DORPSVISIE ALTEVEER
2011-2020

Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012.
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Dorpsvisie Alteveer 2011-2020
In de dorpsvisie van Alteveer staat waar organisaties en bewoners de komende jaren voor willen gaan.
Zoals een bewoner tijdens de inloopbijeenkomst op 15 juni 2011 duidelijk en helder verwoordde:
‘Visie is niet denken over morgen of de volgende maand maar denken aan de volgende generaties
zonder de huidige te vergeten. Visie is niet denken aan je eigen belang en glorie maar denken aan de
toekomst en de leefbaarheid van het mooie dorp Alteveer’
Deze visie, inclusief het bijbehorende programma en de projectenagenda zijn het resultaat van
bijeenkomsten en gesprekken met bewoners-(werkgroepen), medewerkers vanuit gemeente, de
wooncorportaties BCM en Lefier en professionals van organisaties die actief zijn in Alteveer.

Alteveer in 2020
Alteveer heeft een hoge woonkwaliteit zowel in de huur- als de koopsector. De bevolking is actief en
betrokken, wat resulteert in een actief en breed verenigingsleven.
Vergrijzing en krimp zijn van invloed op Alteveer. Daarnaast speelt de toenemende mate van
zelfredzaamheid die van bewoners(organisaties) wordt gevraagd een grote rol.
Alteveer in 2020 is beschreven aan de hand van drie thema’s:
1. Wonen, welzijn en zorg;
2. samenwerking;
3. sport, recreatie en ontmoeting.

1. Wonen, welzijn en zorg
Alteveer is een compact dorp waar mensen met diverse leefstijlen samenleven. Er is een goede
afstemming tussen vraag en aanbod van zowel koop- als huurwoningen. Bewoners organiseren hun
eigen activiteiten samen met organisaties en verenigingen vanuit de bestaande accommodaties.
Bewoners in het dorp ondersteunen elkaar en mantelzorg is een vanzelfsprekendheid. Een goede
ondersteuning is daarbij belangrijk. Voorzieningen zoals winkels, huisarts en bibliotheek vindt men in
het nabijgelegen Onstwedde.
Alteveer biedt:
 In het dorp is het goed wonen voor de verschillende doelgroepen;
 de Blauwe Kamer is nog niet volledig ontwikkeld;
 basisonderwijs vanuit één bestaande voorziening.
In Alteveer is het goed wonen voor de verschillende doelgroepen
Alteveer is een aantrekkelijk dorp voor starters, gezinnen en (vitale) ouderen. Voor deze doelgroepen
zijn goede woningen aanwezig in zowel de koop- als de huursector. Het dorp biedt de mogelijkheid
om te wonen in combinatie met kleinschalige bedrijvigheid. De kwaliteit van de woon- en
leefomgeving is hierop afgestemd. Het dorp is echter te klein om het voorzieningenniveau te
verhogen. De specifieke, door de bewoners gewenste, woonvorm voor ouderen is er daarom niet
gekomen
Voor jonge gezinnen is Alteveer een dorp waar kinderen veilig op kunnen groeien en naar de
basisschool gaan. De ouderen, waarvan het aantal steeds meer wordt, kunnen in het dorp blijven
wonen met de vertrouwde mantelzorg en/of zorg op maat. Het aantal mantelzorgverleners daalt
terwijl de vraag naar mantelzorg toeneemt . Dit vergt van organisaties oplettendheid, want het risico
bestaat dat de mantelzorgverleners teveel onder druk komen te staan. Ouderen die intensieve zorg of
verpleegzorg nodig hebben, zijn aangewezen op woonvoorzieningen elders.
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Blauwe Kamer
Het kleine uitbreidingsgebied ‘de Blauwe Kamer’ is nog niet volledig ontwikkeld en bewoond.
De Blauwe Kamer is bedoeld om kwalitatief hoogwaardig wonen aan te bieden, met daarbij behorende
kavelgrootte en prijs. Dit om zowel de eigen inwoners en mensen van buiten Alteveer de mogelijkheid
te bieden om een woning in eigen beheer te bouwen.
De ontwikkeling verloopt gefaseerd en de kavelverkoop is afhankelijk van de marktwerking.

Afbeelding De Blauwe Kamer.

Basisonderwijs vanuit één voorziening
Het basisonderwijs is een belangrijke voorziening in Alteveer. Eerder beschikte Alteveer over twee
basisscholen van verschillende signatuur. Het in stand houden van deze twee scholen in twee
verschillende gebouwen was, gelet op het toekomstig afnemend aantal leerlingen, niet realistisch.
Door de samenwerking van de onderwijsinstellingen is het basisonderwijs ondergebracht in één
bestaand schoolgebouw.

2. Samenwerking
Verenigingen en belangenorganisaties zetten zich gezamenlijk in voor een leefbaar dorp. Activiteiten
zijn op elkaar afgestemd. Accommodaties zijn in beheer bij eigen verenigingen en worden door
vrijwillige inzet en gemeenschappelijk gebruik in stand gehouden.
De samenwerking in Alteveer kenmerkt zich door:
• Verenigingen en belangenorganisaties werken samen in het belang van het dorp;
• verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en betrokkenheid staan bij bewoners centraal;
• de voorzieningen op het gebied van sport, recreatie en ontmoeting worden efficiënt benut.
Samenwerken
Verschillende verenigingen en belangenorganisaties werken nauw samen in het belang van het hele
dorp. De verenigingen en belangenorganisaties zoeken elkaar op, delen informatie en trekken samen
op. Plaatselijk Belang Alteveer verbindt deze partijen en is dé vertegenwoordigende organisatie van
Alteveer naar buiten toe. Kernbegrippen hierbij zijn bestuurskracht, verbinding openheid,
samenwerking tussen partijen, delegeren, coördinatie en het creëren van draagvlak in het dorp.
Zelfredzaam
Organisaties en bewoners zijn samen aan de slag in het dorp. Een sterke samenwerking die gericht is
op ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dit leidt tot verbetering van de leefbaarheid en verbetering van
de (individuele) leefsituatie. Zelfredzaamheid en betrokkenheid van bewoners(organisaties) worden
gestimuleerd.
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Voorzieningen worden efficiënt benut
De voorzieningen in Alteveer worden goed benut. Partijen in het dorp werken nauw samen om tot een
efficiënte invulling van de verschillende voorzieningen te komen. Deze voorzieningen zijn daar waar
nodig geclusterd.

3. Sport, recreatie en ontmoeting
Alteveer beschikt over meerdere voorzieningen op het gebied van sport en recreatie. Plaatselijk Belang
Alteveer weet wat er leeft in Alteveer. Zij beheren een activiteitenagenda op dorpsniveau wat zorgt
voor gevarieerd evenementen- en activiteitenaanbod gedurende het gehele jaar. De evenementen zijn
in eerste instantie gericht op ontmoeten. De voetbalvelden worden in combinatie met de gymzaal
regelmatig benut voor sportactiviteiten.
Het evenemententerrein doet jaarlijks mee in de landelijke race rond de eerste marathon op natuurijs.
In de zomer maken de omliggende dorpen/scholen gebruik van de skeelerbaan.
Alteveer biedt op het gebied van sport, recreatie en ontmoeting:
 een multifunctioneel evenemententerrein;
 de Drijscheer, die samenwerkt met de voetbalvereniging en het bestuur van het evenemententerrein,
bij het organiseren van sportieve en culturele activiteiten van Alteveer;
 een recreatiegebied rond het AVEBE terrein.
Multifunctioneel evenemententerrein
Het dorp beschikt over een multifunctioneel evenemententerrein. De inwoners van het dorp gebruiken
de 400 meterbaan voor schaatsen, skeeleren en hardlopen. Ook is er de jaarlijkse braderie, de
kinderspelweek, de trekkertrekwedstrijden, e.d. De ijs/skeelerbaan is ook een trekpleister voor de
inwoners van omliggende dorpen. Voor de organisatie van de jaarlijkse marathon openen alle
accommodaties in het dorp hun deuren om de (wedstrijd)schaatsers een opvangplaats te bieden. Alle
verenigingen zijn in touw om dit evenement in goede banen te leiden.
Gezamenlijk organiseren en gebruik maken van elkaars accommodaties
De Drijscheer, gerund door bewoners, werkt samen met de voetbalvereniging en het bestuur van het
evenemententerrein bij het organiseren van sportieve en culturele activiteiten van Alteveer. Alle
partijen organiseren gezamenlijke activiteiten en benutten elkaars accommodaties. Zo wordt Alteveer
door sport, recreatie en ontmoeting een dorp met een sterke sociale structuur.
Groengebied rond AVEBE terrein
Het recreatief ingerichte gebied rond de AVEBE biedt volop wandel- en fietsmogelijkheden voor
dorpsbewoners en recreanten.

De Drijscheer
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