
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLEDDERVEEN Sinds 1 juni is Vledderveen officieel 

energieneutraal. Dit is de laatste stap in het plan om 

Vledderveen tot een levensloopbestendige 

gemeenschap te maken. Dit succes moet natuurlijk 

gevierd worden en alle inwoners van het dorp 

komen daarom samen in het dorpshuis! 

De sleutel  voor dit succes is de sterke en verbonden 

gemeenschap in Vledderveen. Een gemeenschap die 

levensloopbestendig is, van wieg tot graf kun je én wil 

je in Vledderveen blijven wonen, in een groene, 

gezonde en veilige omgeving. De van oudsher 

gekoesterde kwaliteiten als zelforganisatiekracht, 

vrijheid  en onafhankelijkheid  zijn alleen maar sterker 

geworden. Dankzij het Noaberschap is een sociaal 

vangnet gerealiseerd, waar niemand uit hoeft te 

vallen.  

Het dorpshuis, het eerste energieneutrale gebouw,  is 

het sociale zenuwcentrum van waaruit alles 

georganiseerd wordt. Jongeren worden betrokken bij 

de gemeenschap door de organisatie van activiteiten.  

Jongeren die voor hun studie Vledderveen tijdelijk 

moeten verlaten keren terug naar het dorp. Voor de 

volwassen dorpsbewoners biedt Vledderveen de 

ontspanning die men nodig heeft na een dag werk 

buiten het dorp. Je kan onbekommerd oud worden én 

in Vledderveen blijven wonen door de zorg- en 

woonorganisatie die door vrijwillige inzet van 

bewoners en waar nodig professionals functioneert.  

De Vledderveense woonorganisatie zorgt voor een 

gevarieerd aanbod aan betaalbare woningen in het 

dorp. De bouw van de 5 starterswoningen op het  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voormalige voetbalveld heeft het mogelijk gemaakt 

dat het aantal jonge gezinnen blijvend toegenomen is.  

De groene, gezonde en veilige leefomgeving van 

Vledderveen is het resultaat van intensieve 

samenwerking tussen de boeren en de groep  

“groene” vrijwilligers uit het dorp. Het agrarische 

cultuurlandschap en de kern van het dorp zijn nu op 

een natuurlijke wijze met elkaar verbonden. Het 

onderhoud hiervan is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Dankzij de groene vrijwilligers 

zijn er oplossingen gevonden voor de 

bloembollenteelt, wordt er alleen nog maar gebruik 

gemaakt van biologische bestrijdingsmiddelen en zijn 

er richtlijnen opgesteld voor het gebruik van 

houtkachels. Vledderveen heeft zichzelf ook op de 

kaart gezet met de zelfgeproduceerde 

streekproducten.  

Voor het gebruik van een aantal ontbrekende 

voorzieningen is een sterke band opgebouwd met de 

buurdorpen. De aanleg van het snelle en voor 

iedereen toegankelijke internet maakt dat de 

Vledderveense gemeenschap in directe en continue 

verbinding staat met de buitenwereld. De 

beschikbaarheid van het snelle internet heeft het 

gemeenschapshuis omgetoverd tot een broedplaats 

van ondernemerschap in het dorp. De ontmoetingen 

en de samenwerking tussen de Vledderveense en 

externe ondernemers, staan garant voor een continue 

stroom aan innovatie en ontwikkeling. 

Voor meer informatie over deze feestelijke 

gebeurtenis, over de gerealiseerde projecten en over 

leven in Vledderveen, kijk op 

www.dorpcentrumdeheidehoek.nl 

BESCHUIT MET 

MUISJES 

De eerste Mars- 

baby is geboren!  
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Levensloopbestendig Vledderveen blijkt groot succes! 

http://www.dorpcentrumdeheidehoek.nl/

