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Leeswijzer

Voor u ligt de Dorpsvisie Bant. Deze dorpsvisie is onder begeleiding van
Dorpsbelang Bant en Grontmij door de inwoners zelf opgesteld. Niet
alleen bij het opstellen van deze visie, maar ook bij de uitvoering hiervan
spelen de inwoners een belangrijke rol. Het is een dorpsvisie door én
voor de inwoners van Bant. Het opstellen van de dorpsvisie is mogelijk
gemaakt door de gemeente Noordoostpolder.
Het doel van de dorpsvisie is het opstellen voor en door de bevolking
van een integrale dorpsvisie met uitwerkingsplan, die gedragen wordt
door de inwoners van Bant en andere betrokken partijen. In deze visie
staat wat het dorp is, waar het heen wil en welke projecten zij wil
uitvoeren om daar te komen.

De dorpsvisie is nadrukkelijk een plan opgesteld dóór en vóór de
bevolking van Bant. Het vormt geen gemeentelijk plan. Op basis van
deze dorpsvisie gaan Dorpsbelang Bant, maatschappelijke organisaties
en de gemeente in overleg over wat er de komende jaren in Bant moet
en kan gebeuren. De inwoners nemen zelf het initiatief om het
uitvoeringsplan tot uitvoering te brengen.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de wijze waarop het plan tot stand
is gekomen. In hoofdstuk 3 wordt in het kort een beeld geschetst van
Bant. Daarbij wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en de ligging van het dorp. Daarnaast komt de bevolkingsopbouw en het sociale
leven in het dorp aan bod. In hoofdstuk 4 komt de identiteit van Bant
aan de orde, waarbij de kenmerkende eigenschappen van het dorp en
de inwoners aan bod komen. In hoofdstuk 5 wordt het toekomstbeeld
van Bant geschetst. Hoofdstuk 6 volgt het uitvoeringsplan, waarin een
opsomming gegeven wordt van de uit te voeren projecten, betrokken
partijen, kosten en subsidiemogelijkheden. In de bijlagen is een lijst met
minder prioritaire projectideeën opgenomen, komen de resultaten van de
enquête aan de orde en worden de mogelijk kansrijke subsidieregelingen toegelicht.
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2 Tot stand komen van het plan
2.1

Proces

Om te komen tot een door bewoners gedragen dorpsvisie, is een aantal
processtappen doorlopen. Samen met de bewoners is een beeld geschetst hoe Bant er in 2025 uit moet zien. Om dit streefbeeld te behalen
zijn de belangrijkste thema’s die leven onder de bevolking van Bant
benoemd. Vervolgens is aan het streefbeeld concreet invulling gegeven
door middel van een actieplan met projecten, waarin acht prioritaire projecten centraal staan. Op verschillende momenten in het proces zijn de
ideeën van de inwoners getoetst op haalbaarheid, door terugkoppeling met de gemeente, besprekingen met te betrekken partijen en
door bestudering van vigerend beleid.

2.2

Aftrapbijeenkomst

Op 30 maart 2015 is tijdens de jaarvergadering de aftrap gegeven voor
het dorpsplanproces. Aan de aanwezigen is het proces toegelicht en zijn
alle inwoners uitgenodigd om mee te denken.

2.3

Enquête

Aan het begin van het proces zijn door Dorpsbelang zogenaamde
ideeënformulieren onder de inwoners verspreid. In deze enquête konden inwoners aangeven wat behouden moest blijven in Bant, wat er
gemist werd, welke belangrijke ontwikkelingen er zijn in Bant en welke
kansen zich aandoen de komende jaren. In totaal zijn er 50 ingevulde
enquêtes geretourneerd. De resultaten van het enquêteonderzoek vormden het uitgangspunt voor de verdere stappen in het proces. De resultaten zijn gebruikt bij de brainstormavond en tijdens de themabijeenkomsten. In bijlage 2 zijn de resultaten van de enquête weergegeven.

2.4

Brainstormavond

Naar aanleiding van de brainstormavond zijn de volgende thema’s vastgesteld:
1. Jeugd en ouderen
2. Bedrijvigheid
3. Verenigingen
4. Uitstraling, groen en recreatie

2.5

Themabijeenkomsten

2.6

Werkbijeenkomst

2.7

Opstellen dorpsvisie

In oktober, november en december 2015 hebben vier themabijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben groepjes van
ongeveer tien inwoners de geïnventariseerde thema’s uit de brainstormavond uitgewerkt in projectideeën. Bewoners konden zich aan het begin van het proces aanmelden hiervoor via de enquête. Ook zijn na de
brainstormavond bewoners persoonlijk benaderd om deel te nemen aan
een themabijeenkomst.
Op 3 februari 2016 heeft een werkbijeenkomst plaatsgevonden, waarvoor de gehele bevolking van Bant was uitgenodigd. Tijdens deze
bijeenkomst zijn door de deelnemers van de themabijeenkomsten de
projectideeën gepresenteerd. Vervolgens is aan de deelnemers van de
werkbijeenkomst gevraagd welke projectideeën zij het belangrijkst vinden. De projecten, waaraan de bewoners de meeste prioriteit geven, zijn
in de dorpsvisie opgenomen.
Na de werkbijeenkomst is de dorpsvisie, op basis van alle vergaarde
informatie en ideeën, geschreven.

Op 11 juni 2015 heeft een brainstormavond plaatsgevonden, waaraan
ongeveer 30 bewoners uit Bant hebben deelgenomen. Het doel van de
avond was om een visie te formuleren voor de toekomst van Bant en de
belangrijkste thema’s voor de dorpsvisie te bepalen.
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3 Bant in beeld
3.1

Ontstaansgeschiedenis

Figuur 3.1

Bevolkingsontwikkeling Bant naar geslacht

Figuur 3.2

Bevolkingsontwikkeling Bant naar herkomst

Bant ligt in de Noordoostpolder. Deze polder is begin jaren 40 van
de vorige eeuw ontstaan, door het droogleggen van een deel van de
Zuiderzee. De Noordoostpolder is aangelegd om te voorzien aan de behoefte aan extra landbouwgrond. Bij de inrichting is het principe van de
Duitse Centrale Plaatsen Theorie gehanteerd. Emmeloord is de hoofdstad van de Noordoostpolder met daar omheen 10 dorpen op
fietsafstand. Bant is één van deze dorpen.
In 1951 is begonnen met de bouw van het Bant. Het dorp ontleent zijn
naam aan de voormalige landerijen van Bant of Bantega, die ooit uitstrekte tot het gebied dat de Noordoostpolder zou worden. Architect Th.
G. Verlaan ontwierp de dorpsplattegrond van Bant, met oorspronkelijk
maximaal 1.000 inwoners als uitgangspunt. Hij legde het dorp ten
noordoosten van het kruispunt van dorpenring en route naar
Emmeloord. In het ontwerp was veel ruimte voor groen, met een dorpsveld, een dorpsbrink (het Midden) en een groene mantel.

3.2

Ligging

3.3

Bevolkingsontwikkeling

Bant ligt aan de A6, tussen Emmeloord en Lemmer. Het industrieterrein van Bant grenst aan de Lemstervaart. Het dorp is dankzij zijn ligging goed met de auto bereikbaar. Tevens is de bereikbaarheid met het
openbaar vervoer (bus) vanuit Emmeloord op orde. Emmeloord ligt op
circa 6 kilometer afstand.
Bant is met 1370 inwoners het kleinste dorp van de gemeente Noordoostpolder. Over de afgelopen jaren laat de bevolking een lichte groei
zien (2% sinds 2009). Deze groei heeft plaatsgevonden in het buitengebied van Bant (13% groei sinds 2009). De kern van Bant laat een daling
van het aantal inwoners zien van 5%.
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Figuur 3.3

Bevolkingsopbouw naar herkomst

In vergelijking met het gemiddelde van de gemeente Noordoostpolder is
de bevolking van Bant iets jonger. Voornamelijk de categorie 65 jaar en
ouder is kleiner dan het gemeentelijk gemiddelde. De komende tien jaar
zal hier echter verandering in komen. Volgens de “Bevolkingsprognose
2012-2027” van de gemeente Noordoostpolder zal het aandeel 65 en
ouder bijna verdubbelen. Andere leeftijdscategorieën nemen af.

3.4 Sociaal leven

MFC De Akkers en de Bantsiliek vormen het hart van de samenleving
in Bant. MFC De Akkers biedt ruimte voor activiteiten op het gebied van
sport, verenigingsleven, buitenschoolse opvang en ouderensoos. De
Bantsiliek richt zich meer op religie, kunst en cultuur. Bij beide is het
mogelijk om ruimten te huren voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld
vergaderen, bruiloften, culturele bijeenkomsten en dergelijke.

Bant heeft een diversiteit aan actieve verenigingen:
- Vereniging Dorpsbelang Bant
- Sportclub Bant
- Carnavalsvereniging de Biersmurfers
- Toneelvereniging het Vergiet
- Fanfare-orkest Bant – Creil – Rutten
- Schietvereniging K.S.V. De Voorst
- Zonnebloem, afdeling Bant
- MOK
- Vrouwen van Nu
- Jeugdvereniging de Banjo’s
- Jongeren 19nu
- Ondernemersvereniging
Buiten MFC De Akkers en de Bantsiliek heeft Bant een redelijk aanbod
aan voorzieningen, gezien de omvang van het dorp.
- 2 basisscholen
- Twee kerken
- Supermarkt
- Bar/cafetaria Twenty-7
- Kapsalon
- Natuurkampeerterrein Veenkuil
- Huisjespark Eigen Wijze
Daarnaast kenmerkt Bant zich door het grote aantal jaarlijks terugkerende evenementen. Zo zijn er het grote dorpsfeest dat elke 5 jaar wordt
georganiseerd en het kleintje dorpsfeest dat in de andere jaren georganiseerd wordt. Andere evenementen zijn NOPPOP, de autocross, het
Schuurfeest en de Avond 4-daagse. Ook de intocht van Sinterklaas en
Koningsdag worden gevierd in Bant.
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3.5 Monumenten

Bant heeft één monument, namelijk de Bantsiliek. Het werd gebouwd
in 1955. De architect is Antonius Vosman jr. uit Deventer. De Bantsiliek
is beeldbepalend voor het dorp. In 2009 deed de Bantsiliek mee in de
finale van de verkiezing Mooiste kerk van Nederland van het NCRV
radioprogramma Plaza. Het gebouw kreeg de meeste stemmen maar
werd uiteindelijk toch niet de winnaar.

rein met kleine speeltuin. Ten zuiden van Bant ligt het nieuwe recreatieen natuurgebied Wellerwaard. Hier zijn verschillende mogelijkheden
voor watersport, wandelen, fietsen, paardrijden en spelen.

3.6 Woningbouw

In de afgelopen dertig jaar is Bant in omvang gegroeid. Voornamelijk in
oostelijke richting. Ook het bedrijventerrein, dat losgekoppeld is van de
kern, neemt in omvang toe. Het inwoneraantal is echter nagenoeg gelijk
gebleven. Door de ligging aan de A6 heeft Bant potentie voor forensen
en als woon-werk locatie. Een deel van de bestaande woningen vragen
om aandacht, omdat zij technisch niet meer in goede staat zijn. Woningbouwvereniging Mercatus heeft samen met de huurders hiervoor een
plan opgesteld. Hiermee krijgt de woningbouw in Bant een kwaliteitsimpuls.

3.7 Landschap en recreatie

De Noordoostpolder is op verschillende schaalniveaus ingericht. De
oude zeedijk en de nieuwe robuuste dijk aan het IJsselmeer begrenzen
de Noordoostpolder. De inrichting van de polderwateren is puur technisch. Kavelsloten, poldertochten, dorpsvaarten en drie hoofdwateren
verbonden met gemalen vormen het watersysteem. De Lemstervaart
maakt deel uit van dit systeem en loopt langs Bant. Het kanaal loopt van
Emmeloord naar Lemmer en mondt uit in het IJsselmeer.
Bant is gelegen in een groene mantel. De dorpsrand van Bant wordt bij
de hoofdentree aan de westzijde door de groene mantel en een groene
weide bepaald. Door dit groen, de kern en het omliggende platteland is
een dorpswandeling gesitueerd. Op korte afstand van Bant ligt het Kuinderbos, het oudste en grootste bos van de Noordoostpolder. In dit bos
zijn diverse mogelijkheden voor recreatief gebruik, zoals wandelen,
fietsen, mountainbiken, paardrijden en recreëren in het dagrecreatieter13
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4 De identiteit van Bant
4.1

De kernwaarden van Bant

Uitstraling dorp
Bant is een dorp in het groen, dankzij de groene mantel en de groene
veldjes aan de dorpsrand. Vanaf de provinciale weg heeft Bant dankzij
de Bantsiliek een heel herkenbaar dorpsgezicht. De woningen zijn gebouwd in de herkenbare Delftse stijl. De inwoners zijn trots op Bant,
echter zien dat het Midden het het gat van Bant afbreuk doen aan de
uitstraling. Plannen worden gemaakt om dit aan te pakken.
Woondorp
Bant is een woondorp. De inwoners wonen hier met veel plezier en willen hier graag zo lang mogelijk blijven wonen. Een deel van de inwoners
combineert wonen en werken door een bedrijf aan huis of agrarische
activiteiten. Dankzij de ligging aan de A6 is het dorp ook interessant voor
forensen. De inwoners van Bant ontvangen nieuwkomers met open armen en betrekken hen graag bij de dorpsactiviteiten.
Goed aanbod aan voorzieningen
Alles wat de inwoner van Bant nodig heeft om prettig te wonen, vindt
hij hier. Basisvoorzieningen als sportfaciliteiten, twee multifunctionele
centra en twee scholen zijn aanwezig. In de multifunctionele centra zijn
voorzieningen voor kinderopvang, ouderensoos, verenigingsruimten en
bezinning aanwezig. Tevens zijn onder andere een café, snackbar en
supermarkt in het dorp. Dit voorzieningenniveau is prima voor een dorp
van deze omvang. Voor andere zaken kan de inwoner van Bant naar
Emmeloord. De openbaar vervoersverbinding is goed.

4.2 De kernwaarden van de inwoner van Bant
Gewoon
De inwoner van Bant staat met beide benen op de grond. Respect voor
de medemens en de omgeving is belangrijk.
Sociale harmonie en verbondenheid
De inwoner van Bant is sociaal, maar dan wel veelal binnen zijn eigen
groepje. De scholen en sportverenigingen verbinden de inwoners. De
saamhorigheid kan nog versterkt worden, door het beter betrekken van
inwoners die nu veelal nog niet deelnemen aan dorpse activiteiten, zoals
forensen en arbeidsmigranten.
Gezellig , enthousiast
Met veel enthousiasme organiseren de inwoners van Bant diverse
evenementen, uiteenlopend van feesten, culturele evenementen en
sportevenementen. Voor het grote dorpsfeest, dat één keer in de vijf jaar
wordt georganiseerd, is altijd veel animo vanuit de bevolking.
Behulpzaam, geïnteresseerd in anderen
Inwoners van Bant staan voor elkaar klaar. Verenigingen helpen elkaar
en helpen bij activiteiten in het dorp. Iedere inwoner is welkom om deel
te nemen aan de dorpse activiteiten.
Ondernemend
Bant kent veel ondernemers, met kleine en grote ondernemingen in
Bant. Zij zijn verenigd in de ondernemersvereniging BAK.
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5 Toekomstbeeld
5.1

Toekomstperspectief

De toekomstige ontwikkeling van Bant sluit aan op de identiteit van het
dorp en zijn inwoners. Behoud en waar mogelijk uitbreiden van het voorzieningenniveau en het versterken van de saamhorigheid staan hierbij
voorop. Kort en krachtig wordt de ontwikkeling van Bant samengevat in
het motto:
‘Een sterke Band met Bant’
Deze band kan op vele manieren geïnterpreteerd worden.
De band van de jeugd
De jeugd krijgt in de jonge jaren een sterke band met Bant. Velen willen
hier blijven, en dat moet ook mogelijk zijn.
De band van de ouderen
Bant is levensloopbestendig. Dat wil zeggen dat ouderen ook een plek
hebben in Bant, met passend woningaanbod en (zorg-) voorzieningen.
Binnen- en buiten Bant
De helft van de inwoners van Bant woont in het buitengebied. Zij hebben
ondanks de afstand toch een band met Bant, die belangrijk is voor het
draagvlak van voorzieningen en verenigingen. Dit wordt gekoesterd.
De band met elkaar
De inwoners staan zelf voor de opgave om Bant leefbaar te houden.
Een sterke onderlinge band biedt de basis voor een leefbaar dorp in de
toekomst.
De band met de omgeving
Bant is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteiten van het buitengebied. Het open landschap, het Kuinderbos en de Wellerwaard maken
Bant een aantrekkelijke plaats om te wonen.

5.2 Thema’s
Jeugd
Voor de jongste jeugd (tot 12 jaar) is er voldoende te doen in Bant. Er
zijn voldoende speelvoorzieningen, tijdens de zomervakanties worden
activiteiten georganiseerd en er zijn mogelijkheden voor opvang bij
gastouders en in het MFC De Akkers. Tevens is er de jeugdvereniging
De Banjo’s, die activiteiten organiseert. Een crossbaan zou wellicht een
leuke aanvulling zijn.
Voor de oudere jeugd (12-18 jaar) is er echter weinig te doen in Bant.
Zij hebben geen plek om samen te komen. Eerdere initiatieven voor het
creëren van een hangplek waren geen succes. De inwoners van Bant
willen graag ook voor deze doelgroep de leefbaarheid vergroten. Door
de jongeren uit te nodigen om mee te denken over de ontwikkeling van
Bant, kan het aanbod voor deze doelgroep versterkt worden.
Het behoud van tenminste één school is van groot belang voor Bant. De
school wordt gezien als een belangrijk sociaal element in het dorp, die
de kinderen van jongs aan bindt aan het dorp, en waar ouders elkaar
ontmoeten. Op dit moment worden de kinderen van Bant nog verdeeld
over twee scholen, waardoor ook de ouders in twee groepen zijn verdeeld. Het samenvoegen van beide scholen kan positief zijn voor Bant.
Door het bundelen van krachten kan de kwaliteit van het onderwijs
worden verhoogd. Eén school betekent ook dat alle kinderen en ouders
elkaar hier ontmoeten, wat de saamhorigheid in het dorp versterkt.
Na de middelbare school gaan de jongeren vaak studeren, waarbij ze
op kamers gaan buiten de gemeente Noordoostpolder. Een deel van de
jeugd wil na het studeren graag terug komen naar Bant. Zij waarderen
de band met de inwoners, de veilige omgeving om toekomstige kinderen
in op te laten groeien en de uitstraling van het dorp. De mogelijkheden
om op zichzelf te gaan wonen zijn beperkt door een laag aanbod aan
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woningen die passen bij de wensen van deze groep. Het behoud van
deze groep is van belang om het dorp jong te houden (vestiging jonge
gezinnen).
Ouderen
De groep ouderen is nu nog relatief klein in vergelijking met het gemiddelde van de gemeente. Dit zal echter in de komende jaren veranderen.
De groep 65+ zal naar verwachting verdubbelen in de komende tien
jaar. Veel ouderen willen graag zo lang mogelijk in Bant blijven wonen.
Echter, op dit moment zijn er niet voldoende passende woningen in
Bant. Plannen om in het Gat van Bant levensloopbestendige woningen
te realiseren geven invulling aan deze behoefte. Hiermee wordt aan een
belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid voor ouderen voldaan.
Voor de ouderen van Bant zijn op dit moment voldoende activiteiten
mogelijk. De mobiliteitsmogelijkheden zijn ook op orde, waardoor men
de weg naar Emmeloord kan vinden. Het is belangrijk dat deze voorzieningen behouden blijven.
Het aanbod aan zorg is belangrijk voor ouderen en bepaalt deels of zij
in het dorp kunnen blijven. In de huidige situatie is er al veel mogelijk,
maar verhuizen ouderen naar Emmeloord als de zorgvraag niet meer
ingevuld kan worden in Bant zelf. Indien het aanbod aan zorg in Bant
versterkt wordt, bijvoorbeeld door het realiseren van en woon-zorg-complex, kan invulling worden gegeven aan de wens om in Bant te blijven.
Verenigingen
Bant heeft een rijk verenigingsleven voor een dorp van een dergelijke
grootte. Verenigingen zijn heel belangrijk voor Bant. Aan de ene kant zijn
ze een belangrijk deel van de vrijetijdsbesteding van de inwoners. Aan
de andere kant fungeren ze buiten hun verenigingsactiviteiten ook als
vrijwilligersgroep voor het dorp. Verenigingen bepalen voor een belangrijk deel de leefbaarheid van het dorp. De MFCs en de sportfaciliteiten
zijn onmisbaar voor de verenigingen.

Het aantal leden staat bij sommige verenigingen onder druk. De jeugd
is vaak wel lid van een vereniging. Na de middelbare school trekt echter
een deel van de jeugd weg om te studeren en komt niet terug. Dit levert
problemen op voor ledenaantal en opvolging van het huidige bestuur
van de verenigingen. Tevens neemt een deel van de inwoners helemaal
geen deel aan het verenigingsleven.
Om de basis voor verenigingen te versterken, is het van belang dat het
ledenbestand op peil blijft. Door het beter bekend maken van de
mogelijkheden kunnen wellicht nieuwe leden geworven worden.
Bijvoorbeeld door het samenstellen van een informatiepakket of het
organiseren van evenementen kunnen de verenigingen onder de aandacht gebracht worden. Speciaal aandacht dient hierbij te zijn voor
nieuwe inwoners, die nog onbekend zijn met het verenigingsleven van
Bant. Ook de arbeidsmigranten zijn nog zelden lid van een vereniging.
Door hen te betrekken kan het draagvlak van verenigingen versterkt
worden en onderling beter begrip gecreëerd worden.
De verenigingen in Bant werken nog weinig samen. Door de krachten te
bundelen kunnen de verenigingen elkaar versterken. Zo kunnen ze
kennis en ervaring delen, bestuurlijke functies combineren, faciliteiten
delen, informatievoorziening bundelen en de agenda afstemmen.
Periodiek overleg kan hierbij een eerste stap zijn.
Als blijkt dat voor sommige verenigingen te weinig draagvlak is in Bant,
kan de samenwerking met andere dorpen gezocht worden. De fanfare
doet dit bijvoorbeeld al. In plaats van vast te houden aan een eigen
vereniging, kan in deze gevallen door samenwerking een nieuwe sterke
vereniging ontstaan.
Werk en bedrijvigheid
Bant heeft relatief veel ondernemers binnen zijn grenzen. 50 ondernemers zijn actief in Bant, uiteenlopend van ondernemers in de
agrarische sector, eenmansbedrijven, internetbedrijven en detailhandel.
De ondernemers hebben zich verenigd in de ondernemersvereniging
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BAK. Deze bedrijvigheid in Bant is van groot belang. Het is een reden
om in Bant te wonen.
De ondernemers aan Het Midden zijn belangrijk voor de leefbaarheid
van het dorp. De supermarkt, café en snackbar zijn voorzieningen die
erg gewaardeerd worden door de inwoners.
Het bedrijventerrein van Bant ligt direct aan de A6, en is zodoende zeer
goed bereikbaar. De laatste jaren is er weinig ontwikkeling geweest van
het bedrijventerrein. De redenen hiervoor zijn onder andere de concurrentie met de bedrijventerreinen in Emmeloord en de (planologische)
mogelijkheden voor bedrijven op het bedrijventerrein. Een versterking
van het bedrijventerrein is wenselijk voor de groei van werkgelegenheid
in Bant.
In het buitengebied van Bant zijn diverse agrarische bedrijven gevestigd.
Grote bedrijven hebben weinig mogelijkheden voor uitbreiding en komen hiermee in de knel. Tevens komen verschillende boerenerven vrij.
Nieuwe invulling is gewenst. De regelgeving hiervoor is de afgelopen
jaren verruimd, waardoor diverse activiteiten mogelijk zijn. De markt
voor deze activiteiten lijkt echter verzadigd. De agrarische sector en de
werkgelegenheid die deze sector biedt is een aandachtspunt voor de
toekomst van Bant.
In Bant wonen arbeidsmigranten die werken in de omgeving. Buiten
het belang van deze migranten voor de werkgevers, zijn zij ook van
belang als draagvlak voor de locale voorzieningen in Bant, bijvoorbeeld
de supermarkt. De arbeidsmigranten zijn veelal niet betrokken bij het
dorpsleven, wat jammer is. Door aan deze groep beter informatie te verstrekken over de mogelijkheden in Bant of op andere manieren te
betrekken bij dorpsactiviteiten, kunnen zij wellicht meer betrokken
worden, met als gevolg extra draagvlak voor locale ondernemers en
verenigingen en meer wederzijds begrip.

Uitstraling dorp
Bant is een dorp in het groen. Deze groene uitstraling wordt
gewaardeerd door de inwoners. Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van deze uitstraling, met plannen voor Het Midden, het Gat van
Bant en de Lemstervaart.
Het Midden wordt opnieuw ingericht, met ruimte voor meer groen en
een eigentijdse aankleding. Deze inrichting is samen met de inwoners
opgesteld.
Het Gat van Bant is al vele jaren een doorn in het oog van vele
inwoners. Deze breuk in de bebouwing is zichtbaar als je langs Bant
rijdt en doet afbreuk aan het dorpsgezicht. Nieuwe woningbouw op deze
locatie zal dit beeld weer herstellen.
De kade aan de Lemstervaart is erg rommelig. Na het nemen van de
afslag op de A6 is dit het eerste beeld dat je krijgt van Bant. Door het
opruimen van de kade en het toevoegen van enkele extensieve
recreatiemogelijkheden zal ook hier de uitstraling verbeterd worden,
en worden recreatieve mogelijkheden van de Lemstervaart benut.
Het onderhoud van het groen laat soms te wensen over, door gebruikte
methoden of frequentie van onderhoud. Tevens kan de invulling van
sommige groenvoorzieningen, zodat de perkjes en braakliggende grond,
verbeterd worden. De inwoners willen graag hiermee zelf aan de slag.
De gemeente biedt hiervoor mogelijkheden.
Verkeer
De ontsluiting van Bant is eenzijdig, aan de westzijde van het dorp vanaf
de Lemsterweg. Het bedrijventerrein is ook eenzijdig ontsloten, namelijk
aan de zuidzijde vanaf de Noorderringweg. Dit is een drukke doorgaande weg. Het op- en afrijden van het bedrijventerrein is niet
ongevaarlijk. De eenzijdig ontsluiting geeft de inwoners een onveilig gevoel in het geval van calamiteiten. De ontsluiting van Bant dient
verbeterd te worden.
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Recreatie en toerisme
Bant is een groen dorp, gelegen nabij het Kuinderbos en de Wellerwaard. Deze ligging biedt kansen op het gebied van recreatie en
toerisme. Deze worden echter nog niet volledig benut.
Zoals eerder al gemeld zijn er voor de Lemsterkade plannen voor het
extensief inrichten voor recreatie. Hiermee wordt het water betrokken bij
het dorp. In de komende jaren kan bekeken worden of dit aanbod
voldoende is, of wellicht nog uitgebreid kan worden.
Inwoners uit Bant zijn zeer positief over de Wellerwaard, echter het is
lastig om daar te komen voor de fietser. Met name de aansluiting van
de Oosterringweg en het Friesepad is onveilig. Een vrijliggend recreatief
fietspad is wenselijk om de verbinding te verbeteren.
Het Midden wordt aangepakt om het een aantrekkelijkere uitstraling te
geven. Deze kwaliteiten kunnen ingezet worden om de toeristen en recreanten die verblijven in het gebied naar de kern te trekken, met hopelijk
een positief effect voor de bestedingen bij de locale ondernemers. Hiervoor dient van het Midden een verblijfsgebied gemaakte te worden, door
het toevoegen van zitgelegenheid.

5.3 Bant in 2025

Bant is in 2025 wat gegroeid. Aan de oostzijde zijn de bouwkavels bezet
en ook het Gat van Bant is inmiddels bebouwd. De sanering van een
deel van de woningen is uitgevoerd. Het aanbod aan woningen past
beter bij de huidige vraag, waarmee het fijn wonen is in Bant. Het voorzieningenniveau is op niveau gebleven. Bedrijvigheid heeft waar
mogelijk de ruimte gekregen om te ontwikkelen, waardoor de werkgelegenheid is toegenomen in Bant.
De uitstraling van het dorp is verbeterd, mede door inzet van de eigen
inwoners. Dit is goed voor de eigen inwoners, maar ook toeristen hebben Bant ontdekt, met leuke dorpskern, natuurrecreatief aanbod en recreatie aan de Lemsterkade.
Het verenigingsleven is springlevend, mede doordat is ingezet op het
vergroten van de saamhorigheid in Bant. Voor iedereen is er wat te doen
in Bant, waarbij de groeiende groep ouderen niet vergeten is. Waar
nodig is hierbij ook de samenwerking met omliggende dorpen gezocht.
Bant te wonen.
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6 Uitvoeringsplan
6.1

Inleiding

Bant heeft een duidelijk beeld voor de toekomst. Zij wil ook in de toekomst een aantrekkelijk dorp zijn voor de inwoners, waar saamhorigheid, gastvrijheid en leefbaarheid centraal staan. Om dit doel te bereiken, zijn tijdens de verschillende bijeenkomsten projecten geformuleerd,
die hieraan invulling geven. Tijdens de openbare werkbijeenkomst hebben de inwoners gezamenlijk de prioriteit gegeven aan 8 projecten, die
samen het uitvoeringsplan vormen. De overige projecten zijn omschreven in bijlage 1.
Voor elk project in het uitvoeringsplan is een trekker genoemd. Deze zal
bij de uitvoering ook de te betrekken partijen benaderen. In het uitvoeringsplan is aangegeven welke partijen1 in ieder geval betrokken worden. Ook wordt aangegeven op welke termijn het project uitgevoerd kan
worden en wat globaal de subsidiemogelijkheden zijn.

6.3

Aanspreekpunt gemeente Noordoostpolder

Bant krijgt vanuit de gemeente een vast aanspreekpunt in de persoon
van de dorpscoördinator. De coördinator heeft als taak de uitwerking van
het uitvoeringsplan te sturen, monitoren en evalueren. Hij of zij ondersteunt Dorpsbelang bij de uitvoering en legt verbanden tussen partijen.

6.4 Subsidiemogelijkheden

Dorpsbelang Bant krijgt € 10.000,- van de gemeente als startbudget
voor de uitvoering van het uitvoeringsplan. Daarnaast wordt in het uitvoeringsplan aangegeven aan welke subsidieregelingen gedacht kan
worden voor de financiering van de projecten. Een korte beschrijving
van de genoemde subsidieregelingen is weergegeven in bijlage 3.

In het vervolg van dit hoofdstuk worden de projecten nader toegelicht.

6.2

Dorpsbelang Bant als uitvoeringscoördinator

Dorpsbelang Bant is de coördinator van de uitvoering van de dorpsvisie.
Zij houdt het overzicht bij van de stappen, die doorlopen zijn en blijft
in overleg met de vrijwilligers die aan de slag gaan met de projecten.
Dorpsbelang Bant heeft alleen een trekkersrol voor de projecten, waarbij dit specifiek is aangegeven. Dorpsbelang Bant overlegt ook met de
gemeente over de stand van zaken van de uitvoering van het plan. Dit
gebeurt via het regulier overleg met de gemeente, maar ook tussentijds
via de dorpsradencoördinator van de gemeente. De vrijwilligers houden
Dorpsbelang op de hoogte van de stand van zaken van hun projecten
en kunnen zelf ook contact opnemen met het gemeentelijk aanspreekpunt voor de dorpsvisie.
1

Deze partijen worden door de werkgroep benaderd om mee te denken. Er moet
hier vermeld worden dat er nog geen toezeggingen zijn gedaan door deze
partijen om het project tot uitvoering te brengen.
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Verkeer
Verbeteren ontsluiting van Bant

Veilige fietsverbinding tussen Bant en Wellerwaard

Doel:
Vergroten (verkeers-)veiligheid

Doel:
Verbeteren verkeersveiligheid recreatieve fietser

Omschrijving:
De ontsluiting alleen via de westzijde van het dorp geeft inwoners
een onveilig gevoel, in geval van calamiteiten. Een mogelijke ontsluiting via de Banterkade ligt hierbij als oplossing voor de hand.
Deze weg is op dit moment afgesloten vanwege verkeersonveilige
situatie (te hard rijden). Hier zal een oplossing voor gezocht moeten
worden. Hiermee samenhangend zal ook de afslag op de N715
richting het bedrijventerrein verbeterd moeten worden. Hiermee
wordt de ontsluiting van het bedrijventerrein en de voorgestelde
zuidelijke ontsluiting van het dorp veiliger.

Omschrijving:
Inwoners van Bant maken graag gebruik van de Wellerwaard,
echter voor fietsers is de verbinding verkeersonveilig. Met name
de aansluiting van de Oosterringweg en het Friesepad is onveilig.
Onderzocht moet worden hoe deze verbinding verbeterd kan
worden.

Projecttrekker:
Vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven
Te betrekken partijen:
Provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder
Planning:
2016-2020
Eerste te doorlopen stappen:
- Eerste verkennend gesprek met de provincie en gemeente
- Uitvoeren verkeersonderzoek

Projecttrekker:
Vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven
Te betrekken partijen:
Provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder
Planning:
2016-2020
Eerste te doorlopen stappen:
- Eerste verkennend gesprek met de provincie en gemeente
- Uitvoeren verkeersonderzoek
Mogelijke kansrijke subsidies:
ANWB fonds, Kern met Pit, Leader

Mogelijke kansrijke subsidies:
Niet van toepassing
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Groen en recreatie
Groepgroep Bant

Recreatiemogelijkheden Lemstervaart

Doel:
Verbeteren van de kwaliteit van het groen

Doel:
Benutten recreatiemogelijkheden Lemstervaart, versterken recreatief aanbod

Omschrijving:
Op vrijwillige basis werken inwoners van Bant samen aan het onderhoud van groen. De groengroep voert de communicatie over
het onderhoud met de gemeente, kijkt wat de mogelijkheden voor
verbetering zijn en probeert de versobering van het groen tegen
te gaan. De groengroep kan zich bijvoorbeeld inzetten voor een
natuurvriendelijke manier van onderhoud, het verfraaien van de
perkjes, het onderhoud van de oude populieren en inzaaien van de
braakliggende grond.
Projecttrekker:
Vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven
Te betrekken partijen:
Gemeente Noordoostpolder
Planning:
2016
Eerste te doorlopen stappen:
- Gesprek met de gemeente over de mogelijkheden
- Bijeenkomst houden met inwoners over invulling groen
- Plan van aanpak opstellen
Mogelijke kansrijke subsidies:
Kern met Pit, Oranjefonds

Omschrijving:
In overleg met beheerders, grondeigenaren en gemeente worden
de mogelijkheden voor recreatie langs en op de Lemstervaart
bekeken. Afhankelijk van de mogelijkheden worden projecten geformuleerd ter ontwikkeling van de recreatieve activiteiten aan de
Lemstervaart.
Projecttrekker:
Vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven
Te betrekken partijen:
Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, Waterschap, Gemeente Noordoostpolder, grondeigenaren
Planning:
2016-2020
Eerste te doorlopen stappen:
- Eerste verkennende gesprekken met betrokken partijen over
wensen en eisen
- Opstellen projectplan, inclusief financiële raming financieringsvoorstel
- Financiële dekking regelen
Mogelijke kansrijke subsidies:
Kern met Pit, ANWB Fonds
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Jeugd
Samenvoegen scholen De Schalmei en De Wending

Crossbaan

Doel:
Verbeteren kwaliteit onderwijs, vergroten saamhorigheid dorp

Doel:
Terugbrengen van de crossbaan in Bant

Omschrijving:
Het samenvoegen van de twee scholen kan positieve effecten hebben voor Bant. Onduidelijk is echter of dit mogelijk is en hoe de
inwoners tegenover dit idee staan. Een enquête onder de inwoners
van Bant kan het draagvlak voor dit initiatief meten. In overleg met
de schoolbesturen en de gemeente worden de mogelijkheden
verkend.

Omschrijving:
De ouders van Bant herinneren graag aan het crossen met de
crossfiets in Bant. Deze mogelijkheid moet terugkomen. Locatie
kan zijn een braakliggend terrein of een permanente locatie. De
uiteindelijke crossbaan zal met ondersteuning van vrijwilligers
opgepakt worden.

Projecttrekker:
Vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven
Te betrekken partijen:
Gemeente Noordoostpolder, schoolbesturen, Dorpsbelang
Planning:
2016 - 2018

Projecttrekker:
Vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven
Te betrekken partijen:
De jeugd van Bant, Grondeigenaar, Gemeente Noordoostpolder
Planning:
2016 - 2017

Eerste te doorlopen stappen:
- Enquête onder inwoners
- Overleg met betrokken partijen
- Voorstel opstellen vanuit de inwoners als handreiking voor de
schoolbesturen

Eerste te doorlopen stappen:
- Meten animo voor het initiatief bij de jeugd
- Geschikte locatie zoeken, overleg met grondeigenaar
- Overleg over de mogelijkheden met de gemeente
- Plan van aanpak opstellen, financieringsvoorstel
- Financiering regelen

Mogelijke kansrijke subsidies:
Niet van toepassing

Mogelijke kansrijke subsidies:
Leader, Kern met Pit, Oranjefonds
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Inwoners
Dorpsevenement

Welkomstpakket voor nieuwkomers en arbeidsmigranten

Doel:
Onderling kennismaken inwoners van Bant en arbeidsmigranten

Doel:
Meer bekendheid van de mogelijkheden in Bant

Omschrijving:
In samenwerking met de grote werkgevers van de arbeidsmigranten wordt een evenement georganiseerd, waarvoor alle
inwoners van Bant worden uitgenodigd. Het doel is het onderling
kennis maken van de inwoners van Bant en de arbeidsmigranten
op een laagdrempelige manier. Een voorbeeld is een
dorpsbarbecue in de zomer.

Omschrijving:
In samenwerking met de verenigingen wordt een welkomstpakket samengesteld voor nieuwe inwoners, met informatie over de
mogelijkheden op verenigingsvlak. Het pakket kan interessant gemaakt worden met aanbiedingen voor bijvoorbeeld gratis lessen,
streekproducten en een gezamenlijk cadeau. Het welkomspakket kan in samenwerking met de grote werkgevers van arbeidsmigranten vertaald worden in het Pools en vervolgens aangeboden
worden aan de arbeidsmigranten. Doel van het informatiepakket is
arbeidsmigranten op de hoogte te brengen van de mogelijkheden
en om de drempel te verlagen voor arbeidsmigranten om deel te
nemen aan verenigingen en activiteiten in Bant.

Projecttrekker:
Vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven
Te betrekken partijen:
Dorpsbelang, Feestcommissie Bant, werkgevers
Planning:
2016 - 2017
Eerste te doorlopen stappen:
- Gesprek met werkgevers van arbeidsmigranten over animo en
financiële dekking
- Afstemming met de feestcommissie
- Plan van aanpak maken, financieringsvoorstel
- Financiële dekking regelen
Mogelijke kansrijke subsidies:
Oranjefonds, Kern met Pit

Projecttrekker:
Vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven
Te betrekken partijen:
Verenigingen, Werkgevers
Planning:
2016 - 2017
Eerste te doorlopen stappen:
- In overleg met verenigingen het welkomstpakket samenstellen
- In overleg met de werkgevers het pakket vertalen in het Pools
- Verantwoordelijke bepalen voor uitgifte van de pakketten
Mogelijke kansrijke subsidies:
Oranjefonds
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Evenementen
Evenementenagenda
Doel:
Afstemming van evenementen en promotie
Omschrijving:
Door een goede afstemming van evenementen, kan het succes
van de evenementen bevorderd worden. Hierbij is het van belang
dat evenementen goed gespreid worden over het jaar, en onderscheidend. Dorpsbelang heeft het voornemen om een gezamenlijke
evenementenagenda bij te houden.
Projecttrekker:
Dorpsbelang
Te betrekken partijen:
Vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven, verenigingen
Planning:
2016
Eerste te doorlopen stappen:
- Overleg met verenigingen
- Afstemmen
- Evenementen promoten
Mogelijke kansrijke subsidies:
Kern met pit, Oranjefonds
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Bijlage 1: Wensenlijst
Ruimtelijke maatregelen begraafplaats

Ter voorkomen van overlast bij de begraafplaats, dient de toegang
vanaf de provinciale weg beperkt te worden voor auto’s. In overleg met
betrokken partijen kan gekeken worden op welke manier dit kan worden
gedaan.

Verwerking groenafval

Voor verwerking van groenafval voor inwoners en de groengroep dient
er een compostbak te komen bin de volkstuinen.

Educatieve Doe-middag

In samenwerking met een natuurbeherende organisatie (bv. Staatsbosbeheer, Flevolandschap) kan onder leiding van een vrijwilliger uit
Bant een doe-middag georganiseerd worden voor kinderen uit Bant en
omstreken. Een mogelijk thema zijn de nestkastjes in de groene rand.
Tijdens een tocht door het groen van Bant wordt het belang van de
kastjes uitgelegd. Samen worden vervolgens nestkastjes gemaakt in
een workshop. Indien de doe-middag een succes is, kan deze wellicht
periodiek georganiseerd worden.

Promotie Bant

Bant heeft veel te bieden aan nieuwe inwoners. Het is een rustige kern,
met veel voorzieningen op geringe afstand. Vanuit Bant zijn belangrijke
kernen in de omgeving goed bereikbaar, waardoor Bant interessant is
voor forensen. Nieuwe inwoners zijn belangrijk voor de leefbaarheid in
Bant. Promotiemiddelen dienen ingezet te worden om Bant aan de man
te brengen. Mogelijke uitwerkingen hiervan zijn een website, bord aan
de weg (bijvoorbeeld bij de Bantsiliek) en dergelijke. Een slogan kan de
boodschap versterken.

Picknickbankjes op het Midden

Het Midden van Bant kan een verblijfsfunctie krijgen.. Dit is leuk voor
de eigen inwoners, maar ook voor bezoekers van elders. Hiervoor dient
zitgelegenheid gecreëerd te worden. Mogelijk kan ook een terrasfunctie
toegevoegd worden. Het beoogd effect is extra bestedingen bij de locale
ondernemers in het centrum. Afhankelijk van de locatie is wellicht een
snelheidsbeperkende maatregel nodig voor autoverkeer (richting Korte
Omgang).

Ontwikkeling bedrijventerrein Bant

Bedrijvigheid en werkgelegenheid bindt de inwoners aan Bant. In
gesprek met de gemeente moeten de mogelijkheden voor vestigen van
bedrijven en uitbreiding van het bedrijventerrein bekeken worden. Doel
is om het bedrijventerrein aantrekkelijk te maken voor nieuwe bedrijven.
Parallel daaraan wordt actief de mogelijkheden van het bedrijventerrein
onder de aandacht gebracht bij potentieel geïnteresseerde ondernemers.

Bedrijfsverzamelgebouw

Een bedrijfsverzamelgebouw biedt kleine ondernemers de mogelijkheid
om zich te vestigen in Bant. Voordelen van een dergelijke huisvesting
zijn betaalbare huisvesting voor kleine bedrijven, mogelijkheid tot delen
van faciliteiten en het samenwerken en elkaar inspireren

Jongerenwerkgroep Dorpsbelang

Periodiek roept dorpsbelang een enthousiaste groep jongeren bijeen om
te praten over het leven in Bant. De leefbaarheid van het dorp staat hierbij centraal. Wensen vanuit deze werkgroep kunnen opgepakt worden
door Dorpsbelang, in samenwerking met de jongeren. Hiermee wordt de
jeugd meer betrokken bij het dorp.
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Zorgcomplex / -boerderij Bant

Het realiseren van een locatie, waar mensen die frequent behandelingen nodig hebben op het gebied van zorg en welzijn terecht kunnen en
waar informatie verkregen kan worden op dit gebied (zorgloket). Op een
nieuw in te richten locatie kunnen zij terecht, met de voorzieningen die
ze nodig hebben.

Woon-zorg-complex

Wooncluster (bijvoorbeeld 10 aangepaste woningen) realiseren, met
daaraan gekoppelde zorgvoorzieningen, die de zorgbehoevende
ouderen een geschikte plek biedt (bijvoorbeeld samen met hun partner)
om te blijven wonen in Bant

Burendag / klussendag

Op één dag in het jaar wordt een burendag/klussendag georganiseerd,
waarvoor alle inwoners van Bant worden uitgenodigd. Rondom een
wisselend thema wordt gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van het
dorp. Op een prettige manier komen inwoners van Bant in aanraking
met het verenigingsleven in Bant en wordt saamhorigheid versterkt. De
organisatie van deze dag ligt elk jaar in handen van een andere vereniging.

Evenementenbord bij Bantsiliek

De rotonde bij de Bantsiliek is een kruising van twee drukke provinciale
wegen. Om de evenementen van Bant onder de aandacht te brengen
wordt bij de Bantsiliek, aan de zijde van de rotonde, een evenementenbord geplaatst, waarop met verwisselbare bordjes evenementen onder
de aandacht gebracht worden. Een eventueel alternatief is een lichtkrant.
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Jaarlijks overleg verenigingen

Vertegenwoordigers van alle verenigingen binnen Bant komen jaarlijks
bij elkaar om de activiteiten van het komende jaar te bespreken en te
bekijken waar er samengewerkt kan worden. Tevens staat het leveren
van ondersteuning bij dorpsactiviteiten op de agenda.

Gezamenlijke website

Omschrijving: Moderne website met nuttige informatie over het dorp
Bant en de verenigingen. Eén adres waar alle verenigingen een eigen
plek krijgen. De website is gebruikersvriendelijk, waardoor verenigingen
zelf de informatie kunnen plaatsen.

Bijlage 2: Resultaten enquête
Ruim 50 inwoners hebben de enquête ingevuld. De score in de grafiek
geeft aan hoeveel respondenten dit antwoord hebben gegeven.

Veel respondenten geven aan tevreden te zijn met het voorzieningenaanbod in Bant. Past bij de grootte van het dorp. Het meest gewaardeerd worden de school/scholen, Bantsiliek, supermarkt, verenigingen en sportfaciliteiten. Aangaande de scholen zijn de meningen
verdeeld of beide scholen behouden moeten worden, of dat ze moeten
fuseren.

De meest gemiste voorziening in Bant zijn zorgvoorzieningen, voornamelijk voor ouderen, bijvoorbeeld in de vorm van een zorgloket.
Ouderen zijn nu genoodzaakt Bant te verlaten indien de zorgvraag
toeneemt, omdat niet de juiste voorzieningen aanwezig zijn. Tevens
worden gemist in Bant: kinderopvang, pinautomaat, meer speelvoorzieningen (bijvoorbeeld voor de allerkleinste, of juist iets voor de
middelbare scholieren, zoals een skatebaan), activiteiten in de zomer en
activiteiten voor ouderen.
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De belangrijkste aandachtspunten voor de ontwikkeling van Bant zijn de
aanwezigheid van de arbeidsmigranten en verfraaiing van de dorpsentree / het Midden. Beide punten houden een groot deel van de
inwoners bezig. Andere belangrijke aandachtspunten zijn het gebrek
aan huurwoningen, het onderhoud van het groen, woningen voor de
jeugd, en een oplossing voor het gat van Bant. Voor deze laatste is het
op lange termijn wenselijk dat er weer woningen komen. Op de korte termijn is de grond echter wellicht ook nuttig te gebruiken, bijvoorbeeld als
volkstuintje, evenemententerrein of iets dergelijks.
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Het samenvoegen van de scholen wordt als een belangrijke kans gezien
voor de toekomst van Bant. Door het samenvoegen kan een grotere,
maar vooral ook betere school ontstaan. Een andere kans voor Bant is
het versterken van de saamhorigheid. Deze is de laatste jaren
afgenomen, wat spijtig wordt gevonden. Het aantal leden bij de buurtverenigingen loopt terug, omdat nieuwe inwoners niet meedoen.
Alleen door er samen de schouders onder te zetten en zelf initiatief
te tonen, kunnen we Bant verbeteren. Andere gesignaleerde kansen
zijn: herbestemming van de Oude Hervormde Kerk, uitbreiding van het
industrieterrein, Bant promoten als mooie uitvalsbasis voor forensen
(rustige kern, direct aan de snelweg) en het oprichten van een groengroep om het onderhoud van het gewaardeerde groen een nieuwe
impuls te geven.

Bijlage 3: Subsidieregelingen
Leader

De provincie Flevoland kiest de komende jaren voor een duurzame
ontwikkeling van het platteland waar het aangenaam wonen en werken
is. Dat wordt gedaan door initiatieven te stimuleren die zich richten op
economische, ecologische en sociale innovatie. Accenten daarbij zijn
versterking van de sociale samenhang en van samenwerkingsrelaties
tussen uiteenlopende partijen en organisaties in het landelijk gebied. Er
wordt ook ingezet op versterking van de relatie tussen stad en platteland
en op versterking van de (agro)toeristische infrastructuur.
Het programma LEADER hanteert een zogenaamde ‘bottom-up’ benadering: De uitwerking wordt niet van bovenaf opgelegd, er wordt juist
gezocht naar ideeën die ontstaan vanuit de plattelandssamenleving zelf.
Projectideeën kunnen worden voorgelegd aan en doorgesproken met
een contactpersoon van de gemeente. De gemeente beslist daarbij of zij
het idee financieel willen steunen.
Meer informatie:
http://www.flevoland.nl/Actueel/Werken-aan-een-sterker-platteland

Stichting ANWB fonds

Het ANWB Fonds is per 13 december opgeheven, maar dit betekent
niet dat de ANWB ook stopt met het ondersteunen van initiatieven die
waardevol en inspirerend zijn voor de leden. Onder de vlag ‘Maatschappelijk Rendement’ is een budget vrij gemaakt waarop een beroep
gedaan kan worden voor de uitvoering van kleine, lokale initiatieven.
Het gaat dan om het ondersteunen van initiatieven en projecten op het
gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer met aandacht voor
milieu en landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Oranjefonds

Omschrijving: Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van
sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige
buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma’s.
Naast de traditionele steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een
aanjaagfunctie vervullen.
Meer informatie:
http://www.oranjefonds.nl

Kern met pit

Omschrijving: Kern met Pit is een initiatief van Koninklijke Nederlandsche Heide maatschappij (KNHM). KNHM heeft als doelstelling ‘het
leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving’.
Daarbij wil zij mensen stimuleren zelf iets te verbeteren in hun woonomgeving. Sinds 1978 organiseert KNHM daarom de wedstrijd Kern met
Pit. Met de organisatie van Kern met Pit wil KNHM de betrokkenheid
van bewoners bij hun directe leefomgeving vergroten, zodat zij zich ook
zelf verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit ervan. De wedstrijd prikkelt
mensen om zelf initiatieven te ontwikkelen en laat zien dat men niet hoeft te wachten tot de overheid iets doet. Tweehonderd initiatieven kunnen
meedingen in deze wedstrijd.
Meer informatie:
http://www.kernmetpit.nl

Meer informatie:
http://www.anwb.nl
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Colofon
De Dorpsvisie Bant is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband
tussen Dorpsbelang Bant, gemeente Noordoostpolder en Grontmij.
Grontmij heeft opdracht gekregen van Dorpsbelang Bant om het proces
voor het opstellen van het plan te begeleiden en het plan te schrijven.
Projectteam Grontmij:
• Drs. S. Zegers (projectleider)
• Ir. P. Bergmans
Gecontroleerd door:
Drs. S. Zegers

Goedgekeurd door:
Ir. P. Bergmans

Arnhem, 10 maart 2016
Kenmerk:
Referentienummer:
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