst
van de dorpen. Met deze inbreng heeft ze de
Strategische Toekomstvisie geactualiseerd.
Op deze pagina’s leest u meer over waarom
een toekomstvisie van belang is, hoe we te
werk zijn gegaan en wat er in staat.

Waarom een Strategische
Toekomstvisie en waarom moesten
we die actualiseren?
Hoe zien onze dorpen en omgeving er in 2025
eruit? Waar werken we aan, als het bijvoorbeeld
gaat om zorg voor elkaar, economie, werk en
voorzieningen? Wat doen inwoners zelf en welke
rol verwachten inwoners van de gemeente?
Deze vragen en andere komen in de toekomstvisie aan de orde.
Keuzes
Een toekomstvisie is een document waarin
we het toekomstbeeld beschrijven voor de
gemeente. Het biedt een gezamenlijk kompas
voor inwoners, ondernemers, verenigingen en
de gemeente. We gebruiken het bijvoorbeeld
als we vraagstukken moeten oplossen, beleid
opstellen, werkzaamheden uitvoeren en samenwerken met verschillende organisaties. Het helpt
ons bij het maken van keuzes.
Horizon
Al vanaf 2009 werken we in Aa en Hunze
met een Strategische Toekomstvisie. Door de
veranderingen in de maatschappij en economie
was het nodig om deze visie te actualiseren. Dat
hadden we ook afgesproken in 2009. De eerste
versie was gericht op het jaar 2020. De geactualiseerde visie heeft de stip verder op de horizon
gezet, namelijk bij het jaar 2025.

Hoe is de visie geactualiseerd?
Allereerst hebben we gekeken naar de actuele
stand van zaken en naar de ontwikkelingen die
op de dorpen afkomen. Eén ontwikkeling die
bijvoorbeeld veel invloed heeft, is de bevolkingskrimp: het aantal jongeren neemt af en in onze
dorpen wonen relatief veel ouderen. Dat is iets
om rekening mee te houden.
Bijeenkomsten en panel
De volgende stap was dat we met inwoners het
gesprek zijn aangegaan. Tijdens de bewonersbijeenkomsten in Gasselternijveen, Annerveen-

schekanaal en Grolloo hebben we gesproken
over trends en dilemma’s. Waar lopen inwoners
tegen aan? Wat vinden ze van belang? Wat
willen ze zelf doen en wat verwachten ze van
de gemeente?
Ook jongeren van het Dr. Nassau College in
Gieten hebben hun mening gegeven over de
toekomst in de dorpen. Daarnaast hebben
inwoners via het Aa en Hunze panel hun visie
gegeven op de toekomst. 529 Inwoners hebben
de enquête ingevuld; een heel mooi resultaat!
Met de eindmanifestatie op 5 maart werd het
inwonerstraject afgerond. De eerste lijnen uit
Aa en Hunze Buitengewoon!

de toekomstvisie werden hier gepresenteerd en
inwoners konden hun reactie er op geven.

Overeenkomsten
Zoveel inwoners, zoveel meningen. De overeenkomsten, die er in overvloed waren, hebben we
vastgelegd in de geactualiseerde toekomstvisie.
Op donderdag 28 mei heeft de gemeenteraad
aangegeven achter de toekomstvisie te staan en
deze te accepteren als leidraad voor de komende jaren. Met complimenten voor de inwoners
die allemaal actief hebben meegewerkt aan het
tot stand komen van deze visie!

Burgemeester Eric van Oosterhout:

‘Een helder richtpunt’
Burgemeester Eric van Oosterhout is
tevreden over de geactualiseerde versie van
de Strategische Toekomstvisie: “Het is prettig
wonen, werken en recreëren in Aa en Hunze.
Wat dat betreft is er geen noodzaak om dingen
te veranderen. Toch zijn omstandigheden aan
het veranderen en komen er uitdagingen op ons
af. Daarom was het van belang om onze koers
te actualiseren en aan te scherpen. Wat fijn dat
zo veel inwoners hierover hebben meegedacht
en hieraan hebben meegewerkt! Dit toont een
grote betrokkenheid.

Het resultaat is een actuele en compacte
toekomstvisie.”

Aanpakken
“Met deze toekomstvisie in de hand kunnen we
met alle mensen waarmee we samenwerken
uiteenlopende vraagstukken aanpakken. Het
biedt ons een helder richtpunt. Bovendien
werken we verder aan concrete projecten die
nauwe raakvlakken hebben met de visie. In een
uitvoeringsprogramma maken we een overzicht
van de acties waarmee we aan de slag gaan.”

Samenvatting
Wat zijn de nieuwe speerpunten?
De geactualiseerde toekomstvisie bouwt voort op de eerste versie uit 2009, maar kent vier nieuwe speerpunten:

Nieuwe kijk op

Nieuwe kijk op

bestuur en participatie

zorg

De gemeente werkt samen met inwoners,
bedrijven en instellingen aan maatschappelijke
vraagstukken. We zien dat inwoners steeds
meer zelf oppakken. De gemeente stimuleert
initiatieven, laat los waar dat mogelijk is en wil
waar het gewenst is een verbindende functie
vervullen.

De gemeente zet zich ervoor in dat zo veel mogelijk mensen op eigen kracht kunnen
deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast zorgt ze voor kwetsbare groepen.
Hierbij staat ze open voor innovatie en initiatieven van partners en inwoners.

VOORBEELD

We willen de mogelijkheid verkennen
om een zorgbank te starten waar
vraag en aanbod bij elkaar komen.
Veel mensen zijn bereid om als het
hen uitkomt diensten te leveren en
klusjes te doen. Dit kan voor veel
mensen die hulp nodig hebben een
uitkomst zijn.

VOORBEELD

We bieden ruimte voor concrete acties en
laten inwoners aan zet. Bijvoorbeeld met het
project ‘Jouw idee, samen uitvoeren’, waarbij
de gemeente geld beschikbaar stelt voor
initiatieven van inwoners. Na de zomer zal
dit een vervolg krijgen.

Nieuwe kijk op

economie, werk en recreatie

De gemeente biedt ruimte voor economische
ontwikkelingen die passen in het landschap. Ze
stimuleert en faciliteert ondernemerschap, en
zet zich in voor het versterken van de landbouw,
recreatie en zorg.

Nieuwe kijk op

voorzieningen, leefbaarheid en wonen
Voor het in stand houden van voorzieningen, stimuleert en
faciliteert de gemeente ontwikkelingen en initiatieven, zonder dat
ze de verantwoordelijkheden overneemt. De gemeente treedt op
als verbinder door partijen bij elkaar te brengen.

VOORBEELD
VOORBEELD

De aanwezigheid van (snel) internet is een
basisbehoefte geworden voor inwoners,
ondernemers en zelfs recreanten. Niet
alleen uit economisch oogpunt, maar zeker
ook vanwege de leefbaarheid. De gemeente
zal zich actief hiervoor inzetten.

Elk dorp moet een ontmoetingsplek hebben, bijvoorbeeld in
de vorm van een dorpshuis, dorpskamer, sportkantine of café.
Bepalend hierin is de huidige situatie (wat is er aanwezig in
een dorp) en hoe de inwoners ermee om gaan (draagvlak en
eigen inzet). De gemeente faciliteert en denkt mee. De ontmoetingsplekken komen - in lijn met het dorpshuizenbeleid in handen van de inwoners zelf.

Verder lezen?
Wilt u meer weten over de Strategische Toekomstvisie? U kunt vanaf
half juni via www.aaenhunze.nl/toekomstvisie een digitale versie
downloaden. Ook kunt u naar het gemeentehuis gaan en een versie
afhalen bij de balie (beschikbaar vanaf eind juni).

Dit is een uitgave van de gemeente Aa en Hunze.
Voor informatie en vragen kunt u terecht bij
communicatie@aaenhunze.nl.
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De missie is:
‘Aa en Hunze is een aantrekkelijke woongemeente waar het buitengewoon goed
leven en recreëren is, met een levendige,
zorgzame en innovatieve samenleving in
een robuust landschap: Aa en Hunze
Buitengewoon!’

