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Voorwoord 
Rond september vorig jaar werd het bestuur van DBA geconfronteerd met de nota ”Aalden, 
perspectief voor een  vijfsterrendorp”.  Hierin werd de huidige situatie  van het dorp Aalden en de 
Aalder gemeenschap  geïnventariseerd. Vervolgens werden de factoren in kaart gebracht die in de 
toekomst belangrijke consequenties zullen hebben voor de leefbaarheid in Aalden. Deze nota werd 
afgesloten met een groot aantal uitdagingen. Uitdagingen voor de Aalder gemeenschap, maar ook 
voor het bestuur van DBA. 
 
DBA besloot op basis van deze nota een studiemiddag te organiseren. De schrijver van die nota 
formeerde daartoe een werkgroep (de werkgroep van Keulen) van deskundigen die de studiedag 
inhoudelijk begeleidde. Die studiemiddag was een succes. 30 deelnemers discussieerden geanimeerd 
over hoe  Aalden  er nu voor staat, wat de toekomst wel zou brengen c.q. zou moeten brengen en 
hoe daar mee om te gaan 
 
De werkgroep van Keulen heeft op basis van de uitkomsten van deze studiedag een interim 
rapportage  samengesteld. Deze  ligt nu voor u. Met het uitbrengen van deze interim rapportage 
rondt de werkgroep van Keulen haar werkzaamheden voorlopig af. Tot op dit moment heeft de 
werkgroep haar taak vervuld zonder dat daar financiële consequenties uit voortvloeien voor DBA. 
Dat betekent enerzijds dat de Aalder gemeenschap en DBA om niet een belangrijk stuk werk ter 
beschikking hebben gekregen. Anderzijds heeft de werkgroep de  kans gekregen specifieke ervaring 
op te doen met het voortraject van de omgevingswet. Deze ervaring wordt nu geïntegreerd met de 
reeds bij de werkgroep verzamelde kennis en ervaring. Maar de werkzaamheden waarvan dit interim 
rapport deel uit maakt zijn nog bij lange na niet klaar. Want er moet nog heel wat gebeuren alvorens 
er een concrete omgevingsvisie voor Aalden op tafel ligt. 
 
 De uitdagingen, plannen en strevingen en ideeën, die de werkzaamheden van de werkgroep tot op 
heden hebben opgeleverd maar ook en niet in de laatste plaats de wijze waarop de werkgroep 
meent dat deze  bouwstenen moeten worden gebruikt in de praktijk van de wet op de Leefomgeving 
sluiten naadloos aan op  de aanpak die de gemeente Coevorden heeft gekozen voor de uitvoering 
van de Wet op de Leefomgeving en de rol van de burger daarin (participatie).   
 
Namens de Werkgroep 
Drs. S.A.v.Keulen 
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1.Introductie 

Dit is een stuk dat begint met het resultaat van inventarisatie bij drie bronnen: 
1. De nota ”Aalden, perspectief voor een vijfsterrendorp” (Lex van Keulen) 
2. Een beperkt aantal aanvullingen vanuit het DBA-bestuur (vnl. Hans en Michel en een zeer 

werkbare suggestie van Monique over het betrekken van de jeugd in het proces) 
3. De bijeenkomst van 10-3, waarin de aanwezigen werden uitgenodigd ideeën aan te leveren.  

Al die bijdragen zijn verwerkt  in deze ”round up.” 
Bij het samenstellen van deze round up bleek dat de meeste aangedragen bouwstenen nog een  
extra bewerking moeten ondergaan alvorens ze de vorm kunnen krijgen van een uitvoerbaar en 
managable project. Dat levert een aantal concrete  acties op. 
Bovendien werd  het dominante thema voor het omgevingsplan voor Aalden geformuleerd. Dat 
leverde weliswaar geen verrassing op, maar wel een helder standpunt en een duidelijke 
doeleindenstructuur. 

 

2.Verslag 

 Zaterdagmiddag de 10e maart om half twee was het uur U aangebroken. Zo’n 30 mensen hadden 
gehoor gegeven aan de uitnodiging van DBA (Dorpsbelangen Aalden) om mee te praten over de 
toekomst van het dorp. Er waren vertegenwoordigers van (bijna) alle politieke partijen en 
geïnteresseerde burgers. En van jong  (een jaar of 20) tot oud. Weinig ondernemers, maar het was 
immers zaterdagmiddag en probeer dan maar eens een ondernemer uit zijn winkel te krijgen. Maar 
die ondernemers en nog een paar andere mensen die iets interessants te vertellen hebben , zochten 
we later nog op. 
 
De sfeer tijdens de bijeenkomst was boven verwachting positief en de discussie die erop volgde was 
buitengewoon inspirerend. Er hing een sfeer van mouwen opstropen en er tegenaan gaan. Maar nu 
is het een paar weken later en het wordt tijd  om de Aalder gemeenschap en de andere 
belangstellenden en betrokkenen te laten weten hoe het verder is gegaan en wat DBA intussen heeft  
uitgevoerd. 

 

3. Drie aanleidingen: 

 Er waren drie aanleidingen om eens goed na te denken over hoe het verder met Aalden moet: 
Aanleiding 1, de stand van zaken in Aalden zelf 
Aanleiding 2,  invoering van de omgevingswet  
Aanleiding 3, het begrip: participatie 

 

4.Nog even in het kort: 

 Aanleiding 1. Aalden is een prettig dorp om in te wonen te werken en te recreëren. Je bent dan 
geneigd te zeggen:” Alleen nog maar een paar puntjes op de i en wat detailzaken regelen en we zijn 
klaar voor de toekomst. Dus hoeven we niet in actie te komen”. Maar in de praktijk blijkt er nog heel 
wat voor verbetering vatbaar en bovendien zijn er al ingrijpende veranderingen gaande. Er moet dus 
heel wat gebeuren. De overheid wil daar een nieuw beleidskader voor ontwikkelen: “de 
Omgevingswet”. 
 Aanleiding 2: De wet Leefomgeving gaat tientallen wetten en maatregelen van bestuur vervangen 
en onderling afstemmen, zodat we niet meer worden geconfronteerd met tegenstrijdigheden en 
tegenstellingen tussen wetten onderling. Het gaat daarbij niet alleen om wetten en maatregelen 
m.b.t. de ruimtelijke ordening en andere fysieke onderwerpen zoals infrastructuur en waterstaat 
(wegen, bruggen, vaarwegen, kustverdediging), maar ook milieu, en minder tastbare aspecten van  
ons welzijn zoals welzijn zorg, dienstverlening, economie, onderwijs, etc. . 
Aanleiding 3. Die Omgevingswet gaat de burger een heel andere rol toekennen dan in de oude 
situatie het geval was. Niet meer achteraf inspraak leveren bij bedenksels van de overheid, maar 
volledige co-creatie van burger en overheid. De burger krijgt mede het initiatief samen met de 
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overheid (co-creatie), waarbij de gemeenteraad de kaders aangeeft. De burger moet die rol, die veel 
zwaarder is dan voor de Omgevingswet, dan natuurlijk wel aankunnen. 
 

 5. Maar waarom zo’n haast?  

Die nieuwe wet wordt toch pas in 2021 ingevoerd ? 
Inderdaad 2021, maar dat is nog maar heel kort dag  om de bestaande plannen om te bouwen zodat 
ze aan de nieuwe regels voldoen. En het is ook heel kort dag om te leren omgaan met die nieuwe 
wet, vooral met het begrip participatie. In de praktijk blijkt het niet een kwestie van “tijd genoeg”, 
maar eerder van “tijd tekort" . 
Dat leerproces moet worden doorlopen door zowel de gemeente als de burger. De gemeente 
Coevorden is één van de koplopers in het denken over participatie. Kijk maar in de nota “Ambities” 
van de gemeente. Maar tussen de theorie en de praktijk ligt een pad vol valkuilen en hindernissen. 
Dat moeten de gemeente en de burgers samen afleggen. 
 En niemand weet nog wat ze op dat pad gaan tegenkomen. Het zou heel goed zijn voor de gemeente 
als ze daarvoor een testsituatie, een pilot  zouden kunnen gebruiken. Daarvoor zou Aalden zeer 
geschikt zijn: Niet te groot; niet te klein; in een krimpsituatie;  maar niet zo dat er geen effectieve 
tegenmaatregelen meer kunnen worden  getroffen; een aantal aangrijpingspunten voor verbetering 
in de toekomst; een groep burgers die bereid zijn aan het werk te gaan en tenslotte een DBA dat het 
voortouw heeft genomen  bij het in praktijk brengen van al deze zaken. 
En ten slotte: Het lijkt er NU op dat bij een uitstekend presterende economie de Rijksoverheid riant 
in zijn budget zit en dat de komende tien jaar die financiële middelen wel zullen doordruppelen naar 
de lagere overheden en het platteland. Maar er zijn onrustbarend veel beren op de weg. Het is lang 
niet onmogelijk dat we op afzienbare termijn  aankijken tegen de bodem van een lege schatkist en 
dan is het: ”Goed plan dames en heren, leuk idee, maar sorry….geen geld. Red oe”. Dus geldt voor de 
Aalder gemeenschap: beslis mee, neem zelf initiatieven, en zorg dat de middelen er komen om 
Aalden voor te bereiden op de toekomst. Kortom, doorpakken nu het nog  kan.  

 

6.Aalden nu en straks 

 Uit de nota “Aalden, perspectief voor een vijf sterren dorp” kwamen tal van uitdagingen naar voren1. 
Die uitdagingen zijn in principe alle unaniem door het bestuur van Dorpsbelangen Aalden omarmd en  
aangevuld. Ook in de bijeenkomst van 10-3-2018 en in  de gesprekken met individuele ondernemers 
en personen uit de Aalder gemeenschap  werden goede ideeën aangedragen. De uitdagingen voor 
het dorp Aalden zijn nu verdeeld over vijf kapstokken. 

1. Zorg en welzijn 
2. Wonen 
3. Duurzaamheid 
4. Leefbaarheid 
5. Economie 

In totaal zijn er 45 ideeën en concrete projecten opgenomen in dit overzicht. Maar ze verschillen 
sterk van reikwijdte, tijdspad, realiseerbaarheid en prioriteit en soms kan het ene idee of project pas 
worden aangepakt als er eerst een ander tot een goed einde is gebracht. Kortom, samenhang tussen 
de projecten, hun prioriteiten en de volgorde kunnen de basis worden voor  een goed doortimmerd 
operationeel plan. Een omgevingsplan. En dat op basis van de nu volgende 45 ideeën plannen en 
projecten. En natuurlijk  zijn  er middelen nodig om de uitdagingen aan te kunnen. Het verwerven  of 
organiseren van  sommige van die middelen zijn vaak uitdagingen op zich. 
 
 

                                                           
1 Deze nota analyseerde eerst de huidige stand van zaken in Aalden, verkende vervolgens de trends die zich de komende jaren zullen 
voltrekken,  de consequentie die dat voor een dorp als Aalden kan hebben en ontleende daaraan vervolgens de uitdagingen die dat voor de 
Aalder gemeenschap zou kunnen hebben. 
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 Bij het horen of lezen van (nieuwe) ideeën of uitdagingen zeggen veel mensen: 

• Dat is veel te duur 

• Dat lukt hier nooit 

• Dat is voor ons kleine dorpje niet weggelegd 

• Dat is al eens geprobeerd en toen werd het niks.  
 
 Aan dat soort dooddoeners hebben we natuurlijk niks. Laten we afspreken dat we dat nu eens niet 
doen. Immers, we leren van de fouten van eerdere pogingen. En waar een  wil is, is een (om)weg. 
Bovendien, als wij, de Aalder gemeenschap,  het zelf niet doen, wie doet het dan? 
 
Enkele van de hier opgevoerde projecten en plannen waren al in uitvoering  (ook door andere 
partijen dan DBA) of zijn inmiddels ter hand genomen. In die  gevallen  zijn ze  gemarkeerd. 

 

7.Aalden nu en straks en wat daarbij voor projecten, ideeën en plannen    

   naar voren kwam 

Dit verslag bevat niet alleen een overzicht van de projecten , plannen en ideeën die we tijdens de 

afgelopen maanden zijn tegengekomen, het is het overzicht waarvan de werkgroep  er eigenlijk van 

overtuigd is dat ze allemaal thuishoren in een omgevingsplan voor het dorp Aalden. De status van al 

die ideeën, wensen en strevingen is echter zeer verschillend. Veel er van komen pas tot hun recht als 

ze worden toegepast in een concreet project. Uiteindelijk zijn er maar enkele plannen en projecten 

waarin die strevingen en wensen kunnen worden toegepast en realiteit kunnen worden: Maar het zal 

nog de nodige inspanning vragen om die vertaalslag van “strevingen” naar concrete plannen en 

projecten te maken. 

De nota Aalden in perspectief en het nu voor u liggende verslag van de  studiedag stellen DBA in de 

gelegenheid de componenten te selecteren voor haar eigen visie en het beleidsplan voor het volgend 

jaar en voor de middellange termijn. 

Maar beide stukken vormen ook een solide basis voor een omgevingsvisie voor het dorp Aalden . Op 

deze wijze kan worden bepaald welke onderwerpen, ideeën en strevingen in de plannen en 

projecten (samengevat in het omgevingsvisie voor het dorp Aalden en  gerealiseerd in een  

meerjaren programmering) moeten worden opgenomen. Ook moet worden vastgesteld welke 

prioriteit ze krijgen en of er vooraf condities en randvoorwaarden moeten worden geschapen 

voordat  ze  doorgang kunnen vinden . 

Om dit alles in goede banen te leiden geven we eerst een overzicht van alle ideeën, en strevingen die 

tot  nu toe op tafel zijn gekomen . 

De strevingen moeten soms zo snel mogelijk worden aangepakt, maar kunnen soms ook pas op 

langere termijn aan de beurt komen. Soms moet er op korte termijn mee worden begonnen. Soms 

gaat het om activiteiten die een lange aanlooptijd hebben zodat er toch op korte termijn mee 

moet worden begonnen. Ze zijn als volgt gemarkeerd: 

A. Starten op korte termijn 

B. B starten op termijn 

C. Heeft effecten op langere termijn, maar moet toch met prioriteit worden gestart. 
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KAPSTOK 1. ZORG EN WELZIJN 

 (formele en informele zorg, zelf-organiserend vermogen ,  bestrijding eenzaamheid) 
Het zorgonderzoek van Dorpsbelangen Aalden wees uit dat er ruim voldoende zorgaanbieders zijn, 
maar dat de samenwerking en vooral de bekendheid met elkaars activiteiten voor verbetering 
vatbaar zijn.  
 

1.1.  (A)    Stimuleer samenwerking van formele zorgaanbieders .  

Maak daartoe gebruik van de moderne communicatietechnieken, met name op het gebied van 
informatieuitwisseling .  

 

1.2. (C) Stimuleer de sociale samenhangen en samenwerkingen. 

        Denk daarbij aan: 

• (Mee-)eten in het Korenhof restaurant 

• Aanschuifmaaltijden Horeca Aalden, Zweeloo, Meppen          

• Taalcafé voor  AZC-inwoners in de Aelder Meent 

• Spullencoöperatie: samen aanschaffen en uitlenen van werktuigen en gereedschap 

• Gezamenlijke opslag van spullen en werktuigen van verschillende verenigingen 

• Kookkringen. Om de beurt koken voor meerdere deelnemende huishoudens 
(kostenbesparend en goed tegen de eenzaamheid) 

• Collectief tuinonderhoud (evt. in samenhang met het Aalder Groenteam) 

 

1.3. (C) Een hoogwaardig woon-en zorgklimaat voor senioren. 

 Het zal nog een hele klus worden om het huidige niveau van de zorgvoorzieningen te handhaven. 
Toch is de situatie hier in Aalden beduidend beter dan in bijvoorbeeld de Randstad. 
Dat is in feite de basis voor een lokaal economisch product maar met een bovenregionaal bereik: Een 
hoogwaardig woon-en zorgklimaat voor senioren. Ontwikkel dat product. 

 

1.4. (C) Stimuleer de zelfredzaamheid van de Aalder gemeenschap met  

       aandacht voor: 

• Zelfsturende zorgteams (aanbiederscoöperaties); Zelfstandig opererende zorgteams waarbij 
het middenkader, één van de grootste kostenposten,  grotendeels is afgeschaft) 

• Zorggebruikerscoöperaties 

• Wooncoöperaties  

• Energiecoöperaties 

• Gereedschaps/werktuigen coöperaties 
 

1.5. (A) denk vooral aan kwetsbare groepen. 

Niet iedereen is georganiseerd. Niet iedereen is mondig. M.n. kwetsbare groepen als (delen van) 
senioren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn vaak ongeorganiseerd en er is ook 
niemand die namens hen het woord voert. Kom ze tegemoet. Daaronder vallen ook de inwoners van 
het AZC. Deze groepen mogen niet vergeten worden, temeer omdat ze ook potentieel gevoelig zijn 
voor eenzaamheid.  
 
 

Vanuit Gees is een initiatief gekomen dat beoogt alle zorgaanbieders in de gehele  
gemeente Coevorden in kaart te brengen en (gestructureerd) te laten 
communiceren. DBA steunt dit initiatief. 
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Denk aan: 

• Een inloopcafé in de Aelder Meent  

• De stamppot bijeenkomsten in de Korenhof  

• aanschuifmaaltijden lokale Horeca   

• Zitdagen van zorgaanbieders in de Aelder Meent (Icare, Treant) 

• Zitdagen van de gemeente in de Aelder Meent (Maatschappelijk werk) 

 

1.6. (C) Respiethoes  

In een “respijthuis”  kunnen mantelzorgers hun zorgbehoevende met een gerust geweten voor een 
paar dagen achterlaten. De zorgvragende kan daar alle nodige verzorging krijgen, dag en nacht, 
terwijl de mantelzorger eindelijk eens een paar dagen helemaal voor zich heeft. Dat is met het 
enorme aantal mantelzorgers, waarvan er heel wat (bijna) overspannen zijn, een heel nuttige 
voorziening. Samenwerking tussen een zorgaanbieder en een woningverhuurder zou  in dit verband 
zijn aan te bevelen. 

 

1.7. (C) Voorzieningen voor jonge gezinnen  

Jonge gezinnen zijn van groot belang voor de vitaliteit van de Aalder gemeenschap . Voor jongeren 
en volwassenen is een goed zorgvoorzieningenniveau van groot belang  om in Aalden te blijven of er  
juist te komen. Om ze te behouden voor Aalden zijn enkele specifieke voorzieningen cruciaal. Het is 
dan ook van groot belang de aanwezigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van deze voorzieningen te 
bewaken: 

• Net bevallen vrouwen kunnen in Aalden voor de periodieke controles van hun kinderen 
terecht. 

• De aanwezigheid en de kwaliteit van basisonderwijs moet gewaarborgd zijn. 

• De aanwezigheid en de kwaliteit van kinderopvang moet gewaarborgd zijn. 

• Voor startende huishoudens moeten starterswoningen beschikbaar zijn (zie ook 2.3) 
 

1.8. (C) Zorg voor enig vertier in het dorp voor 12-16-jarigen.  

Die leeftijdsgroep is nog ”alcohol-vrij”. De bijeenkomsten zijn daarom gemakkelijker alcoholvrij te 
houden. Een “indrinker” kan dus meteen worden verwijderd. Een Dart-competitie is  een reëel 
voorstel. Maar er  moeten meer activiteiten worden bedacht. Dat biedt mogelijkheden tot een 
dorpencompetitie, en versterkt  sociale relaties. 

  

Er is als resultaat van een spontaan initiatief tijdens de discussiemiddag van 10 maart j.l. een 
werkgroepje in de maak dat zich hierop wil concentreren. 

Senioren vooruit 
Teneinde beter zicht te krijgen op de eenzaamheid onder oudere senioren  wordt overleg gepleegd met 
Huisartsenpraktijk “de Es” (Hans, Monique)  
Tegelijkertijd hebben Alie Vonk, Cees en Lex het initiatief genomen om bij de senioren zelf te gaan 
informeren naar  wat senioren bezighoudt, waar ze last van hebben of wat ze bezwaart Daartoe worden 
gesprekken gevoerd met  senioren uit de Korenhof en zelfstandig wonende senioren. Daarbij wordt ook 
gesondeerd of er belangstelling is voor creatieve  bezigheden, bezoeken aan musea of tripjes naar een 
evenement. Het is de bedoeling te bevorderen dat senioren geestelijk mobiel blijven en om senioren die 
geen belangstelling hebben voor Bingo, liedjes zingen of sjoelen, ook te bereiken.  
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1.9. (C) Betrek de jeugd bij het participatieproces.  

Uiteindelijk is het vooral HUN toekomst waar we ons mee bemoeien in de overtuiging dat we het 
allemaal wel weten. Laat de kinderen hun eigen ideeën over hun  toekomst uitbeelden . Dat brengt 
meteen ook de ouders meer in beeld. 

 

 

 

 

 

  

De jeugd heeft de toekomst 
Naar een idee van Monique, dat onmiddellijk en van harte werd geadopteerd door Cees: Het betreft het 
mobiliseren van de jeugd van de beide basisscholen (de groepen 7 en 8) en kinderdagverblijven teneinde 
een inbreng te krijgen van de jongste generatie van de Aalder gemeenschap. Hierbij zal gebruik worden 
gemaakt van het werk van kunstenares Marion Mencke die een direct toepasbaar projectmanual heeft 
ontwikkeld op basis het werk van de Weense architect en kunstenaar Hundertwasser. Zij kan zo nodig 
via de schoolhoofden worden uitgenodigd te assisteren bij toepassing van haar lesmateriaal. Cees,   Lex 
en Monique gaan hierover verder in de slag met de beide Scholen en kinderopvang 
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KAPSTOK 2. WONEN.  

(nieuwbouw, renovatie, woonomgeving,) 
Het gemeentelijk woningbouwbeleid heeft  niet alleen  gevolgen voor de woningmarkt zelf, maar ook  
voor het niveau en de kwaliteit van de voorzieningen en de economische vitaliteit. Een actief  
woningbouwbeleid kan tegenwicht bieden aan lichte tot matige krimpverschijnselen. Een 
trendvolgend woningbouwbeleid komt in  de praktijk vaak neer op “selffulfilling prophecy”. 
 

2.1. (A) Ontwikkel niet een trend-volgend maar een actief 

woningbouwbeleid. 

Niet alleen aandacht voor de vrije sector maar een juiste mix van koop en huur (Sociale huur en 
vrije markthuur). 

 

2.2. (A) Ontwikkel dynamische criteria voor woningbouwlocaties.  

• Niet meer in het buitengebied, maar op “inbrei” locaties in de kern Aalden.  

• Die locaties moeten bovendien inspelen op de actuele woningvraag (vanuit de startende 
huishoudens en senioren) 

• Accepteer dat bouwen voor de eeuwigheid uit de tijd is. Vroeger was de gemiddelde 
levensduur van een huis 50-80 jaar (monumenten niet meegerekend).  Maar nu is een 
afschrijvingsperiode van 20 jaar heel gewoon, dus kom maar op met tiny houses en 
containerwoningen.  

• Probeer  zo nodig de woonvisie van de gemeente te beïnvloeden. Ga daarover regelmatig in 
overleg met de gemeente.  

 

2.3. (B)  Denk niet in vaste patronen (met een ontwikkelaar en een 

bouwbedrijf die voor de markt bouwen).  Ontwikkel woningbouw- 

projecten tezamen met de toekomstige gebruikers en omwonenden, en  

met voldoende diversiteit zoals b.v.: 

• Tiny houses, eventueel als zelfbouwproject 

• Starterswoningen in zeecontainers 

• Groepen mensen die samen meerdere woningen bouwen 

• Samenwerking met coöperaties van senioren 

• Verdeel grote boerderijen in meerdere appartementen 

• Waarom geen huurwoningen plus werkplaats en/of kantoor/studio, zowel in de sociale 
sector als in de vrije sector 

• Stimuleer projecten waarin senioren hun grote huis opdelen in kleinere wooneenheden, 
bestemd voor andere senioren en/of zorgverleners. 

• Laat (onder voorwaarden) op erven waar veel ruimte is  tiny houses toe (evt. op tijdelijke 
vergunningen) 

• Probeer zo nodig de woonvisie van de gemeente bij te sturen. Ga daarover regelmatig in 
overleg met de gemeente  
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 KAPSTOK 3. DUURZAAMHEID (energieneutraal, aardgasvrij, agribusiness) 

Duurzaamheid is een modewoord totdat je het daadwerkelijk toepast in de praktijk. Maar bij dat 
toepassen komt heel wat kijken. Aan deze kapstok hangt zo op het eerste gezicht  maar één jas, maar 
bij nadere beschouwing hangt deze kapstok vol met meerdere zeer ambitieuze projecten die grote 
inspanning vragen. 
Maar klein beginnen is toch beginnen. 
 

3.1. (A). Ecologisch bermbeheer  

Is gestart in het naburige dorp Benneveld,  
maar wordt nu uitgerold over meerdere dorpen waaronder Aalden 
Dit is een voorbeeld van het feit dat Aalden ook componenten van de beleidsvisie kan realiseren 
door aan te sluiten bij initiatieven uit omliggende dorpen. 

 

3.2 (C) Verken de animo bij de Aalder gemeenschap om actief te streven 

naar een duurzaam dorp  

• een dorp dat in zijn  eigen energie voorziet  

• zoek naar geïntegreerde oplossingen, waar niet alleen op één paard gewed wordt, maar 
waar alle mogelijkheden voor besparing opslag en opwekking worden toegepast en 
gezwaluwstaart. Denk daarbij aan energiedragers als andere gassoorten dan aardgas  
(import-menggas waterstof, elektriciteit, biomassa, aardwarmte,  opwekkingsmethoden als 
warmtepomp, vergisting , zonnecollectoren, zonnecellen, windmolens, opslagmethoden als 
accu’s en cellen, stationair, maar ook mobiel (personenauto’s en distributie systemen 
regionaal en schakelbaar) 

• een dorp dat aardgas-vrij is (hetgeen niet betekent dat het dorp vrij zal zijn van alle gassen) 

• een dorp waarin (bijna) alle woningen goed geïsoleerd zijn, voor zover technisch mogelijk 
 

3.3 (C) Bij voldoende animo, mobiliseer betrokkenen: 

• Zoek een paar enthousiaste voortrekkers en zet één of meerdere energie-coöperaties op  

• Leer van de fouten van soortgelijke initiatieven in het (recente) verleden 

• Zoek geïnteresseerde instanties, c.q. investeerders. (aannemers, een bank (Triodos, ASN, 
Rabo) 

• Streef naar integrale oplossingen dus niet een afzonderlijk isolatieprogramma en individuele 
zonnepanelen, maar buurtcoöperaties  met daarbij aandacht voor alle denkbare technieken 
en energiedragers opwekkingsmethoden, distributietechnieken, opslagtechnieken 

• Zoek naar samenwerkingsgebieden die overzichtelijk zijn (niet te groot), maar die ook 
schaalvoordelen bieden (niet te klein) 

• Wacht niet te lang want deze ontwikkelingen zijn reeds volop gaande 
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KAPSTOK 4: LEEFOMGEVING  

(schoon, gezellig, levendig, veilig, groen) 
Tot nu toe heeft Dorpsbelangen Aalden zich vooral bezig gehouden met de fysieke, de tastbare 
leefomgeving in Aalden. Daar is de laatste tijd ook de niet-tastbare leefomgeving bijgekomen (zorg, 
veiligheid). En nu komt daar nog de beleidsvisie voor de middellange termijn bij. Nog weer een beetje 
minder tastbaar. Maar  DBA moet haar bemoeienissen met de tastbare leefomgeving niet opgeven. 
In tegendeel. 

 

4.1. (A)  Blijf actief ten aanzien van de kwaliteit van de leefomgeving in  

             Aalden 

Het is goed verblijven in Aalden, zowel voor inwoners als voor toeristen. Beheer van de leefomgeving 
resulteert eigenlijk meer in het zetten van puntjes op de i. Aalden is niet voor niets een 
vijfsterrendorp. Continueer dat beleid en blijf werken aan jaarprogramma’s. 

 

4.2. (A) Consolideer het groenplan  

• Rond het groenplan volgens plan af  

• Zorg voor goede werktuigen en gereedschappen voor de groenploegen  

• Zorg voor voldoende vrijwilligers 

• Zorg voor betrokkenheid bij de burgers 

 

4.3. (A). Zorg voor een verkeers-veilige leefomgeving. Dat betekent in ieder  

      geval: 

• Zorg voor een veilige Aalderstraat, m.n. in de dorpskom, waar 30 km mag worden gereden, 
maar waar 60 de regel is. Pas het 30 km-gebied aan aan de gewenste ontsluiting van de 
locatie Aelderstraat 8 en de revitalisering en herinrichting van het Korenhofplein. 

• Zorg voor verkeer remmende maatregelen op de Paardelandsdrift 

• Werk aan een veilige fietsroute vanaf de Gelpenberg naar Aelderhot, c.q. Gebbenveensweg 
 

 

4.4. (A) Zorg voor veiligheid m.b.t. diefstal, inbraak en vandalisme 

Denk daarbij aan de  app. En continueer de inzet van de “dorpsagent”. 

 

4.5. (C) Reconstructie Korenhofplein 

Het plein voor de Korenhof is bedoeld het kloppend hart van het dorp te zijn. Maar het is het lege 
hart.  Haal alle gebruikers van en betrokkenen bij het plein (de inwoners van de Korenhof, 
Woonservice, de gemeente, Daans Snackmobiel) bij elkaar, inventariseer  hun wensen en ideeën.  
Maak op basis daarvan een plan en zoek financiering (de gemeente en Woonservice hebben budget, 
maar is dat voldoende?) 
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4.6. (A) Doe al het mogelijke om het winkelbestand in Aalden op niveau te 

houden. 

Dit betekent dat een pakket van maatregelen en activiteiten moet worden ontwikkeld. Het gaat om 
gezamenlijke acties van de Aalder middenstand, zowel op korte termijn (koop in Aalden zie 5.4 en 
5.5) als voor de langere termijn . Maak een overlevingsplan (5.2) en streef op termijn en bij gunstige 
gelegenheid  naar concentratie van de winkels. Laat de consument meepraten. Organiseer een 
consumentenpanel .Dat is uiteindelijk de boterham voor de middenstand. 

 

4.7. (A) Evenementen en activiteiten 

Ontwikkel evenementen niet alleen over kunst. Of specialiseer je daar juist verder in. In dat laatste 
geval is betere coördinatie tussen verschillende organisatoren aan  te bevelen 
Maar ook denkbaar zijn meer spektakelstukken die reuring in het dorp zelf brengen (zo bouw je 
meteen aan een legertje vrijwilligers).  

• Onderzoek de mogelijkheden voor samenwerking met het team evenementen Zweeloo. Ook 
evenementenorganisatoren uit andere omliggende dorpen zouden moeten kunnen 
toetreden 

• Streef naar één evenementenkalender voor alle vijf de dorpen. Stem daarbij de verschillende 
thema’s (beeldende kunst, muziek, lopen, rijden) beter op elkaar af 

• Je zou kunnen denken aan een tijdrit met aangespannen paarden (vierspan, tweespan en 
enkel) of  

• Een prestatieloop in de zomer, maar in elk geval met start,  finish en doorkomst en/of een 
estafettewissel in het dorp zelf 

• Verken de mogelijkheden (of laat die verkennen), en kijk of daar belangstelling voor is bij 
inwoners en verenigingen  

• Sluit aan op bestaande tradities van muziek en muziekevenementen in en rond Aalden. Een 
evenement zou als formule kunnen hebben dat het zich afspeelt in de bebouwde kom. 
Bijvoorbeeld, laat  verschillende traditionele jazzbands (van New Orleans, Honkytonk, 
Dixieland) en blues  bands optreden in de diverse Horecagelegenheden in Aalden en 
Zweeloo. Een uitstekende gelegenheid voor een proefversie wordt geboden in 2019 als 
“Zuidenveld” ook  naar Aalden komt 

Ontwikkel daarop een draaiboek en een projectplan. Test dan zo’n project uit. Zoek hiervoor 
voortrekkers uit Aalden en/of omliggende dorpen. 
  

Revitalisering Korenhofplein:  
Er is al overleg geweest met Daan’s Snackmobiel (Lex, Hans, Wilfried) en er is een schetsplan gemaakt 
door Wilfried met een begeleidende tekst (Lex). Dat schetsontwerp wordt eerst voorgelegd aan de 
opdrachtgevers (DBA, Woonservice en de gemeente). Vervolgens wordt teruggekoppeld naar de 
betrokkenen (de Korenhof rebellenclub, de bewoners van de Korenhof ,Treant,  Daan’s Snackmobiel, 
en wie er nog meer bij betrokken is) 
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KAPSTOK 5. ECONOMIE EN  WELVAART 

(inkomen, werkgelegenheid, bedrijfsleven) 
De economie van Aalden is klein en kwetsbaar. Maar ze is essentieel voor de toekomst van Aalden. Er 
wordt dan ook het nodige verwacht van het Aalder bedrijfsleven. Niet gaan zitten afwachten tot de 
gemeente iets doet. En reacties zoals: “dat lukt toch nooit” of “dat is voor Aalden niet weggelegd” 
zijn uit den boze. 
 

5.1. (A) Werk samen 

Probeer samen te werken op zoveel mogelijk verschillende terreinen. En dat niet reactief en 
defensief, maar proactief en offensief. 
Laat je niet in slaap sussen door het vooruitzicht dat voortbestaan van de winkels in Aalden  nog wel 
zo’n tien tot twintig jaar niet bedreigd wordt. Dan komen de eerste opvolgersproblemen, want die 
opvolgers zijn er niet. Maar dan is het te laat. Dan valt ineens bijna de hele middenstand in Aalden 
weg. Wil het winkelareaal in Aalden up to date blijven en de moeit waard om over te laten nemen 
door opvolgers, dan moeten de winkeliers nu alvast in beweging komen. 

 

5.2. (C)  Detailhandelsoverlevingsplan 

De winkels in Aalden zullen meer nog dan in het verleden te maken krijgen met de gevolgen van 
stagnerende bevolkingsgroei en veranderd koopgedrag van de consument.  Wacht niet af wanneer 
de klap valt. Maar kom in beweging en maak je sterk voor de toekomst. Werk samen op alle 
mogelijke manieren. Maak een overlevingsplan. 

 

5.3. ( C) Bezorgdienst Aalden 

Een zwak punt van lokale middenstand is dat ze elk voor zich geen thuisbrengservice kunnen 
bekostigen , terwijl er echt wel  behoefte aan is (veel senioren). Maak van de nood een  deugd en 
organiseer een rondbrengservice voor alle middenstanders (en eventueel de huisarts-apotheek  
erbij) en waarom zou je de bezorging van restaurants er niet ook bij betrekken. Kijk of nationale 
pakjesbezorgers voor hun Aalder pakketten ook van die dienst gebruik willen maken. En als het voor 
Aalden en de omringende dorpen niet uit kan, neem dan de winkels in  Oosterhesselen erbij. 

 

5.4. (C) Kopen in Aalden. Koop lokaal 1 

Als de bevolking en de bedrijven prijs stellen op het handhaven van een redelijk gevarieerd lokaal 
bedrijfsleven, kan men daar zelf aan bijdragen door bij voorkeur lokaal , dus in Aalden in te kopen. 
Dat geldt niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de bedrijven. Uitdaging: verken de bereidheid 
onder het lokaal bedrijfsleven om deze afspraak te maken en indien ja, concretiseer dan dit idee tot 
een samenwerkingsverband van de deelnemende bedrijven (en vrije beroepsbeoefenaren). 

 

5.5. (B) Koop lokaal 2 

Kopen in Aalden kan aanzienlijk worden gestimuleerd als alle winkels in Aalden eenzelfde 
spaarzegelsysteem zouden gebruiken zodat  niet meer  voor elke winkel een aparte stapel 
zegelboekjes moet worden bijgehouden. In de Sinterklaastijd kan dat ook. Bovendien kunnen 
daardoor grootschaliger spaar-artikelen worden ingekocht.  
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5.9. (C) Concentreer de winkels in Aalden  

Om het winkelaanbod op termijn aantrekkelijk  te houden moet  een serieuze poging worden 
gewaagd die winkels op één locatie te verzamelen. Dat mag best een semi-permanent gebouw zijn, 
dat in systeembouw wordt gerealiseerd en tegen een aantrekkelijke huur aan de winkels wordt 
aangeboden. 

 

5.10 (A) Onderzoek de mogelijkheden van werken in Aalden voor creativo’s 

en  ZZP-ers.  

De  Big Data-revolutie maakt meer nog dan in het verleden werken waar je woont mogelijk. De vele 
verbouwde boerderijen in Aalden en omliggende dorpen zijn hiervoor een basisvoorwaarde. De 
vraag naar hoogwaardige woningen vanuit de Agglomeratie Groningen-Assen heeft voldoende 
uitstralingseffecten op de noordelijke woningmarkt om hierop zelfs vanuit Zuid-Oost Drenthe in te 
kunnen spelen. Zet vooral in op  de beroepspersonen van morgen die willen (en kunnen) werken 
waar ze zouden willen wonen of recreëren. Werf die groepen actief. Biedt ze een integraal program 
(woonomgeving en woonvoorzieningen, huis plus atelierruimte/ werkplek/ kantoorruimte in de 
huursector, of een werkplek in een verzamelgebouw, een netwerk van collega’s  en faciliteiten 
(glasvezelnet). De potentiële markt voor een dergelijke aanpak bestaat uit hoog opgeleide ZZP-ers, 
starters, doorstarters, maar ook senioren, creativo’s, adviseurs, ICT-ers. 

 

5.11. (A) Lokale winkels en de braderie 

De treurige kwaliteit van de  periodieke braderie/markt zou kunnen worden verbeterd als de lokale 
middenstand er zich ook ging manifesteren. Het is de bedoeling dat marktkooplui en  gevestigde 
winkeliers er allebei beter van worden. 
  

Ruimte voor ZZP-ers 
Werkruimte voor ZZP-ers kan een belangrijk argument vormen voor het aantrekken van creativo’s en 
hooggekwalificeerde beroepspersonen. Daar wordt binnenkort op doorgegaan door  Michel en Anne 

De locatie van de Coop zou het uitgangpunt kunnen zijn. Daar is nog ruimte. 
Verken dit idee verder bij de lokale middenstand en de Gemeente Coevorden. Indien haalbaar, zoek dan 
contact met een ontwikkelaar, of organiseer een samenwerkingsverband van de betrokken 
middenstanders om het geheel in eigen  beheer te ontwikkelen.  Kies een moment waarop er 
ingrijpende wijzigingen in het winkelbestand aan komen( bijvoorbeeld  als er een winkel dreigt te 
verdwijnen,  als zich  nieuwe winkels  melden .of als  een gevestigde winkel nieuwbouwplannen 
ontwikkelt. 
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8. RANDVOORWAARDEN,  MIDDELEN EN  INSTRUMENTEN 

Een dorpsvisie waar geen middelen en instrumenten bij worden aangegeven, is niet meer dan een 
verlanglijstje en de ervaring leert dat je dan maar al te vaak niet krijgt wat je gewenst had. Wie kan 
beschikken over eigen inzet van middelen, kan ook (meer) vragen van andere partijen. 

 

8.1. (A) Communicatie  

Communicatie is een twee-richting verkeer. Voor het functioneren van  DBA zijn luisteren en spreken 
even belangrijk. Gebruik alle beschikbare media, dus niet alleen de elektronische media zoals website 
en app, maar alle:lokale pers, zoals OEK, Coevordenhuisaanhuis, Dagblad v.h.Noorden , RTV-
Drenthe. Denk ook aan: 

• De stamppotavonden in de Korenhof 

• Een inloopcafé in de Aelder Meent 

• Eén op één gesprekken van  DBA-bestuursleden  met Aaldenaren. 

 

8.2. (C)  Streef actief naar verjonging van het vrijwilligersbestand 

Stimuleer de inbreng van jongeren in de Aalder gemeenschap. Nodig ze expliciet uit om mee te doen 
met de voorbereiding van evenementen en dorpsactiviteiten. 

 

8.3. (A)  Geef aan een van de bestuursleden van DBA de portefeuille “Jong 

Aalden” 

 

8.4. (A)   Wees zuinig op je vrijwilligers  

Doe aan nazorg, druk je waardering uit. Als een project wordt beëindigd, dank ze dan niet zo maar af.  

 

8.5. (A)   Zet betaalde jonge vrijwilligers in bij de zorg  

Werf ze en zorg voor financiering (Zie de  regeringsverklaring/coalitie akkoord. Recentelijk is van dit 
voornemen weinig meer vernomen. Kan dus loos alarm zijn.). 

 

8.6. (A)    Randvoorwaarde voor de slaagkans van alle initiatieven is dat de 

gemeente Coevorden de participatie-gedachte serieus neemt en de Aalder 

gemeenschap  vanaf het eerste begin betrekt bij de visieontwikkeling en 

de planvorming.  

 Een min of meer voldragen beleidsstuk presenteren aan de lokale gemeenschap die er dan nog op 
detailpunten in kan bijsturen is niet meer van deze tijd en staat ook op gespannen voet met de 
strekking van het participatiebeginsel in de Wet op de Leefomgeving. Maar participeren moet je 
leren en dus is participeren voor overheden en  burgers een leerproces. Ga die uitdaging aan. 
Het is nog even wennen, maar de eerste ervaringen zijn hoopgevend zoals met de revitalisering van 
het Korenhofplein 

 

  

Blijkens de gemeentelijke “Ambitienota” verkeert de gemeente Coevorden in de voorhoede van 
gemeenten die zich voorbereiden op invoering van de Omgevingswet en participatie. Dat geldt zowel 
voor de letter als voor de strekking van de wet. Coevorden is ook actief m.b.t. de herijking van 
gemeentelijke beleidsnota’s 
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8.7. (C) Rolverdeling Gemeente Coevorden<>Aalder gemeenschap 

De komende decennia zullen zoveel mondiale en/of maatschappelijk diep ingrijpende problemen 
moeten worden aangepakt,  dat de Rijksbegroting er heel anders gaat uitzien. Op lokaal niveau zullen 
burgers steeds vaker horen : Sorry, leuk idee, maar geen geld. Het zij zo, maar dan moet de lokale 
overheid niet optreden als remmer-in-vaste-dienst bij burgerinitiatieven die de zaken zelf willen 
aanpakken. “Nee mits” moet veranderen in “Ja tenzij”. 

 

8.8. (C) Organiseer de participatie. I 

Participatiebegeleiding vanuit de Gemeente. Het ontwikkelen van een Aalder toekomstvisie is pas 
het begin. Er moet ook een participatiekanaal worden opgezet met de Gemeente Coevorden. De 
gemeente wordt uitgenodigd tot het aanstellen van een participatiecoördinator die zich ook 
bezighoudt met de participatie van burgers en niet alleen met de benodigde nieuwe werkwijze van 
de gemeentelijke organisatie . 
 

8.9. (C) Organiseer de participatie. II 

Onderzoek of, en onder welke condities DBA in staat is als centraal coördinatiepunt (en 
aanspreekpunt voor de gemeente) voor de participatie vanuit Aalden te fungeren. 

 

8.10. (C ) Organiseer de participatie. III 

Bouw aan een netwerk van locale participatiepartners, contactpersonen in de verenigingen, namens 
bevolkingsgroepen of a titre personel.. Let er op dat dit netwerk “dekkend” is, en dat het transparant 
is. 

 

8.11. (C) Zorg voor follow up 

Het ontwikkelen van een toekomstvisie is pas het begin. Uitwerking van uitdagingen, ideeën en 
voorstellen die prioriteit krijgen, hebben pas zin als ze vervolgens worden uitgewerkt en 
geconcretiseerd tot projectplannen die ook weer worden uitgevoerd. Dat gaat alleen als er vanuit de 
Aelder gemeenschap mensen op staan die in een initiatiefgroepje van belanghebbenden c.q. 
belangstellenden  het voortouw nemen. 

 

8.12. (C) Financiële zelfredzaamheid  

Op lokaal niveau zullen burgers steeds vaker hun eigen broek moeten  ophouden, zelf initiatieven 
moeten ontplooien en ook zelf voor een deel van de middelen moeten zorgen. 

• Zorg voor een dorpsbudget, want wie een idee laat vergezellen door een eerste bijdrage, kan 
bij andere belanghebbenden  vragen om mee te betalen.  

• Onderzoek of naast gemeentelijke bijdragen aan het dorpsbudget ook andere bronnen van 
financiële middelen kunnen worden aangeboord. Denk daarbij aan andere overheden (Rijk, 
Provincie), instellingen voor specifieke doelen (bij voorbeeld Woonservice), maar ook 
banken). Informatie over  potjes bij die andere instanties kunnen worden geïnventariseerd. 
Het zou mooi zijn als een professional bij de gemeente daarbij ondersteuning zou kunnen 
bieden( zie opmerking in het nieuwe Collegeakkoord). 

 

8.13 (C)   Monitoring van het proces van participatie  in het kader van de 

Omgevingswet 

Aalden is niet te klein en niet te groot om als proeftuin voor de participatie te kunnen dienen. 
Bovendien  is  Aalden is bij uitstek geschikt om de rol te vervullen van integrale pilot voor participatie 
in het kader van de Wet Leefomgeving. Dus niet een enkele (geïsoleerde) pilot, maar een pilot die 
betrekking heeft op het gehele dorp.  Waarin ook de onderlinge afstemming en prioriteitsstelling van 
de verschillende ideeën en vervolgacties  onderdeel zijn van het proces en het eindresultaat. Extra 
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argument is dat de bestemmingsplannen voor Aalden/Zweeloo in 2015 al geactualiseerd hadden 
moeten zijn. 
 

8.14 (C) Testlaboratorium m.b.t  weerstand tegen krimp/verschraling 

 Aalden heeft een zeer prettige woon- en vrijetijdsomgeving, een gevarieerde bevolking en een 
gedifferentieerde woningvoorraad.   Tot op heden is het krimpproces in Aalden nog slechts in 
bescheiden mate waarneembaar. Een actief woningbouwbeleid in combinatie met gunstig 
bedrijfsklimaat zijn voorwaarde voor het succesvol tegengaan van het krimpproces . 

 

9. Vertaalslag van ideeën en strevingen  naar concrete acties.  

    Voortschrijdend inzicht 

 De  samenstelling van de ”Nota Aalden,  perspectief voor een vijfsterrendorp”, en met name de 
discussies die daarop volgden hebben geleid tot duidelijkheid omtrent de onderlinge samenhang van 
de verschillende doelen en omtrent het dominante thema voor een omgevingsvisie voor het dorp 
Aalden en de planmatige uitwerking daarvan.  
 
Het proces van krimp wordt veelal gezien als een onvermijdelijk natuurverschijnsel. Veel lokale 
overheden leggen zich daar met een minimum aan verzet (of zelfs zonder verzet) bij neer. De 
juistheid van die opvatting moet ernstig worden betwijfeld. In de eerste plaats is niet de krimp het 
probleem maar de algemene verschraling van alle aspecten van het platteland. En ten tweede is die 
verschraling geen natuurverschijnsel, maar een trend die is te keren. 
De verschraling is vooral herkenbaar bij tal van voorzieningen, maar ook (zij het in mindere mate) bij 
de inzet voor gemeenschappelijke activiteiten. Denk daarbij aan:  

•  lokale sociaal-culturele voorzieningen als dorpshuizen en bibliotheken 

• sportieve voorzieningen als zwembaden  

• sociaal-medische voorzieningen als wijkverpleging en ouderenzorg 

• het teloor gaan van sociale structuren en het sociale leven ten plattelande  
 
Die verschraling volgt weliswaar in het kielzog van het proces van krimp, maar  die verschraling kan 
zeer wel worden bestreden. Echter dat lukt alleen als de lokale gemeenschap niet gaat zitten 
wachten op initiatieven van de overheid, maar als die lokale gemeenschap zelf actie onderneemt. 
Niet alleen bij het formuleren van het soort toekomst dat men ambieert voor het eigen dorp en 
eventueel voor de omgeving (participatie) maar zeker ook bij realisatie en exploitatie van wat daaruit 
aan voorzieningen voortkomt. 

 

10. Speerpunt; centrale doelstelling: STOP DE VERSCHRALING.  
De belangrijkste opgave bij het beheer en de ontwikkeling van het landelijk gebied zal het 
handhaven of terugbrengen  zijn van de dynamiek op het platteland. Daartoe moet de connectie 
bewaard blijven of worden hersteld tussen de dynamische, succesvolle stedelijke gebieden en de 
veel minder dynamische ”ommelanden”. Dat moet resulteren in een landelijk gebied  waar krimp 
kan worden gemanaged zodat krimp (als het al voorkomt) niet zal leiden tot verschraling. En dat is 
in eerste instantie een zaak en een taak voor de bevolking  in het landelijk gebied zelf.  Dat bepaalt 
de rol van de bevolking in het proces van participatie. 

 

11. Hoe nu verder 

 Dat is nu de vraag. Tijdens de studiedag was er sprake van een groot enthousiasme en bovendien 
van de bereidheid de handen uit de mouwen  te steken en de schouders er onder te zetten. Dat is 
een eerste voorwaarde voor succes. 
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12.De toekomst is al begonnen.  

       Het vervolgtraject in de ontwikkeling van de omgevingsvisie Aalden is in feite ook al ingezet. 
       Zo zijn er al verschillende initiatieven gestart. Denk daarbij aan: 

• Het betrekken van de kinderen van de basisscholen(groep 7 en 8) en van de  kinderopvang 
bij het aangeven van wat ze zich voorstellen van hun ideale dorp. 

• Project eenzaamheid (m.n. m.b.t. senioren) 

• Behoeftepeiling m.b.t sociale en culturele voorzieningen en activiteiten voor senioren  

• Zoeken naar huisvesting (werkruimte) voor ZZP-ers 

• Revitalisering van het Korenhofplein 

• Bouwlocatie Aelderstraat 8 

 

13. DBA 

 DBA dreigt overspoeld te worden door het succes tot nu toe.  De discussie over de (omgevings)visie 
voor Aalden heeft veel meer losgemaakt dan vooraf kon worden voorzien. Het lijkt een beetje op een 
kastdeur die je nietsvermoedend opentrekt en waaruit dan de hele inhoud naar buiten valt. 
Verkend moet worden of en onder welke omstandigheden DBA de rol van centraal aanspreekpunt 
kan blijven vervullen als er inderdaad een traject van participatie  wordt gerealiseerd. Bovendien 
moet daarbij worden betrokken in welke mate DBA een actieve rol in dit proces wenst te spelen, of 
dat DBA  vindt dat ze genoeg heeft gedaan nu ze “het karretje op de rail heeft gezet”,  waarna het nu 
door anderen moet worden voortbewogen. 
 
Als  DBA werkelijk actief wil zijn in het traject  van participatie ter voorbereiding op de dorpsvisie, zal  
DBA  zich  bestuurlijk moeten versterken dan wel kunnen beschikken over  voldoende externe 
ondersteuning. Het eerste betekent  meer man/vrouwkracht in het bestuur. Het tweede betekent 
professionele assistentie. Maar daarvoor is bij het DBA geen  budget.  En dus kijken we naar de 
gemeente. Dat lijkt weliswaar niet in lijn met het uitgangspunt: ”niet eerst kijken naar de overheid, 
maar zelf beginnen”. Maar dat hebben we al gedaan. De werkgroep van Keulen heeft de Aalder 
gemeenschap al een vliegende start gegeven waar maar weinig  dorpen over kunnen beschikken. 
 
Daar komt nog bij dat het bestemmingsplan Aalden/Zweeloo al 3 jaar geleden had moeten worden 
vernieuwd. Daarmee  is er geen vigerend bestemmingsplan en ontbreekt in feite een toetsingskader 
voor bouwplannen. Er is dus serieuze behoefte aan een nieuw plan voor de beide dorpen.  Het zou 
dan ook en enorme sprong voorwaarts zijn als voor het bestemmingsplangebied in één keer een plan 
kon worden gemaakt gebaseerd op  toepassing van de wet op de leefomgeving. 
 
Kortom, er valt nog het een en ander te verkennen en te regelen alvorens kan worden overgegaan 
tot het opstarten van de tweede fase van het traject, het participeren van de Aalder gemeenschap 
in de voorbereiding van de omgevingsvisie. Maar voor de werkgroep staat als een paal boven 
water, dat Aalden na deze veelbelovend start niet zou moeten terugvallen in de afwachtende 
houding van eertijds. 
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