Overige
Woonomgeving:

knelpunten /
wensen:
Groenonderhoud Onderhoud
bermen,
verbeteren,
rotonde.
verfraaien.

DK,
Gemeente

Deels:
2009,
2010
Rotonde:
2012

Honden- en met
name
paardenpoep op
fiets-/wandelpad
Melkweg,
Hoofdweg
Ontbreken van
attentie bord,
in/uitgaande
kinderen. bij
uitgang school
op de Hoofd
weg ontbreekt.
Welzijn jongeren: Te weinig
speel/sportmogelijkheden,
m.n. jeugd 16
tot 21 jaar.

Welzijn ouderen

Gebruik
faciliteiten
vakantiecentrum
m.n. jeugd.
Zwemmen op
het vakantiecentrum.
Geen winkel in
eigen dorp.

Paarden op de
rijbaan.
Veroorzakers/
maneges aanspreken.

DK,
wijkagent.

Plaatsen
waarschuwingsborden
overstekende
kinderen op de
Hoofdweg, ter
hoogte van de
school.
Speel/sport
mogelijkheden, m.n.
jeugd 16 tot
21 jaar, toegang tot het
sportveld.
Meer voorzieningen, o.m.
een hangplek,
en/of eigen
onderkomen.

DK,
Gemeente,
Velt en
Vecht.
Gemeente.

Aug 2013
School
gesloten

UDIK
DK

Sportveld
Udik is
toegankelijk 2011

DK.

Meermalen
besproken, niet
te handhaven.
Verantwoordelijkheid
eigenaren

Afgewezen,
meerdere
malen
gevraagd.

DK.

Initiatief
nemen voor
een buurtwinkel.

2013/2014 Geen geld bij
DK,
instanties
Gemeente,
Woonservi ce, zorginstelling.

Eéns in de 5 jaar, of als er ingrijpende ontwikkelingen zijn waarbij alle bewoners moeten
worden "gehoord", zal de Dorpsagenda dorpsbreed worden geëvalueerd in een Bijzondere
ledenvergadering. Er wordt dan opnieuw vastgesteld welke nieuwe knelpunten worden
ervaren, welke nieuwe wensen er leven en wat de prioriteiten/speerpunten zijn.
Prioriteiten / speerpunten.
Actie
door:
DK,
Gemeente

Afgerond
per:

Opnemen in
bestemmingsplan Klijndijk

DK,
Gemeente

Opgenomen in
Actualisatie
bestemmingspla
n 2013.

Opnemen in
bestemmingsplan Klijndijk.
Bouw huuren/of koop
levensloopbestendige
woningen.

DK,
Gemeente,
Woonservice

Visserstraat
deels
gereed
2014, rest
in
ontwikke
-ling

Klijndijk een
Opnemen in
kern geven
bestemmingsd.m.v. een
plan Klijndijk.
Dorpsplein
(speeltuin, ijsPannakooi
/skeelerbaan,
hangplek,
ruimte voor
dorpsactiviteiten
en sociale
ontmoeting).
Sterke rioollucht Stankvrij
Melkweg,
maken.
Visserstraat,
in/bij de Zietak.

DK,
Gemeente.

Pannakoo
i in
aanvraag/
bestelling
Sept 2014

Categorie:

Knelpunt / wens

Oplossing

Woonomgeving:

Toegangspad
naar
"Oes Hokkie"
verbeteren.
Nieuw
bestemmingsplan ten
behoeve van
woningbouw.

Verharden

Nieuwbouw
huur/koop, m.n.
voor starters en
senioren plus
revitalisering/
herontwikkeling
bepaalde delen
dorpskom.

DK,
Gemeente,
Velt en
Vecht.

Opmerkingen:

2010

Zie bijlage 2

Dorpsaccomodatie:

Gebouwtje peuterspeelzaal
komt/is vrij.

"Oes Hokkie" is
te klein,
ongezellig, heeft
achterstallig
onderhoud.

Welzijn
inwoners:

Verkeersveiligheid:

In voorm.
gebouw peuterspeelzaal een
peuterspeelzaal/opvang terug.
Sociaal
ontmoetingsen informatie
steunpunt
(WMO).

Melkweg:
onnodig, te
veel zwaar
vrachtverkeer.

Nieuwe
DK. le
bestemming:
actie:
kleinschalige
vooronder
MFA
- zoek
schoolfinancielocatie.
ring.
(optie 1)
UDIK,
Uitbreiding
Gemeente,
Oes Hokkie
tot volwaardig (DK.)
dorpshuis
(optie 2) en
verbetering
toegankelijkheid voor
mensen met
een beperking.
Onderzoek
DK,
naar mogelijk- Sedna/Andes,
heden.
Gemeente.

Initiatief
nemen, onder
te brengen in
"Oes
Hokkie" (?)

DK,
Andes,
Gemeente
.

Verbeteren
op-/afritten
N34,
plaatsaanduiding,omleiding
vrachtverkeer,
zijnde niet
bestemmingsverkeer,
Melkweg.

DK,
Gemeente,
Provincie.

Is
Elfenbank
je

loopt

Actie:
UDIK.

Elfenbank
je
gevestigd

2011

Eind 2012
gestopt,
wegens
bezuinigingen
bij Andes.

N34
Zie bijlage 1
werkgroep
vanuit
Klijndijk
actiecomité en
DK
betrokken

Op de Melkweg
en de Hoofdweg
wordt te hard
gereden.

Snelheidsrem DK,
- mende
Gemeente,
maatre- gelen. Wijkagent.
Herinrichting
Melkweg en
op grens bebouwde kom.
Handhaving.
Brommers en
scooters op de
rijweg.

VerlichZie bijlage 1
ting
en 2.
aangepast
grens
bebouwde
kom
voorjaar
2014

Dorpsactiviteiten

Terugloop deelname dorpsactiviteiten.

2014
aantal
activiteiten
afgelast of
vervangen

Recreatie en
toerisme

Ontsluiting
Zietak richting
Oranjekanaal
ten behoeven
van kanoën,
vissen,
schaatsen.
Wegbezuinigd
SBB, wens
herstel route

DK
Activiteitenaanbod op
dorpse schaal
doorlichten en
bestaande
wensen
inventariseren.
Contacten
DK,
leggen m.b.t.
Gemeente,
Provincie.
haalbaarheid.

Gele paaltjes
route

Ommetjes
voorzien van QR
codes

Overleg SBB
en Plaatselijk
belang Valthe

Meer
(achtergrond)
info via app

DK en
werkgroep
ommetjes
Werkgroep
ommetjes

2007
2013

Niet
realiseerbaar

Sept 2014

loopt

Als eindconclusie is door de inwoners genoemd:

Sterke punten
van Klijndijk,

1

Rust, natuur, landelijke ligging en toch
dicht bij Emmen

Er leeft een sterke
wens het te
behouden/

2

Veel mensen kennen elkaar

3

Sterk verenigingsleven

versterken en uit te
dragen.

