Duurzaamheid

Inspanningen

Er zijn in het dorp meerdere ideeën om de woningen van de woningbouwvereniging te verduurzamen. Daarnaast
worden ideeën uitgewisseld om de biodiversiteit te vergroten in het openbaar gebied. Een inwoonster uit het dorp
geeft aan het initiatief te nemen om een duurzaamheidsmarkt op te zetten.
De gemeente ondersteunt lokale initiatieven zoals die in Ottoland door het opstarten van een denktank met
inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten, het opzetten van een kennisbank en het
onderzoeken of (ﬁnanciële) prikkels tot de mogelijkheid kunnen gaan behoren. Dit wordt verder verwerkt in de pittige
themakaart ‘Beter omgaan met Molenlanden’.

Netwerk
Duurzaamheid:
Inwoners, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en kennisinstituten
Bodemdaling:
Gemeente, kennispartners in provincie
en op landelijk niveau, regiogemeenten,
inwoners, klankbordgroep
Uitvoering dorpsagenda:
Klankbordgroep, gemeente
Toekomst dorpshuis:
Stichting Dorpshuis, gemeente

De gemeente brengt de initiatiefneemster ter inspiratie in contact met inwoners die elders in Molenlanden een
duurzaamheidsmarkt hebben georganiseerd.

Bodemdaling
Door de inwoners wordt gepleit om te bouwen op plekken waar dat mogelijk is en als dat niet kan een langere
termijn voor te belasten.
De gemeente zal verkennen wat in Ottoland en andere plekken in Molenlanden geschikte plekken zijn om te bouwen,
en doet dat door regionaal en landelijk te verkennen op het thema bodemdaling.

Uitvoering dorpsagenda
De dorpsagenda is een aantal jaren geleden opgesteld vanuit de Klankbordgroep. De algemene beleving is dat de
uitvoering van de punten van deze agenda strandt door allerlei factoren, waaronder de rol van de gemeente. Er is
behoefte aan een kort lijntje / sparringpartner met de verbinder/projectleider binnen de gemeente als het gaat om
de hele Dorpsagenda. Er worden ideeën aangedragen hoe tot een oplossing gekomen kan worden voor de
verschillende vraagstukken.
Samen met de verbinder en projectleider van de gemeente voor de woningbouw in Ottoland en de dorpswethouder
wordt in overleg besproken wat op welke termijn kan en wat niet.

Toekomst Dorpshuis
Bestuursleden geven aan dat er veel verschillen in ﬁnanciële bijdrages, eigendoms- en beheervormen van
dorpshuizen zijn en dat Stichting Dorpshuis door het wegvallen van subsidie in een lastige situatie is gekomen.
Daarbij merken zij dat de historische kennis hierover bij bestuurders en ambtenaren ontbreekt en als zij plannen
indienen dat daar vervolgens niets mee gebeurt omdat de gemeente onder meer geen blijk geeft van een duidelijke
visie. Momenteel loopt er een onderzoek naar verplaatsing van het dorpshuis. Het dorpshuis vraagt heel snel
duidelijkheid over de verplaatsing.
De gemeente gaat in gesprek met inwoners over de uitkomsten van het onderzoek en men bespreekt de
mogelijkheden en verwachtingen naar elkaar uit.

