
Jullie idee, samen uitvoeren

Gemeente is op zoek naar ideeën

Burgerparticipatie

Een project van:



Evenementen, onderwijs
en samenleving ondergebracht in

Dorpsmoestuin Eexterveen
“Oes Tuune”



De basis voor dit idee

• Het dorp Eexterveen is in het jaar 2017 in bezit gekomen van het dorpscentrum dit 
versterkt de leefbaarheid van het dorp.

• Het veld kregen wij erbij toen de verwerving van het dorpscentrum een feit was 
geworden. Een ontmoetingsplaats is een feit geworden.

• Het veld moet heel breed gebruikt worden door alle inwoners, maar ook de school 
en er valt ook te denken aan de sport en spelweek die elk jaar wordt gehouden. 

• Verder willen we de school erbij betrekken. om de kinderen te laten leren waar ons 
voedsel vandaan komt.

• Een duurzaamheid project Omgaan met hemelwater en hoe gebruik je het 
duurzaam. (zie film)

• Onderwijs en economie is ook in dit project opgenomen.



De visie van obs “de Kameleon”

• Onderwijs en samenleving (complete tekst in de brochure)
• Waarom een schooltuin
• Wat leren de leerlingen van de schooltuin
• Wat doen we op de schooltuin
• Goed voorbereid op de toekomst
• Het verkopen van de producten die gekweekt zijn in de eigen schooltuin

De leerlingen van de obs Kameleon krijgen hier een prachtige kans om te werken 
aan de 21e eeuwse vaardigheden. De vaardigheden die je nodig hebt om 
succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.



Tekst onderwijs



vervolg



Publicatie dagbladen.



Hoe en wat gaan we doen

• Situatie 10 januari 2018



Hoe en wat gaan we doen

• Aanleggen drainage i.v.m. natte grond.
• Aanleggen van evenementengazon.



Hoe en wat gaan we doen

• Aanleggen bloemenmix strook 
breed 3m



Hoe en wat gaan we doen

• De groente- en bloementuin voor 
kinderen basisschool.

• Plaatsen bijenvolk. 
• Plaatsen van een kleine kas in kader 

van onderwijs.



Hoe en wat gaan we doen

• Planten hoogstam fruitbomen
• Verkoop van fruit, noten en 

groenten door de kinderen 
(les economie)



Hoe en wat gaan we doen

• Planten hoogstam fruitbomen door 
vrijwilligers.

• Verkoop van geoogste fruit, noten 
en groenten door de kinderen (les 
economie)



Hoe en wat gaan we doen

• Duurzaam met water omgaan.
• Slaan van een waterbron voor gras en 

tuin bevloeiing.
• Hekwerken rond groenten- en 

bloementuin uit veiligheidsoogpunt. 



Hoe en wat gaan we doen

• Aanleggen van een 
jeu de boulle-baan

• Picknickbanken plaatsen 
voor gebruik tijdens de les



Hoe en wat gaan we doen

• Plaatsen rozenboog.
• Plaatsen van tuinbanken rondom 

het veld.
• Verlichting. (voor avond 

evenementen)



Hoe en wat gaan we doen

• Onderhoud van veld en omgeving. 
(Maaien veld 
door vrijwilliger, materiaal 
Dorpsbelangen)



Nieuw “kroonjuweel” voor Eexterveen



Nieuw “kroonjuweel” voor Eexterveen

Kas

Verlichting

Fruitbomen
en bloemen-
border

Bijenvolk
Moestuinen

Bankjes

Jeu de Boulle
Picknick
tafels 

Grote rozenboog



Duurzaamheid met water.

Om de moestuinen van water te voorzien gaan wij de kinderen leren hoe je zuinig 
met ons drinkwater om kunt gaan
Hiervoor zijn er 3 systemen te bedenken te weten:
• Waterbron bevloeien met grondwater (in ons gebied is het water zeer ijzerhoudend 

dit geeft nadelen)
• Water uit de kraan dit is natuurlijk ook ons drinkwater. Het is jammer om hiermee 

de tuin te bevloeien.
• Alternatief is hemelwater, voordelen hiervan kost geen energie en is redelijk zuiver 

en schoon.
• Als bijlage een film hier over:

https://drive.google.com/file/d/1qaE56c6TG-
zPQa9sgyU_IV5lhy_PhaJE/view?usp=drive_web



Activiteitenoverzicht dorpsbelangen

• Organiseren Paasvuur
• Organiseren dorpsfeest of 

Sport en Spel week
• Plaatsen Ooievaarsnest
• Uitvoeren dorpsbelevingsonderzoek
• Verbeteren veiligheid Koffielaantje
• Opstarten Starterswoningen
• Organiseren Dorpsborrel, Dorpsmaaltijd
• Onderhoud en aanleg 

dorpsommetje

• Inventarisatie glasvezel 
(boven 70% belangstelling)

• Deelnemer NL Doet
• Helpen in aanschaf dorpscentrum
• Actief strooibeleid gladheid
• Gras maaien wandelpaden
• Zorg hulp opzetten onder Naober Hulp
• Coördinatie aardbeving schade

Zie film voor een promotie van onze 
starterswoningen en dorpsommetje.

• https://www.youtube.com/watch?v=1m9jv
-2M-30&feature=youtu.be



Onze motivatie

• De vereniging Dorpsbelangen Eexterveen heeft zich als doel gesteld 
een maximale in spanning te doen om ons Dorp Eexterveen leefbaar te 
houden. 

• Daarom heeft de vereniging zich ook maximaal ingezet voor het 
Dorpscentrum hierdoor is de leefbaarheid verbeterd.

• Wij kunnen het niet alleen doen, maar samen zijn we sterk en daarbij 
vergeten wij niet dat de gemeente een rol heeft in dit geheel en ons 
ook stimuleert om inspanning te leveren als dorp.

• Dit is een project welke tot stand kan komen door burger participatie.


