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Jaarplan 2020 

Dorpsbelangen Nieuw-Buinen 

1. Inleiding 

Voor u ligt het Jaarplan 2020 van de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen. 

Dit jaarplan concretiseert wat in 2019 aan de orde is gekomen in de 

bestuursvergaderingen van onze vereniging en uit het overleg met B en W van de 

gemeente Borger-Odoorn. Vele punten blijven continue onder de aandacht en zullen 

daarom ook in de jaarplannen van de komende jaren te vinden zijn. 

 

De vereniging stelt zich ten doel: 

 het in stand houden van de identiteit van het dorp Nieuw-Buinen en het 

karakteriseren van de dorpsgemeenschap Nieuw-Buinen. 

 het verbeteren van het woon- en leefklimaat, het milieu en de ruimtelijke ordening in 

en rondom Nieuw-Buinen, via het onderhouden van contacten met vooral de 

plaatselijke en provinciale (semi)-overheden.  

 het introduceren, het stimuleren en het coördineren van activiteiten door burgers 

dan wel organisaties ondernomen, die hetzelfde doel nastreven zowel individueel als 

in groepsverband. 

 het samenwerken met andere verenigingen of andere organisaties die hetzelfde doel 

als de vereniging nastreven. 

 het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

1.1 Leeswijzer 

In de hoofdstukken 2 t/m 7 wordt per onderdeel een overzicht gegeven van 

de thema’s, doelstellingen en de te volgen actielijn. 
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2. Ruimtelijke Ordening en Wonen 

 

2.1 Ouderenzorg 

Ouderen welke niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en niet over 

mantelzorg beschikken moeten buiten Nieuw-Buinen op zoek naar 

vervangende woonruimte, daar waar men wel verzorgd kan worden. 

Dorpsbelangen ziet dit graag anders en zal hierover in gesprek gaan met de 

verantwoordelijke instanties. Het kan en mag niet zo zijn dat men Nieuw-

Buinen moet verlaten voor de zorg welke enkele jaren terug nog in ons dorp 

aanwezig was en nu is weggehaald. In het verleden is hier hard voor 

gestreden met als uiteindelijk resultaat voormalige zorginstelling ‘De Wanne’.  

Dorpsbelangen zal op advies van B en W een gesprek aangaan met het 

bestuur van de Tangenborgh en kijken naar mogelijkheden van zorg.  

Ook een particulier initiatief kan tot de mogelijkheden behoren. 

2.2 Gebouw ’t Aailand 

Betreffende het veilig wonen en de verdere ontwikkeling in en rondom 

wooncomplex ’t Aailand houden wij contact met de gemeente, Lefier en de 

bewoners.  

2.3 Nieuwbouw 1 

Nu ‘Nieuw Veenlanden ll’ bijna is volgebouwd en de nieuwe wijk ‘de Drentse 

Horn’, met aansluiting op Stadskanaal niet doorgaat, wil Dorpsbelangen 

weten of er een ‘Nieuw Veenlanden lll’ aan zit te komen. B en W geven te 

kennen dat dit vooralsnog niet het geval is.  

Dorpsbelangen vindt dat er geen situatie mag ontstaan dat 

woningzoekenden/eigen inwoners naar elders vertrekken omdat er in ons 

dorp geen aanbod van bouwkavels en/of nieuwbouwwoningen zijn.  

2.4 Nieuwbouw 2 

Voor starters, jongeren en senioren moeten betaalbare woningen (koop en 

huur) worden gecreëerd om krimp tegen te gaan en eenieder de mogelijkheid 

te bieden om in ons dorp te blijven of te komen wonen. 

2.5 Voormalige supermarkt Parklaan 10 

Dit pand staat al geruime tijd leeg en verloedert met de dag. Tevens staan 

voor het pand onbeheerd containers voor o.a. afgedankt frituurvet/olie. De 

gemeente zegt hier weinig aan te kunnen doen en hoopt op een snelle en 

nieuwe invulling van het geheel. Dorpsbelangen blijft dit volgen. 
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2.6 Krot in het dorp 

Er zijn een aantal meldingen binnen gekomen over een sterk verwaarloosd 

pand aan het Zuiderdiep. In de huidige staat trekt het ongedierte aan en is er 

sprake van vallende dakpannen, glasresten en instortingsgevaar. De 

gemeente geeft aan hiermee bezig te zijn, maar dat de eigenaar soms enkele 

maanden afwezig is. Gezien het gevaar voor instorting wordt door 

Dorpsbelangen aangegeven het pand tijdelijk te voorzien van hekwerk en/of 

deze onbewoonbaar te verklaren zolang de bewoner niet overgaat tot herstel.  

2.7 Perceel beoogd winkelcentrum 

Wat zijn de plannen van de gemeente betreffende het perceel achter het 

MFA-gebouw, waarop het beoogde winkelcentrum gepland was. 

Zowel B en W als Lefier heeft hier nog geen concrete plannen voor 

ontwikkeld. Dorpsbelangen blijft dit volgen. 

2.8 Dorpsbelevingsonderzoek 

Eind 2019 is in opdracht van Dorpsbelangen door het BOKD een 

dorpsbelevingsonderzoek onder veel inwoners van Nieuw-Buinen gehouden. 

Doel van een dergelijk onderzoek is om in beeld te brengen hoe de inwoners, 

in de breedste zin van het woord, hun dorp ervaren. 

Op 28 januari 2020 zullen de resultaten bekend worden gemaakt in het 

dorpshuis. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en vele 

uit dit onderzoek vermelde resultaten zult u wellicht weer tegen komen in ons 

Jaarplan 2021. 

2.9 Wijkschouw 

Ook in 2020 zullen er weer wijkschouwen plaatsvinden, waarbij eens per jaar 

alle straten en gebieden binnen onze grenzen worden beoordeeld op o.a. 

achterstallig onderhoud en verkeersveiligheid. De bevindingen worden na 

afloop gedeeld met betrokkenen of worden meegenomen in een volgend 

Jaarplan van Dorpsbelangen. 

2.10 Nije Daip  

Het hele traject Nije Daip zou in 2019 worden opgeleverd maar aangezien een 

aantal werkzaamheden zijn vertraagd zal dit nu medio 2020 gebeuren. 

Vooropgesteld dat het geheel ruimtelijk, netjes en milieuvriendelijk is 

geworden, geeft Dorpsbelangen aan, dat de betrokken bewoners heel lang in 

een rommelige en lawaaierige wijk heeft gewoond en het daarom gepast 

vindt dat men middels een hapje en drankje wordt gecompenseerd tijdens de 

officiële oplevering. 
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3. Wegen, Verkeer en Veiligheid 

 

3.1 Veiligheid 1 

Aanpak verkeerssituatie op het Dwarsdiep ter hoogte van de rotonde op de 

N374. Dorpsbelangen pleit vooral voor een veilige oversteek voor voetgangers 

en fietsers van de Parklaan naar de Brugstraat en vice versa. 

3.2 Veiligheid 2 

Aanleg zebrapad(en) of snelheid vertragende maatregelen op het 

Noorderdiep ter hoogte van het MFA-gebouw. Dit ter bevordering van de 

verkeersveiligheid van de vele voetgangers/fietsers van en naar het MFA-

gebouw, scholen en sporthal in met name de piekuren. 

3.3 Dwarsdiep 

Op het Dwarsdiep is de snelheid van automobilisten soms gevaarlijk hoog en 

wordt de maximale snelheid van 50 km/u ruimschoots overschreden. Mede 

doordat zich hier ook fietsers en scootmobielrijders op deze weg bevinden 

ontstaan er regelmatig gevaarlijk situaties op het Dwarsdiep, vooral nabij de 

oversteek/afslagpunten. 

3.4 Sportlaan 

De eerder toegezegde snelheid remmende maatregelen en de officiële 

afsluiting van dit project voor en met de bewoners van de Sportlaan zijn niet 

uitgevoerd. Dit wordt betreurd door B en W. Deze zal navraag doen en zodra 

hierin ontwikkelingen zijn zal dit met de Sportlaancommissie worden 

overlegd. 

3.5 Fietsroute 

Ons dorp kent momenteel twee fietsroutes welke ons op toeristisch niveau 

verbindt met de omliggende dorpen.  

Met behulp van vrijwilligers is een toeristische fietsroute samengesteld 

waarin veel bezienswaardigheden in ons dorp zijn te zien. Een aantal zaken 

zoals bijvoorbeeld een horecapunt zijn nog niet goed geregeld. Dorpsbelangen 

zal hierover in gesprek gaan met betrokkenen. Ook is er inmiddels een app 

ontwikkeld waarin een fietsroute door ons dorp staat aangegeven. 

3.6 BoA 

In Borger zijn in 2019 de eerste BoA’s geplaatst. Na de proefperiode zal 

worden geëvalueerd of en hoe de gemeente verder gaat met een eventueel 

vervolg hiervan en of ook andere dorpen hier gebruik van gaan maken. 
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3.7 Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)Borger-Odoorn 

De gemeente Borger-Odoorn heeft besloten om een Gemeentelijk Verkeers- 

en Vervoersplan (GVVP) te laten opstellen. Door de ontwikkelingen met 

betrekking tot het startprogramma Duurzaam Veilig is behoefte ontstaan aan 

een integraal verkeers- en vervoersplan, dat inspeelt op alle nieuwe richtlijnen 

en inzichten op dit vakgebied.  

Dorpsbelangen vindt het heel erg jammer dat van de vele punten, die voor 

Nieuw-Buinen zijn aangeleverd, er weinig tot geen zijn meegenomen in het 

rapport. 

3.8 Hartveilig Borger-Odoorn 

Dagelijks overlijden er in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand. De kans 

op overleven na een hartstilstand wordt elke minuut 10% kleiner. Daarom zijn 

de eerste 6 minuten na een hartstilstand cruciaal.  

Wij steunen daarom het initiatief van Hartveilig waarbij inwoners worden 

opgeleid tot burgerhulpverlener en binnen 6 minuten kunnen starten met 

reanimatie met een AED.  
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4. Welzijn en Cultuur 

 

4.1 Burendag 

Dorpsbelangen gaat Burendag evalueren en kijken naar bijvoorbeeld de 

locatie, invulling en kosten met als doel de Burendag voor alle inwoners 

aantrekkelijk te maken. Wellicht kan dit in de nabijheid van het dorpshuis 

plaatsvinden met buiten tal van activiteiten zoals een vrijmarkt, kindermarkt, 

hobbymarkt, kunstmarkt, foodtrucks, enz. 

4.2 Dorpshuis Nieuw-Buinen 

Hoe maken wij met elkaar van het dorpshuis een onderkomen waar men 

graag naar toe gaat voor gezelligheid en vertier.  

Er is de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in het creëren van een 

dergelijke plek voor alle inwoners van het dorp. Tot nu toe blijven die 

resultaten achter bij de verwachtingen en loopt het aantal verenigingen die 

gebruik maken van het dorpshuis terug. Dorpsbelangen geeft aan dat het 

dorpshuis nog de enige neutrale en algemene horecagelegenheid in ons dorp 

is. Als deze weg valt zal dit een aderlating voor het hele dorp zijn. Ook richting 

de gemeente hebben wij onze bezorgdheid uitgesproken. 

4.3 Sport en Cultuur 

Wij gaan met verenigingen, stichtingen en andere organisaties in gesprek hoe 

men elkaar kan helpen met bijvoorbeeld onderkomen, materiaal, vrijwilligers, 

enz.  

Ook het afstemmen en het organiseren van activiteiten is als punt op de 

agenda geplaatst.         

4.4 Netwerk vrijwilligers 

Het netwerk van vrijwilligers moet worden uitgebreid en aangesterkt. Per wijk 

 moet er een aanspreekpunt gecreëerd worden welke een grote rol gaat 

spelen in het signaleren van problemen en oplossingen initieert. 

Voor dit alles moet een plan opgezet worden. 

4.5 Nationale dodenherdenking 4 mei 

Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat wij als vereniging actief betrokken zijn 

bij deze herdenking. Eén van de leden van het dagelijks bestuur heeft zitting in 

het bevrijdingscomité van deze herdenking en wij leggen een krans bij het 

monument aan de Kerklaan. 
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4.6 Paasei 

Dorpsbelangen is voornemens om in de week voor Pasen weer eieren uit te 

delen aan de in ons dorp wonende leden.  

Bestuursleden en vrijwilligers zullen voor deze logistieke operatie worden 

ingezet. 

4.7 Oudejaarsbijeenkomst 

Ook 2020 zal traditioneel in de laatste week van het jaar worden afgesloten 

tijdens een informele bijeenkomst in het dorpshuis met een hapje en een 

drankje waarbij eenieder welkom is.       

4.8 Historische Vereniging 

De Historische vereniging Nieuw-Buinen heeft na de brand in ’t Aailand geen 

vast onderkomen meer. Een vaste plek voor tentoonstelling en opslag zal voor 

deze belangrijke vereniging welkom zijn. Dorpsbelangen denkt hierover mee 

en zal, daar waar mogelijk, een bijdrage leveren. 

4.9 Monumenten 

Zijn er monumenten in ons dorp te vinden en zo ja, waar staan deze dan?

 Zijn deze gebouwen of gebieden geregistreerd met een officiële 

monumentale status? 

Wij hechten grote waarde aan het verleden van Nieuw-Buinen. Helaas is veel 

aan historische gebouwen en materiaal in de afgelopen decennia verloren 

gegaan. Wellicht zal hiervoor een commissie in het leven worden geroepen. 

4.10 NL-Doet 

Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 2020, samen met 

Dorpsbelangen Nieuw-Buinen, weer NL-doet; de grootste vrijwilligersactie van 

Nederland. NL-doet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen 

uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. 

Dorpsbelangen gaat dit jaar vele bomen voorzien van vogelhuisjes om zo de 

sterk opkomende plaag van de eikenprocessierups tegen te gaan.  

WIE HELPT MEE!! 

4.11 Erfgoedwinkel 

Op de laatste zaterdag van mei wordt traditioneel de welbekende 

erfgoedwinkel georganiseerd. Jaarlijks komen hier steeds meer bezoekers op 

af en in de huidige tijd van duurzaamheid is dit een goed initiatief. 
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4.12 Herstel en onderhoud graven en zerken  

Op de twee begraafplaatsen in ons dorp staan veel graven die zijn verzakt of 

beschadigd en waarvan de tekst niet of nauwelijks meer is te lezen. 

Wij vinden dat een laatste rustplaats goed onderhouden dient te worden, 

hetzij door de eigenaar van het graf of door de gemeente.   

Indien dit om wat voor redenen niet mogelijk is wil Dorpsbelangen met de 

gemeente in gesprek om het eerdergenoemde onderhoud door een 

vrijwilligersgroep te laten uitvoeren. De eerste aanzet hiervoor kan of zal 

(afhankelijk van de afspraken) door Dorpsbelangen worden geïnitieerd. 

4.13 Kerstbomen 

Ook dit jaar gaan wij weer nabij belangrijke toegangswegen en het MFA-

gebouw kerstbomen plaatsen om ons dorp in gezellige kerstsferen te 

brengen. 

4.14 200 jaar Nieuw-Buinen 

In het jaar 2023 bestaat Nieuw-Buinen 200 jaar. Dit zal worden gevierd vanaf 

donderdag 1 juni tot en met zondag 4 juni 2023. Dorpsbelangen zal, daar waar 

mogelijk, ondersteuning bieden om het geheel tot een onvergetelijke 

gebeurtenis te maken. 

4.15 Ruilgoederenbank 

Na de brand in het gebouw ’t Aailand moest de Ruilgoederenbank op zoek 

naar een nieuw onderkomen. Deze is vanaf 17 oktober 2019 voorlopig 

gevestigd in een tijdelijk pand aan de Industrieweg. Hoe de definitieve 

huisvestiging eruit komt te zien is nog onzeker. Wij zullen dit blijven volgen. 

4.16 Buurtbedrijf  

Na een pilot van bijna 3 jaar wil de gemeente ook vanaf 2020 verder met het 

buurtbedrijf.  

Bij het buurtbedrijf werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze 

doen in hun eigen tempo onder begeleiding allerlei klussen in het openbaar 

gebied en ook bij particulieren. De afgelopen jaren zijn via buurtbedrijf veel 

medewerkers doorgestroomd naar het bedrijfsleven.  

Een mooi project dat we blijven volgen. 
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5. Communicatie en Media 

 

5.1 Dorpskrant 

Ook in 2020 zal er weer een Dorpskrant verschijnen met uitsluitend nieuws en 

mededelingen uit ons dorp. De afgelopen jaren verscheen de krant zes keer 

per jaar. Wij zijn voornemens om deze vanaf 2020 vijf keer te laten 

verschijnen in plaats van zes keer, dit mede om de jaarlijkse hoge drukkosten 

naar beneden te brengen, maar ook doordat er weinig redactioneel nieuws 

binnenkomt in de maanden juli en augustus in verband met de sluiting van de 

scholen en zomerstop bij veel verenigingen en clubs. 

5.2 Website en social media 

Het actueel en aantrekkelijk houden van onze website blijft voortdurend 

onder onze aandacht, evenals Facebook en Twitter. Op Facebook hebben wij 

momenteel 2000 volgers.  

Ook input van onze inwoners voor deze media is van harte welkom. Heeft u 

iets bijzonders te melden geef het aan ons door! 
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6. Relatiebeheer 

 

6.1 Representatie 

Het bestuur vindt het belangrijk om aanwezig te zijn en zichtbaar te zijn. 

Daarom geven we acte de préséance zoals op de Nieuwjaarsreceptie van de 

Gemeente Borger-Odoorn en zijn we op uitnodiging aanwezig bij openingen 

en activiteiten. Daarnaast maken wij deel uit van o.a. de Commissie 

Dorpsbudget, Speeltuinencommissie, Commissie Sinterklaasintocht, 

Spelweekcommissie. 

6.2 Rondetafelgesprekken 

Dorpsbelangen wil kijken naar de mogelijkheden om deze zogenaamde 

rondetafelgesprekken op te starten in Nieuw-Buinen.  

Aan een drietal thematafels kunnen leden samen met het bestuur zich 

uitspreken over zaken die hen bezighouden. Deze avond vormt een 

belangrijke input voor dit jaarplan. De onderwerpen die door de leden als 

belangrijk worden benoemd, nemen we dan weer mee in de plannen voor 

2021. 

6.3 Ledenwerfacties 

Dorpsbelangen heeft momenteel 529 geregistreerde leden. Graag zien wij dit 

aantal oplopen naar 600 aan het einde van 2020. Hiervoor zullen wij enkele 

ledenwerfacties gaan organiseren.  

Een Vereniging van Dorpsbelangen staat sterk en kan veel bereiken als veel 

inwoners/gezinnen lid zijn. 

- Huis-aan-huis brieven 

Wij willen in 2020 een begin maken met het bezorgen van een aantal huis-

aan-huisbrieven om de Vereniging voor Dorpsbelangen te introduceren met 

een folder en een brief. Wij hebben goede hoop hiermee veel leden te 

kunnen werven. Een zeer effectieve manier van ledenwerving dus. 

- Cadeautje 

Tijdens de burendag op zaterdag 26 september zal Dorpsbelangen prominent 

aanwezig zijn en krijgt men een kleine attentie als men lid wordt. 

6.4 Dorpsbelangen en de politiek 

De Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen is geen politieke partij, 

maar een belangenvereniging. Regelmatig moeten we reageren op zaken die 

de gemeente of politiek aangaan. We onderhouden daarom goede contacten 

met de diverse politieke partijen en hebben eens per jaar overleg B en W. 

Daarnaast is er veel contact met de gebiedscoördinator. 
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7. Overig 

 

7.1 Bestuur 

Het bestuur zal in 2020 een aantal wijzigingen ondergaan. Zo stopt er één 

bestuurslid na de jaarvergadering met zijn werkzaamheden en zal hiervoor 

een nieuw bestuurslid worden benoemd. Ook zal worden gekeken of 

uitbreiding van het bestuur wenselijk is en of er een herverdeling van taken 

noodzakelijk is naar aanleiding van het nieuwe jaarplan.  

7.2 Dorpsbudgetten 

De gemeente Borger-Odoorn gaat vanaf 2020 werken met dorpsbudgetten. 

Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Borger-Odoorn 

waarmee de gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht 

projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp 

versterken en de burgerparticipatie vergroten. Dorpsbelangen zal het 

vrijgekomen bedrag verdelen onder de aanvragers. Nadere informatie 

betreffende de richtlijnen en het aanvragen volgen. 

7.3 Duurzaamheid (financiering door gemeente) 

Duurzaamheid is voor Dorpsbelangen een nieuw en breed begrip. De 

wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling, omschrijft duurzaamheid als: 

Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 

vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien 

in gevaar te brengen. Een van de gevaren die onze toekomstige generaties 

bedreigt, is de uitputting van de aarde en de klimaatveranderingen. 

 

Ook de gemeente Borger-Odoorn houdt zich bezig met duurzaamheid voor 

hun inwoners en gaat dit ondersteunen. Het is de bedoeling dat 

huiseigenaren, ongeacht de hoogte van het inkomen en/of hun financiële 

positie, collectief gebruik kunnen gaan maken van zonnepanelen. 

Huiseigenaren worden geholpen als het gaat om financiering en plaatsen van 

de zonnepanelen. Het project gaat verder dan alleen zonnepanelen. In het 

project biedt de gemeente huiseigenaren een pakket aan waarbij gelijktijdig 

zowel zonnepanelen, isolatie en alternatieve verwarmingsapparaten kunnen 

worden gefinancierd. Dit project draagt bij aan het streven om in 2040 

energie neutraal te wonen in onze gemeente.  

Dorpsbelangen ondersteunt dit initiatief van de gemeente en zal de 

ontwikkelingen hiervan op de voet volgen.  
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7.4 Jaarplan 

Het bestuur is voornemens jaarlijks een jaarplan te presenteren om alle 

belangrijke zaken onder de aandacht te brengen. De thema’s zullen onder de 

bestuursleden worden verdeeld. Het jaar 2020 zal hiervoor als overgangsjaar 

en proefjaar gelden. 

 

 
   

 

 

     


