Gehonoreerde initiatieven 2016
De volgende initiatieven zijn gehonoreerd tijdens de initiatievenmarkt op 10 november
2016 in De Zwerfkei is Gees:

Buitenvree-Opknappen speeltuin
BSV Buitenvree wil graag meer zitjes in de speeltuin zodat het een fijnere plek wordt voor
mensen om bij elkaar te komen. Dit kan de saamhorigheid in de wijk ten goede komen.
Daarnaast moeten de dempende houtsnippers, die nu als ondergrond dienen, vervangen te
worden door rubberen tegels. Hiermee wordt de speeltuin veiliger gemaakt voor kinderen.
Ook worden onderhoudskosten verminderd. De bewoners zelf gaan alle houtsnippers
afgraven, nieuw zand plaatsen en de graszoden aanleggen.

De Kiel-Verlichting fietspad
Dorpsbelangen De Kiel wil lichtmasten plaatsen op het fietspad tussen Schoonoord en De
Kiel langs de provinciale weg N376. De lichtmasten worden geplaatst in de voortuinen van
aanwonenden direct tegen het fietspad aan.

Schoonoord-Verlichting fietspad
Dorpsbelangen De Kiel wil lichtmasten plaatsen op het fietspad tussen Schoonoord en De
Kiel langs de provinciale weg N376. De lichtmasten worden geplaatst in de voortuinen van
aanwonenden direct tegen het fietspad aan.

Sleen/Diphoorn-Crescendo muziek op school
De plaatselijke muziekvereniging Crescendo Sleen wil graag het muziekonderwijs een
impuls geven. De leerlingen van groep 6 (schooljaar 2016-2017) van de basisscholen de
Akker (openbaar onderwijs) en de Fontein (bijzonder onderwijs) in Sleen krijgen
gedurende ongeveer 30 weken wekelijks gezamenlijk muziekles op een door hun
uitgekozen instrument. De lessen zullen door een vakdocent gegeven worden, welke door
muziekvereniging Crescendo Sleen wordt ingehuurd. De leerlingen leren noten lezen en
het bespelen van een instrument. Daarin worden ze door vrijwilligers van de
muziekvereniging begeleid.

Sweel-Dakrenovatie De Spil
Het dak van het dorpshuis in Zweeloo moet, mede door de aanwezigheid van asbest, door
een professioneel bedrijf vervangen worden. Wil het dorp het dorpshuis voor de toekomst
behouden, dan is dakrenovatie noodzakelijk. Deze is af en lekt zelfs al op sommige
plaatsen.

’t Haantje-CV en Elektra dorpshuis
De huidige Cv-installatie van de Stichting Dorpscentrum ’t Haantje is niet in goede staat.
Hierdoor wordt de energierekening onnodig hoog. Ook is dit slecht voor het milieu.
Plaatselijk Belang ’t Haantje-Kibbelveen wil graag de Cv-installatie vervangen. Het
dorpshuis wordt gebruikt door verschillende actieve verenigingen in het dorp. Ook kan het
gehuurd worden voor feesten, partijen en vergaderingen. Alle onderhoud in en rondom het
dorpshuis wordt zo veel mogelijk gedaan door vrijwilligers. Het dorp zelf gaat indien het
mogelijk is de oude installatie verwijderen en helpen de nieuwe installatie te installeren.

Pikveld-Bustocht, container & AED
Buurtschap Pikveld wil graag een bloesem-bustocht organiseren voor de ouderen, oudbewoners en chronisch zieken in hun buurt. De bustocht gaat langs oude plaatsen in de
gemeente. Ook willen ze graag naar de Orchideeën hoeve. Als afsluiting gaan ze
gezamenlijk eten. Het is de bedoeling dat de oudere/chronisch zieke bewoners iedere
maand bezocht worden voor een praatje.

Meppen-Frensenhoes
De lange Möpper wil graag twee gebouwen van Het Frensenhoes die gesloopt zijn vanwege
instortingsgevaar vervangen door één nieuw gebouw. In het nieuwe gebouw komt een
toiletvoorziening en een ruimte voor ontvangst en berging.

Wezuperbrug-Energiemaatregelen dorpshuis
Ons Belang Wezuperbrug wil graag de exploitatielasten van het dorpshuis verlagen. Dit
door aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op het dak van het dorpshuis, door het
installeren van apparatuur op de verwarmingsinstallatie en radiatoren die het mogelijk
maakt om de ruimten apart te verwarmen en die op afstand via de telefoon te bedienen is
en door het organiseren van een schildercursus, waarbij de inwoners onder begeleiding
van een deskundige het schilder en houtwerk buiten gaan schilderen.

Dalen-AED Project
Dorpsbelangen Dalen heeft behoefte aan 3 AED’S zodat de 6-minuten-zone kan worden
gehaald. Daarnaast willen ze twee oefenpoppen voor de verplichte oefentrainingen en een
bijdrage voor de onderhouds- en opleidingskosten. Jaarlijks traint de AED-club 90
vrijwilligers.

Dalerpeel-Materiaal groenonderhoud
Plaatselijk Belang Dalerpeel wil graag haar vrijwilligers ondersteunen met een mini-tractor
met een kleine kar. De vrijwilligers zijn veelal gepensioneerd en verrichten veel werk.

Erm-Hanging baskets, advies en routeborden
Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm willen de leefbaarheid in hun dorp vergroten door
het plaatsen van hanging baskets, welkomstborden en snelheidsborden. De bloembakken
worden geplaatst en onderhouden door de inwoners van de desbetreffende straten. Door
middel van de welkomstborden dienen inwoners en buitenstaanders geïnformeerd te
worden over wat er speelt in het dorp. Met de snelheidsborden worden de bestuurders
geattendeerd op een veilige snelheid.

Zwinderen-Preventieproject
Plaatselijk Belang Zwinderen e.o. heeft WhatsApp buurtpreventie en wil door middel van
het plaatsen van bordjes en raamstickers inbrekers erop attenderen dat zij hier gebruik
van maken. Dit zal er hopelijk voor zorgen dat inbrekers minder vaak in Zwinderen e.o.
zullen inbreken. Het gebruik van WhatsApp buurtpreventie en het plaatsen van bordjes en
raamstickers zorgt voor meer veiligheid voor de inwoners en bevordert de leefbaarheid.

Steenwijksmoer-Renovatie brink
Plaatselijk Belang Steenwijksmoer wil graag de brink in het dorp verfraaien om de
leefbaarheid van de woonomgeving te verhogen. Dit willen ze doen door middel van het
plaatsen van (boom)bankjes en een picknicktafel. Daarnaast willen ze het hekwerk rondom
het gemaal - wat nabij de Brink geplaatst is - aankleden met hedera. Het hekwerk is op dit
moment een doorn in het oog van de inwoners.

Benneveld-Ecologisch Bermbeheer
Buurtvereniging De Noabers uit Benneveld wil meer aandacht voor wat leeft en bloeit in en
rond Benneveld. Het project betreft onder andere het ecologisch beheren van een aantal
bermen waardoor insecten, kleine dieren en wilde planten meer kans krijgen om zich te
handhaven. Daarnaast zet de dorpsvereniging zich in voor het terug planten van door
ouderdom verdwenen bomen en het behoud van de laatste heide die ooit uitgebreid
groeide rond Benneveld. Het initiatief komt uit het dorp en wordt breed gedragen. De
werkzaamheden worden uitgevoerd met vrijwilligers uit het dorp die de natuur een warm
hart toedragen en bereid zijn jaarlijks een paar keer actief bij te dragen aan het onderhoud
van hun natuurlijke omgeving.

Geesbrug-AED
Aangezien de nu aanwezige AED’s geen nieuwe pads meer kunnen krijgen, wil Plaatselijk
Belang Geesbrug de AED’s vervangen. De AED’s worden door de bewoners op drie
verschillende plaatsen in het dorp geplaatst.

Noord-Sleen-Pannakooi
Dorpsbelangen Noord-Sleen wil graag een pannakooi aanleggen voor de kinderen in het
dorp. De pannakooi willen ze plaatsen bij de openbare speelplaats bij basisschool O.B.S.
de Vlinderhof. Kinderen kunnen er het gehele jaar gebruik van maken.

Lootuinen-Unit speeltuin
BSV Lootuinen wil een unit plaatsen in de speeltuin, zodat zij toezicht kunnen houden en
de activiteiten kunnen uitbreiden. In de unit worden ook toiletten geplaatst.

Ossehaar-Oversteek Europaweg
B.S.V. Ossehaar en de verenigingen op sportpark de Klinkenvlier willen graag dat de
gevaarlijke oversteek op de Europaweg verdwijnt. Dit willen zij realiseren door de ingang
van het park te verplaatsen naar de nieuwe rotonde. Ze willen twee grote zuilen plaatsen
naast de weg en daarnaast wegbewijzering op het sportpark.

