Visie Duurzaam Drijber (DD), dd april 2020
DD heeft zich bij de oprichting van de coöperatie in 2018 ten doel
gesteld de belangen van haar leden te behartigen in duurzame
projecten voor de Drijberse gemeenschap. Daarbij staat het
morele kompas van DD altijd voorop: milieu, leefbaarheid,
duurzaamheid en natuur. Het bestuur van DD is gedreven en laat
daarom geen enkele mogelijkheid onbenut om namens haar leden
(en aspirant-leden) actief te participeren in bijvoorbeeld het
opwekken van duurzame energie, of het ontwikkelen van ideële
doelen die bijdragen aan een duurzame leefomgeving.
DD gelooft in samen doen en samen successen behalen. DD informeert daarom haar leden, maar
ook alle in- en omwonenden van Drijber(!), maandelijks over alle activiteiten en plannen. Dit
gebeurt zowel in de mail als op de website. En dat werkt! Want als er handen uit de mouwen
gestoken moeten worden zijn er altijd voldoende vrijwilligers die graag mee komen helpen om
bijvoorbeeld nestkasten op te hangen, maar worden ook informatieavonden over isolatie of
zonnepanelen goed bezocht.
DD heeft sinds haar oprichting inmiddels een wijdverbreid netwerk opgebouwd en schuwt niet nog
verder naar buiten te treden. Als coöperatie is zij met betrekking tot ‘duurzaamheid in het
algemeen’, inmiddels gesprekspartner van de Gemeente Midden Drenthe, de Drentse Kei, Provincie
Drenthe, Natuur- en milieufederatie en ook Attero. Samen doen en samen successen behalen doe je
immers niet alleen met de gemeenschap, maar ook met de partners daarbuiten.
DD is ambitieus! DD zal natuurlijk de komende jaren de belangen behartigen van de lokale
gemeenschap die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de Duurzaamheidsvisie Midden-Drenthe.
Maar DD wil de komende jaren ook uitwerking geven aan verschillende lokale ideeën (zie bijlage)
die aangedragen zijn door vertegenwoordigers uit de directe omgeving van Drijber en de VAMberg, te weten: Plaatselijk Belang Drijber, Dorpsbelangen Wijster, Boermarke Drijber, Boermarke
Wijster, Bungalowpark De Hullen uit Drijber, Bungalowpark Nuilerveld uit Pesse, CBS Drijber,
Openbare Basisschool Wijster.
DD is van mening dat, geheel in lijn met de Duurzaamheidsvisie en de daaronder liggende
landelijke klimaatafspraken, in- en omwonenden van Drijber moeten kunnen delen in de
opbrengsten die voortkomen uit de verduurzaming van samenleving. Deze opbrengsten zullen door
DD worden ingezet om concrete doelen te realiseren die gekoppeld zijn aan de volgende thema’s:

- Het vergroten van de biodiversiteit
- Het duurzaam opwekken energie in de vorm van biogas met lokale
mest
- Het ontwikkelen van doelen die gerelateerd aan een ‘buurtbatterij’
- Het duurzaam opwekken van elektriciteit in de vorm van kleine
windmolens.
- Behouden en indien mogelijk vergroten van de leefbaarheid op
het platteland.
De projecten die, samen met de lokale gemeenschap, de komende
jaren zullen worden uitgevoerd, zullen daarmee zeker een reële
bijdrage leveren in de strijd tegen klimaatverandering.

