Saamhorigheid bij realisering buurtsuper
Enige jaren terug stelden studenten van de Universiteit
Wageningen een leefbaarheidsrapport op voor de dorpen
Winkel, Oude Niedorp en 't Veld. Gedurende de rondleiding van
de studenten werd de situatie rond ’t Veld-Noord, de Brede
School, de leegstaande supermarkt, de Martinuskerk en de VZV
voetbalkleedkamers in aanbouw bekeken. De studenten waren
onder de indruk. In de eindrapportering stelden ze vast dat de
dorpen ’t Veld en Zijdewind worden gekenmerkt door veel
saamhorigheid. In Zijdewind wordt een eigen kermis van de
grond getild en in ’t Veld werden fraaie kleedkamers voor VZV voetbal met veel vrijwilligers
gerealiseerd. Nu enkele jaren verder, zijn veel vrijwilligers actief om de buurtsuper gestalte te
geven. De studenten gaven aan de realisering van de buurtsuper de voorkeur boven de bouw
van een nieuw gemeentehuis in de gemeente Hollands Kroon. Dit moeten Burgemeester en
wethouders en de gemeenteraad gelezen hebben, want zij nemen nu actief deel in de
realisering middels het aanbieden van werkplekken voor mensen die in het arbeidsproces
(her)intreden. Op deze manier kan er op verantwoorde wijze de “Superrr” gerealiseerd
worden en voor de komende jaren een Dorps-Ontmoetings-Plek (DOP). De huidige stand van
zaken. Alle wanden in de buurtsuper zijn inmiddels fraai wit geschilderd, de toiletten
betegeld, een nieuw kozijn is aan de achterzijde van de kantine geplaatst en de buitenwand is
voorzien van grijze kunststofpanelen. De muur van de oude winkel aan de voorzijde wordt
opnieuw gevoegd. De kantoren boven zijn gepleisterd en worden net als beneden door
vrijwilligers fraai wit geschilderd. Verwarmingsketels zijn geïnstalleerd en de
winkelinventaris is besteld. Het koffiezetapparaat geïnstalleerd en Support & Co is bezig met
werven van het personeel. De planning is om half mei de deuren te openen van de “Superrr”
Veel mensen kijken daar naar uit en vinden het prettig weer in eigen dorp te kunnen winkelen.
Op de website van www.dorpsraadveldzijdewind.nl	
   kunt u in vogelvlucht de gehele
ontwikkeling van dit project volgen. Van een bericht dat er geen buurtsuper meer zou komen,
over een geheel nieuwe wending toen er een nieuwe investeerder werd gevonden. Van de
gang van zaken van de laatste weken, waaruit valt af te lezen dat er enorm hard gewerkt wordt
aan de totstandkoming van dit bijzondere project, omdat het niet alleen werkgelegenheid gaat
bieden, maar ook de mogelijkheid zorg in te kopen. Als u de berichten volgt, dan moet je
vaststellen dat er rond die gehele zorgvoorziening enorm veel aan het veranderen is en de
DOP speelt daar al op in. Tot slot valt nu nog te melden dat er de afgelopen week plannen
concreet zijn geworden om het gehele buitengebeuren rondom de DOP op te knappen. Begint
het er in de DOP nu steeds mooier uit te zien, binnenkort zal het er ook aan de buitenkant
uitzien als "een plaatje". Nog altijd kunt U voor deze voorziening obligaties kopen, want de
ton is nog niet bereikt. De beide besturen zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Dorpsraad ’t Veld Zijdewind en bestuur DOP

