
Beleidsplan 2019
Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert

Doelstelling
Het doel van de vereniging is de leefbaarheid in het gebied van de 
voormalige gemeente
Usquert te bewaken en te bevorderen.

Middelen
De middelen van de vereniging bestaan uit contributie, subsidies, donaties, legaten, erfstellingen
en schenkingen.
Om zoveel mogelijk inwoners van Usquert te bereiken wordt een bescheiden jaarcontributie gevraagd van  
€ 5,- per adres (huishouden), ongeacht het aantal personen dat hiervan deel uitmaakt.
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
De vereniging heeft bij de belastingdienst een ANBI registratie.

Actiepunten
Om de doelstellingen te bereiken worden o.m. volgende punten/acties ondernomen.

1.Regelmatig contact onderhouden met gemeentebestuurders van Het Hogeland en de aangewezen
ambtenaren. Hierbij zal aandacht worden gevraagd voor de leefbaarheid in het dorp Usquert en met name
onderwerpen als ruimtelijke ordening, openbaar groen, woningbouw en huisvesting, Dorpshuis, krimp
enz. worden besproken.

2. Promotie van het dorp Usquert als goede woon- en leefplek, met als uitgangspunt het
voorkomen van leegloop van het dorp en het in stand houden van openbare
voorzieningen op een zo hoog mogelijk niveau.

3. Het beheer en onderhoud van de openbare speeltuintjes. Het plaatsen van nieuwe
speeltoestellen en het vervangen van afgekeurd materiaal (hiervoor is een aparte
“speeltuinencommissie’ ingesteld).

4. Het geven van voorlichting over heden en verleden van het dorp.
Het onderhouden van de internetsite www.usquert.nl ter ondersteuning van de promotie
van het dorp Usquert.

5. Regelmatige bijdragen in de dorpskrant “Deur en Veur Oskerders” (DEVO).

6. Het organiseren van culturele en muzikale manifestaties, zoals “Monumentaal Usquert”

7. De vereniging zal zich inzetten in het programma Rabo Versterkt/Sportimpuls en een verbindende
schakel vormen tussen de verschillende verenigingen op sport- en cultureel gebied.

8. Dorpsvisie; de aandachtspunten uit de toekomstvisie voor het dorp, die samen met de bewoners is
vastgelegd in "Dorpsvisie USQUERT 2014 - 2024", bewaken en zo mogelijk ten uitvoer (laten) brengen.

9. Het plaatsen van een kerstboom op het terrein bij Blieder Wieder in de maand december.

10. Overige activiteiten initiëren of ondersteunen die de leefbaarheid van het dorp
Usquert kunnen bevorderen.

http://www.usquert.nl

