Aan de inwoners van Exloo,
Voor iedereen gelden de basisregels, zoals ‘vermijd drukte' en 'houd 1,5 meter afstand'. Vanwege
deze regels, inwoners van Exloo, konden wij elkaar jammer genoeg fysiek niet ontmoeten. Terwijl wij
in het voorjaar 2020 net samen het initiatief hadden genomen om te komen tot een ondernemend,
bruisend Centrumplan. Burgerparticipatie ten voeten uit. Wij hadden van het College van
Burgemeester en Wethouders het vertrouwen gekregen om met elkaar na te denken over de
invulling van het Centrum van Exloo. De Provincie Drenthe heeft zes ton uitgetrokken om het
centrum van Exloo een flinke impuls te geven. Samen met zes ton van de gemeente Borger-Odoorn
kan er zo 1,2 miljoen worden geïnvesteerd in het dorp. Veel inwoners gaven in de gehouden
bijeenkomsten aan, dat ze graag de sfeer in het hart van Exloo terug wilden.
Stand van zaken: Ondanks de regels hebben wij met een werkgroep (capabele inwoners van Exloo)
en het Algemene bestuur van de Dorpsraad de z.g. Honingraten (themagroepen) toch kunnen
overleggen. Een wens die u bij de Dorpsraad heeft neergelegd. “Ga verder met de plannen voor het
Centrum in een kleinere setting”. Alle input uit de inwonersbijeenkomsten is hierin meegenomen en
meegewogen. De uitkomsten zijn besproken met wethouder Niek Wind. Om het bestuur van de
Dorpsraad niet met uitvoerende en financiële zaken te belasten is er een Beheerstichting opgericht.
Melding gemaakt in de vorige Boerhoorn uitgifte. 5 enthousiaste, deskundige bestuursleden
begeleiden nu de gesprekken met de gemeente, architect, de gebruikers van het toekomstige plein
en houden de vinger aan de pols m.b.t. de financiën. Zo nodig kunnen zij ook expertise in schakelen.
Vanwege de plannen voor het Centrum werd de Dorpsraad ook geactiveerd om een
ontwikkelingsvisie op papier te zetten (zoals gemeld op de inwonersbijeenkomst van februari 2020)
voor 2020-2045. Om plannen voor en keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie
voor je gebied. Aan de orde zijn geweest: Woningbouw, uitstraling, vrije tijd en ondernemen, ruimte
en landschappelijk wonen, topsport en innovatie, verblijfskwaliteit, ontmoeten en beleven. Van
andere orde is, dat de gemeente Sport en een Gezonde Leefstijl hoog in het vaandel heeft staan en
een werkgroep een plan heeft gemaakt om een gedeelte van het voetbalveld in Exloo voor sport en
school wil behouden als de nieuwe accommodatie van de vv HOC Odoorn klaar is. Ook is in dit plan
extra parkeerruimte voor het gemeentehuis, Dorpshuis en de geplande wetenschappelijke Science
Hub (ook deze plannen zijn in een vergevorderd stadium) in het pand van de voormalige Smidswal
opgenomen.
Exloo staat aan de vooravond van grote ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, sport,
wetenschap, ontwikkelingen centrum. Vanwege het Coronavirus is e.e.a. uitgelopen. Wij weten, dat
er bij inwoners nog vragen zijn. De Dorpsraad houdt het proces in de gaten om te zorgen, dat de
wensen en belangen van de inwoners op de juiste manier worden behartigd.

Wij zijn wel afhankelijk van architect, de gemeente, projectuitvoerders, Corona. Toch denken wij, dat
halverwege november meer duidelijkheid komt m.b.t. alle plannen ten aanzien van bovenstaande.
Namens de Stichting Dorpsraad Exloo, Wil Luchjenbroers, Jan Bakker en Gea Burger-Langius.
Website: https://www.exloo.info/dorpsraad en e-mailadres: dorpsraadexloo@ziggo.nl Vermelding
ten aanzien van ontwikkelingen in Exloo staan onder: bovenstaand webadres, Dorpsraad en nieuws.
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