Ambitie 1 – verbonden met de omgeving, verbonden met elkaar
Acties / doelen

Termijn

Realisatie

Realisatie snel internet en 5G

Kort

Als gemeente onderschrijven we het belang. Realisatie

Voorzieningen in wijken voor opvang van mensen

Kort

zien we echter primair plaatsvinden door de markt.
We faciliteren deze ontwikkeling via regelgeving (in het

met psychische kwetsbaarheid

Omgevingsplan). Initiatieven komen vanuit de
samenleving. Draagvlak in de omgeving vinden we
belangrijk.

Een gezond Westerkwartier

Kort

Bij ingrepen in de openbare ruimte, benutten we kansen
om een stimulerende en uitdagende leefomgeving te
creëren.

Middellang

Via campagnes en voorlichting werken aan een gezonde
gemeente.

Een ontmoetingsplaats in ieder dorp

Kort

Behoud van bestaande ontmoetingsplekken.

Middellang

Omdat in ieder dorp andere wensen en mogelijkheden
spelen, willen we in overleg met de dorpen komen tot
maatwerk.

Nieuwe functies op vrijkomende agrarische locaties Doorlopend

De gemeente faciliteert met ruime regels. Initiatieven
komen vanuit de samenleving.

Werken aan een inclusieve samenleving waarin

Middellang

De gemeente heeft voornamelijk een stimulerende en

iedereen meedoet
Verbeteren van fietsverbindingen

faciliterende rol.
Middellang

De gemeente heeft voornamelijk een stimulerende en
faciliterende rol.

Volwaardig aanbod van voorzieningen en clustering Middellang

Als het gaat om publieke voorzieningen zoals

voorzieningen in centrumdorpen

onderwijs(huisvesting) hebben en nemen we als
gemeente onze verantwoordelijkheid.
Middellang

Wat betreft de clustering van voorzieningen zien we
onszelf als initiatiefnemer waarbij we faciliteren via
regels.

Ambitie 2 – Een toekomstbestendig Westerkwartier voor jong en oud
Acties / doelen

Termijn

Realisatie

Lokale initiatieven rond verduurzaming

Kort

Meedenken en ondersteunen van initiatieven. We zien
voor onszelf een faciliterende rol. Initiatieven komen
vanuit de samenleving.

Aanpassen aan effecten van klimaatverandering

Kort

Het geven van voorlichting en ondersteunen van
maatschappelijke initiatieven.

Middellang

Ondersteunen en faciliteren van projecten die
klimaatadaptie als (neven)doel hebben.

Middellang

Het als gemeente zelf nemen van klimaat-adaptieve
maatregelen bij de inrichting van het openbaar gebied.

Opbouwen regionale voedselinfrastructuur /

Kort

Via voorlichting werken aan bewustwording voor

transformatie van de landbouw

duurzamer geproduceerd voedsel.
Middellang

Samen met de landbouwsector zoeken naar
verdienmodellen en bij het Westerkwartier passende
bedrijfsstrategieën.

Een aardgasvrij bebouwde omgeving

Lang (2050)

Via uitvoering van de Transitievisie Warmte.

Bosaanplant ten behoeve van voedselproductie

Lang

We bieden hiervoor ruimte in onze regelgeving in het
zuidelijk westerkwartier. Realisatie vindt plaats door
hogere overheden, marktpartijen en terreinbeherende
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instanties.
Vervolg geven aan RES

Lang

Gebiedstransformatie Heide en

Lang

Ontwikkelen ruimtelijke visie voor inpassing wind- en
zonneparken met onze RES-partners.
Als eerste stap voeren we een nadere studie uit naar dit

Veenontginningslandschap

gebied en mogelijke transformatierichtingen.

Ambitie 3 - Een bedrijvig en innovatief Westerkwartier in een sterke regio
Acties / doelen

Termijn

Realisatie

Werken aan een circulaire economie

Kort

We onderzoeken de mogelijkheid om regels te stellen in
het Omgevingsplan.

Lang

Via voorlichting en het leggen van nadruk op
klimaatbewust omgaan met grondstoffen en afval
(Stimuleren afval scheiden en verminderen afval).

Behouden en versterken van bedrijvigheid

Middellang

Realisatie via het bieden van locaties voor
nieuwvestiging (primair in de A7-groeizone) en ruimte
voor uitbreiding van bestaande bedrijven.
Als gemeente scheppen we de randvoorwaarden.
Concrete initiatieven komen van de markt.

Ontwikkelen van innovatiewerkplaatsen

Middellang

Als gemeente zien we voor onszelf een rol van aanjager
en facilitator in het verbinden van partijen.
Ook kunnen we ondersteunen in het beschikbaar stellen
van locaties/gebouwen.

WesterKwartier Paardenkwartier

Middellang

We ondersteunen deze ontwikkeling primair via
regelgeving (in het Omgevingsplan). Initiatieven komen
vanuit de markt.

Werken aan compacte winkelcentra

Middellang

Als gemeente sturen we via onze bestemmingsplannen
(later: Omgevinsplan). Daadwerkelijke invulling is aan
winkeliers/ondernemers.

Ambitie 4 - Een gastvrije, aantrekkelijke niet-stedelijke woongemeente
Acties / doelen

Termijn

Realisatie

Gebiedstraject NAM-locatie Grijpskerk

Kort

Als gemeente faciliteren en participeren we in het

Onderzoek deelmobiliteit

Kort

Een passende woning voor iedereen

Kort

proces.
Wij nemen het initiatief voor het uitvoeren van dit
onderzoek.
Afronden Oostindie en Oostergast. Verdere groei
concentreren in voorzieningenkernen en daarna in
basisdorpen.
Kort

Meewerken aan vernieuwende woonconcept. Deze
faciliteren we via onze regelgeving.

Middellang

Inbreiding voor uitbreiding. We stellen per dorp een
woonplan op.

Behouden aantrekkelijke leefomgeving

Middellang

Transformatie Industriepark Leek (via Masterplan).

Doorlopend

Via betrokkenheid inwoners, ondernemers en
maatschappelijke partners
Via vergunningverlening, handhaving en toezicht

Groei en ontwikkeling recreatie en toerisme

Kort

Samen met relevante partners gaan we aan de slag met
het uitvoeren van de ‘Visie recreatie en toerisme’.
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Als gemeente faciliteren we met onze regelgeving.
Concrete initiatieven komen uit de markt.
Verbeteren noord-zuidverbindingen

Middellang

Voor de realisatie zijn we afhankelijk van (externe)
middelen nodig. We blijven noodzaak en meerwaarde
agenderen.

Verbeteren aanbod Nienoord

Middellang

Samen met ondernemers op Nienoord en in het

Werken aan leefbare dorpen

Kort

We stimuleren initiatieven vanuit de dorpen

Middellang

We geven waar mogelijk samen met de dorpen invulling

centrum van Leek gaan we hiermee aan de slag.

en uitvoering aan de Dorpsvisies.

Via maatwerk faciliteren we woningbouw om te
Doorlopend

voorzien in lokale behoeft.
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