Beleidsplan 2022
Verenging 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 voor 2022
Vanuit de doelstellingen in de dorpsvisie 2014-2024 worden in 2022 o.m. de volgende acties ondernomen:
1. Contact met de gemeente over diverse zaken in het dorp: ruimtelijke ordening, openbaar groen,
woningbouw en huisvesting, situatie dorpshuis, nieuwbouw school, begraafplaats etc;
a. Dit contact zal deels via de dorpencoördinator verlopen, deels rechtstreeks met de
betrokken gemeente-beambten.
b. Daarnaast het afstemmen van inhoudelijke zaken met overige gerelateerde partijen (o.m.
woningbouwstichting, buurtbewoners, overige verenigingen in het dorp).
2. Promotie van het dorp Usquert als goede woon- en leefplek, met als uitgangspunt het voorkomen
van leegloop van het dorp en het in standhouden van openbare voorzieningen.
3. Beheer en onderhoud van openbare speeltuintjes. Het plaatsen van nieuwe speeltoestellen en het
vervangen van afgekeurd materiaal (middels de speeltuincommissie).
4. Het onderhouden van de internetsite www.usquert.nl ter promotie van Usquert.
5. Regelmatige bijdragen aan de dorpskrant “Deur en Veur Oskerders’ (DEVO).
6. Het ondersteunen en afronden van projecten die voorkomen uit Doen, kansen voor Usquert.
7. De vereniging zal zich inzetten voor het programma Rabo Versterkt en een verbindende schakel
vormen tussen de verschillende verenigingen op sport- en cultureel gebied.
8. Dorpsvisie 2014-2024: aandachtpunten uit de toekomstvisie voor het dorp bewaken en zo mogelijk
ten uitvoer (laten) brengen
a. In 2022 zal er daarnaast een start gemaakt worden met een nieuwe dorpsvisie, dit zal met
name procesmatig zijn middels het verwerven van een project-ondersteuner via Groninger
Dorpen. Inzet is met input van het dorp een nieuwe visie samen te stellen, waarvoor we in
2023 ook het dorp gaan raadplegen m.b.t. de inhoud en visie voor het dorp.
9. Het plaatsen (en zorgen voor financiering hiervan) van een kerstboom op het terrein bij Blieder
Wieder (senioren-woonvorm), in de maand december.
10. Overige activiteiten initiëren of ondersteunen die de leefbaarheid van het dorp kunnen
bevorderen. In 2022 zullen dit specifiek zijn;
a. Het versterken van het contact met de schoolorganisatie om zo te kunnen ondersteunen in
de diverse uitdagingen die de school kent.
b. Het beter in contact komen en daarmee gezamenlijk afstemmen met overige
dorpsbelangen-verenigingen in de gemeente het Hogeland. Dit om mogelijk gezamenlijk op
te trekken in bepaalde dossiers richting gemeente.

