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Midden-Drenthe: een leven lang ruimte 

Wie we zijn en waar we nu staan 

In Midden-Drenthe hebben we de ruimte. In de vorm van een prachtig weids landschap. In de dorpen 
wonen mensen van alle generaties door elkaar. Wij zien naar elkaar om, de sfeer is gemoedelijk en 
veel inwoners zetten zich in als vrijwilliger. De kwaliteit van onze omgeving, lokale voorzieningen  en 
woningen is belangrijk voor ons. Onze basisvoorzieningen zijn over het algemeen bereikbaar voor 
inwoners van  alle dorpen. Werk en voorzieningen buiten de gemeente zijn dichtbij omdat de 
bereikbaarheid van omliggende gemeenten en steden goed is. Onze digitale infrastructuur draagt daar 
ook aan bij. We hebben een aantal grote bedrijven en veel MKB-ers. Ook de agrarische sector en 
toerisme zijn pijlers van onze lokale economie.  
 

Midden-Drenthe in 2035 

Ruimte... voor iedereen om mee te doen 
De Middendrentse samenleving bestaat uit diverse mensen en generaties, een mix van leeftijden, 
afkomst, geaardheid en inkomensniveau. Jong én oud hebben hier de toekomst. Alle groepen wonen 
door elkaar en zijn bereikbaar voor elkaar: zij zien naar elkaar om. We streven naar vitaliteit voor alle 
leeftijden. 
 
In Midden-Drenthe doen we het samen, zodat iedereen mee kan doen. Zo was het vroeger, en zo is 
het nog steeds. In een alsmaar snellere samenleving bestaat naoberschap in nieuwe vormen; 
naoberschap 2.0. Inwoners voelen zich verantwoordelijk om er voor elkaar te zijn als dat nodig is. 
Vanuit de inwoners ontstaan veel initiatieven die bijdragen aan de onderlinge verbondenheid: sport- 
en cultuur activiteiten - onder andere in verenigingsverband - zijn daar voorbeelden van. De gemeente 
stimuleert en ondersteunt dergelijke initiatieven. Want het zorgt ervoor dat inwoners minder snel 
afhankelijk worden van de gemeente of andere instanties. Daardoor kan de gemeente zich richten op 
inwoners die meer ondersteuning nodig hebben dan het sterke netwerk van hun directe omgeving.  
Goede basisvoorzieningen verdeeld over de gemeente zijn voor inwoners van alle dorpen bereikbaar. 
Door deze voorzieningen en de sterke sociale structuur is  de leefbaarheid op peil, ook in de kleine 
kernen. Onze dorpen zijn levendig, met sociale activiteiten voor de gemeenschap.  In elke kern is 
minstens één ontmoetingsplaats voor inwoners aanwezig. Daarnaast kunnen zoveel mogelijk inwoners 
meedoen met culturele activiteiten, zo dicht mogelijk bij huis. 

Ruimte… om te wonen 
We zijn een groene gemeente, met volop ruimte om van dat groen te genieten. We combineren natuur 
en wonen. Het woningaanbod past bij de veranderingen in de samenstelling van de bevolking, zoals 
bij Lievingerveld. Er zijn dus voldoende woningen beschikbaar voor jong en oud. De gemeente zet sterk 
in op aantrekkelijk wonen voor jonge gezinnen. Daardoor blijft  er een goede balans tussen jonge 
mensen en de groeiende groep ouderen. Goede voorzieningen, samenwerking met verschillende 
partners en naoberschap zorgen er voor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Daarom 
ondersteunt de gemeente ook mantelzorgers waar mogelijk. Keuzes over wonen baseren we op goede 
woonkwaliteit voor iedereen en kansen om verschillende groepen in onze samenleving te verbinden. 
Onze woonomgeving is groen, gemoedelijk en uitnodigend. Dat draagt er aan bij dat inwoners van 

 



verschillende generaties en groepen elkaar ontmoeten; naar buiten gaan en in beweging komen is 
laagdrempelig.  

Ruimte… voor duurzame innovatie 
In Midden-Drenthe hebben we een hele goede basis om te kunnen verduurzamen. Onze ambitie sluit 
aan bij doelstellingen uit het Nationaal Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie.  Bij alle 
investeringen die we als gemeente doen, nemen we de gevolgen voor en van klimaatverandering mee 
in onze besluitvorming. We zetten in op duurzame elektriciteit, warmte, voedselvoorziening en een 
circulaire economie.  
De gemeente stimuleert inwoners en bedrijven om te verduurzamen en geeft zelf het goede 
voorbeeld. Verduurzaming doen we samen op regionaal en lokaal niveau. Zo worden nieuwe 
duurzame initiatieven, bijvoorbeeld zonneparken, altijd in afstemming met de omgeving besproken. 
Onze opbrengsten houden we zoveel mogelijk in de regio. Onze aanpak leggen we niet voor langere 
tijd vast. We blijven flexibel om steeds te kunnen inspelen op de nieuwste kennis en innovatie. Het 
welzijn en welbevinden van onze inwoners gaat er door deze verduurzaming niet op achteruit. 
Duurzaamheid is voor iedereen betaalbaar en behapbaar.  

Ruimte… voor ontwikkeling 
Wonen, natuur en recreatie zijn in balans met landbouw en bedrijvigheid. We investeren daarom in 
bedrijvigheid die echt bij ons past. Onze economische focus is gericht op een sterk midden- en 
kleinbedrijf, een innovatieve duurzame agrarische sector, uitstekende zorg en aantrekkelijke recreatie. 
Toerisme en leefbaarheid zijn in de dorpen met elkaar in balans. Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten 
steeds beter op elkaar aan waardoor jongeren kunnen blijven wonen in de gemeente. Onze gemeente 
is goed bereikbaar met de auto, openbaar vervoer en ook digitaal, bijvoorbeeld door een uitstekend 
glasvezelnetwerk. Deze bereikbaarheid in combinatie met ruimtelijk en groen wonen, zorgt ervoor dat 
we landelijk en regionaal bekend staan als aantrekkelijke vestigingsplaats, ook voor mensen die buiten 
onze gemeente werken.  

Ruimte… maken we samen 
In Midden-Drenthe maken inwoners, gemeente en andere partijen met elkaar de samenleving op basis 
van gelijkwaardigheid. Inwoners voelen zich verantwoordelijk,  tonen initiatief en zijn betrokken bij 
hun samenleving. Zij hebben de ruimte om zelf vorm te geven aan naoberschap 2.0. De gemeente wil 
samenwerken met haar inwoners, en ruimte geven aan inzet, ideeën en initiatieven vanuit de 
samenleving. Daar waar mogelijk betrekt de gemeente inwoners ook bij uitvoering en besluitvorming.  
De gemeente heeft een stimulerende, dienende en uitnodigende rol naar haar inwoners. Het niveau 
van dienstverlening van de gemeente is hoog, en kenmerkt zich door eerlijkheid, begrip en de 
menselijke maat. Het contact met de inwoners vindt plaats in verschillende vormen, op de manier die 
bij onze inwoners past. Digitale dienstverlening krijgt een belangrijke rol, maar ook voor een 
persoonlijk gesprek moet ruimte blijven.  
Sommige opgaven zijn zo groot dat we ze als gemeente niet alleen kunnen aanpakken; daarom werken 
we nauw samen in onze regio, met buurgemeenten en provincie. Denk aan duurzaamheid, 
bereikbaarheid, onderwijs en werkgelegenheid. 
 

Midden-Drenthe is dé gemeente met ruimte om een leven lang te wonen en mee te 
doen. We innoveren en werken steeds duurzamer. Die ruimte maken we samen; 
inwoners, gemeente, maatschappelijke organisaties en ondernemers.  


