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ECONOMIE
•

Mandelig Westerveld, het delen van spullen en
goederen vanuit de circulaire gedachte

•

Meer jongeren woonachtig en werkzaam
in Westerveld, bijvoorbeeld door het oprichten van
een groene universiteit, tiny houses mogelijk te maken,
huisvesting bieden als ze iets betekenen voor ouderen

•

SOCIAAL
•

aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers

•

De mobiliteit en bereikbaarheid in
Westerveld verbeteren Shuttle project, vervoer en
dienstverlening op elkaar afstemmen

•

Westerveld wordt de vakantieplek voor
gezinnen met kinderen tussen 12-18 jaar,

woningen en door een wooncombinatie van starters en
ouderen

•

Kleinschalig en biologisch boeren, door lokale
producten lokaal te verkopen, door biologische en lokale
winkels of het opzetten van een proeftuin

Een gezonde omgeving die jonge gezinnen
aantrekt, door aandacht te hebben voor sport en een
gezonde leefomgeving

•

Westerveld als beweegtuin van NoordNederland, door sportevenementen door het hele jaar te
organiseren, wandel-, fiets- en MTB-routes te koppelen en

bijvoorbeeld door digitale bereikbaarheid te verbeteren

•

Levensloopbestendige gemeente, bijvoorbeeld door
een knarrenhof, door kangoeroewoningen en gelijkvloerse

betaalbare woningen, voldoende werkgelegenheid,

•

Behoud dorpshuizen, zowel voor informatievoorziening
als ontmoeting

•

Meer jeugd in Westerveld, bijvoorbeeld door
schoolfaciliteiten, verbeteren van bereikbaarheid

Samenlevingsmaatschappij, onder andere door

verenigingen te verbinden

•

Aantrekkelijke woonomgeving voor jong en
oud, door goed openbaar vervoer, veilige en toegankelijke
wegen en goede voorzieningen

DUURZAAM
•

Westerveld heeft hét voedselbos van
Nederland, als gezamenlijke moestuin waarin
jong en oud samen werken aan onderhoud, kennis
en recepten, een lokale winkel voor uitruil van
producten of als voedselbank

•

Een zelfvoorzienende en vitale
gemeente op het gebied van landbouw
en voedselvoorziening, hiervoor is
kennisontwikkeling en experimenteerruimte nodig

•

Energieneutraal Westerveld, op elk dak
zonnepanelen, keten van kleine windmolens en
energie opslaan

•

Groenste gemeente van NoordNederland, bijvoorbeeld door
ecologisch maaibeheer, pilot voor minder
gewasbeschermingsmiddelen, beschermen van
essen en operatie steenbreek

•

Balans tussen natuur, boer en burger,
minder maaien, wilde tuinen, ‘oude middeltjes’
voor onkruidbestrijding

