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Koeverns 
Kompas





Kompas
voor de 

toekomst van 
gemeente 
Coevorden

Het Koeverns Kompas is een aanbod van het college 

van burgemeester en  wethouders aan de huidige en 

toekomstige inwoners, bestuurders en medewerkers van 

de gemeente Coevorden. Door verbinding te leggen met 

elkaar en de gezamenlijke waarden die ons bindt, zetten 

we samen de koers uit voor de toekomst.



Durven,
eigenheid,

grensverleggend,
verbindend en

trots.
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Dát is 
gemeente 

Coevorden. 
Toen, nu en 

straks.
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Het Koeverns Kompas

Door de waan van de dag vergeten we wel eens waar we 

weg komen en waar we naar toe willen. De dynamiek in en 

rond de gemeente Coevorden is groot en de uitdagingen 

zijn niet gering. Denk aan de energietransitie, klimaatadap-

tatie en landbouwtransitie, maar ook aan toenemende ver-

grijzing, ontgroening, leegstand, meer eenzaamheid en 

structurele armoede. Grote en kleine projecten dienen zich 

aan om de uitdagingen te lijf te gaan. Dit momentum is een 

kans om gemeenschappelijke uitdagingen op de lange ter-

mijn te verbinden met gerichte keuzes op de korte termijn 

en op zoek te gaan naar meerwaarde. Dus niet alleen voor 

het versterken van het economisch kapitaal, maar juist voor 

de volle breedte van welvaart: voor het welzijn van al haar 

inwoners in een gezonde leefomgeving. 

Daarvoor is richting nodig. Een kompas helpt om vooruit te 

kijken. Een kompas geeft richting aan de hand van waarden 

en werkt ook als er onverwachte obstakels op je pad liggen, 

zoals een pandemie. Het helpt om je positie te bepalen, om 
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te bepalen wat je eerste stap zal zijn en je doel te bereiken. 

Het Kompas verbindt verleden, heden en toekomst door 

middel van de waarden durven, eigenheid, grensverleg-

gend, verbindend en trots. Deze waarden zijn ‘Koeverns’ 

en tijdloos. Ze zorgen ervoor dat er altijd twee snelheden 

aanwezig zijn in de gemeente. Zowel ambitie hebben als 

bescheiden blijven, innovatie naast historie, stad verbonden 

met platteland. 

Elk bestuur maakt keuzes die invloed hebben op volgende 

besturen en generaties. Dat geldt voor het huidige bestuur, 

maar ook voor besturen uit het verleden. Die keuzes hebben 

invloed op de brede welvaart in de gemeente Coevorden. 

Het Kompas is een aanbod aan huidige en toekomstige in-

woners, bestuurders en medewerkers van de gemeente. Het 

verbindt door de de vraag te stellen: Wat betekent het Koe-

verns Kompas voor jouw keuzes?
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Wat betekent het 
Koeverns Kompas 
voor jouw keuzes?
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De waarden van het 
Koeverns Kompas zijn 

tijdloos. Ze zorgen voor een 
gemeente met twee 

snelheden. 

Met dit in het achterhoofd is 
het mogelijk om toekomst-
beelden voor de gemeente 

te schetsen. 

Maar niet alles kan overal. 
Durven kiezen is 
onvermijdelijk.
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Met burgemeester Bert volg ik het Pie-

terpad in de gemeente Coevorden. Deze 

lange-afstand route start bij Pieterburen 

aan de Noord-Groningse Waddenkust en 

eindigt bij de Sint-Pietersberg in Zuid-Lim-

burg. Daarbij slingert de route door een 

groot aantal verschillende landschappen, 

afwisselende natuur en gebieden met een 

uiteenlopende cultuurhistorie. Wij star-

ten in het noorden van de gemeente waar 

het Pieterpad via de bossen bij de Kiel de 

gemeente Coevorden binnentreedt. Om 

het Pieterpad in een ochtend te volgen zijn 

we met de auto in plaats van te voet. En 

dit blijkt tekenend voor de rode draad van 

ons gesprek; Coevorden op verschillende 

snelheden.

Via het 7 markenpunt bij de Kiel maken 

we een kleine omweg via Oud Aalden, 

een authentiek Drents esdorp waar de tijd 

gestold lijkt te zijn en dat tegelijkertijd één 

van de mooiste buurtjes van de gemeente 

is. Wanneer we nadenken over de lange 

termijn toekomst van Coevorden ziet Oud 

Aalden er in 2050 nog steeds hetzelfde 

uit volgens de burgemeester. De snelheid 

van ontwikkelingen is hier traag. Niet dat 

er niets gebeurt of verandert. Ook Oud 

Aalden gaat mee met zijn tijd. Recreatie en 

horeca hebben bijvoorbeeld ook hier een 

plek gevonden. Maar altijd passend binnen 

de historische kaders van het dorp.

Golfclub de Gelpenberg is in 2020 ver-

kozen tot beste golfbaan van Nederland 

op basis van onder andere baankwaliteit, 

horecavoorzieningen en gastvrijheid. Wel-

iswaar is de oudste Golfclub van Drenthe al 

opgericht in 1970, toch laat deze snelgroei-

ende tak van sport de dynamiek binnen de 

gemeente goed zien. Samen met de vele 

mogelijkheden voor verblijfsrecreatie is de 

gemeente Coevorden eigenlijk veel groter 

dan het gebied binnen de eigen grenzen. 

Bezoekers vanuit allerlei streken komen 
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Coevorden op 
verschillende 
snelheden
- Bert Bouwmeester -
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naar Coevorden om te genieten en te ont-

spannen. Een visitekaartje voor de gemeen-

te die bij het nadenken over de toekomst 

beter kan worden uitgedragen en ingezet!

Sleen is de volgende stop op de route van 

het Pieterpad maar voordat we daar zijn rij-

den we door Benneveld. Inmiddels is Ben-

neveld een woonkern zonder voorzienin-

gen, zoals winkels, een café of een school. 

Het is wel een kern waar het erg prettig 

wonen is. Voor de toekomst ligt hier vol-

gens Bert een belangrijke opgave. Welke 

kernen zijn groot genoeg om voorzieningen 

te huisvesten waar ook de kleinere kernen 

gebruik van kunnen maken? Want niet alles 

zal op elke plek mogelijk zijn. Hier zal een 

duidelijke keuze in verschillende snelheden 

en ontwikkelingsmogelijkheden bijdragen 

aan de leefbaarheid en welvaart van alle 

kernen in de gemeente Coevorden.

Het Pieterpad brengt ons verder naar het 

zuiden van de gemeente. Een gebied waar 

de infrastructuur van de N34, de spoor-

lijn (naar Coevorden en vanaf 2025 ook 

naar Nordhorn, Bad Bentheim en Rheine 

in Duitsland), maar ook tijdelijke ener-

gie-landschappen met zonnepanelen het 

beeld bepalen. Hier is ruimte voor een 

hogere snelheid van ontwikkelingen. Ruim-

tevragen die de komende dertig jaar op 

Coevorden afkomen kunnen hier wellicht 

een plek vinden, waarbij gedacht kan wor-

den aan economische functies, woning-

bouw of de ruimte die benodigd is voor de 

energietransitie.

Het Pieterpad verlaat de gemeente vlakbij 

het Coevorden-Vechtkanaal waar de skyli-

ne van het grensoverschrijdende Europark 

met windmolens en grootschalige bedrijfs-

gebouwen op de achtergrond de dynamiek 

van de gemeente Coevorden laat zien. De 

uitdaging voor de toekomst ligt erin om de 

samenwerking in de regio en met de Duit-

se buurgemeenten verder te versterken. 

Hierdoor kunnen de sterke punten van de 

gehele regio verder worden uitgebouwd. 

Coevorden zet vaart achter deze samen-

werking!

Niet alles zal 
op elke plek 
mogelijk zijn.
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Waar we staan is ook weten hoe de ruimte om ons heen er 

uit ziet. Eigenheid, trots en verbondenheid via het natuurlij-

ke systeem is een kant van Coevorden.
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Durf, grensverleggend en verbondenheid door netwerken 

en samenwerkingsverbanden is de andere kant van Coevor-

den. Twee kaarten, twee snelheden die tegelijk bestaan.
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Contact met 
het verleden is 

belangrijk bij het 
nadenken 

over de toekomst.
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De brede welvaart gaat over 
het menselijk, natuurlijk, 

economisch en sociaal 
kapitaal. 

De keuzes van deze en eer-
dere generaties 

hebben invloed op de 
brede welvaart van 

toekomstige generaties.

Dit is een grote verantwoor-
delijkheid. De waarden van 

het Koeverns Kompas 
helpen hierbij. 
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Aanvankelijk had wethouder Steven een 

gezonde scepsis ten aanzien van het na-

denken over de lange termijntoekomst van 

de gemeente Coevorden. We leven immers 

met elkaar in het hier en nu. Inmiddels ziet 

hij de waarde van een stip op de horizon. 

Om nu richting te kunnen geven aan een 

toekomst waarin de bewoners van Coevor-

den prettig kunnen vertoeven is het nodig 

om over de grenzen van de bestuurlijke 

termijnen en landsgrenzen heen te kijken. 

Naast de lessen die te leren zijn uit het 

verleden is er ook veel te leren van de on-

gewisse en soms onvoorspelbare toekomst. 

Want dat er voldoende opgaven en uitda-

gingen zijn die we in de toekomst moeten 

oppakken en aangaan is duidelijk.

We maken een reis terug in de tijd en star-

ten op het Europark aan de Europark Allee. 

De futuristische architectuur van het bedrijf 

Intergas verhult de werkelijke vernieuwing 

die hier recent heeft plaatsgevonden. Het 

gebouw staat namelijk deels op grondge-

bied van Nederland en deels in Duitsland. 

Soms werken de werknemers van Intergas 

in Nederland, soms in Duitsland zonder het 

gebouw te verlaten. Een goede samenwer-

king tussen Emlichheim (D) en Coevorden 

(NL) is hiervoor onontbeerlijk. Een samen-

werking waarin ook in de toekomst nieuwe 

stappen gezet moeten worden ten behoeve 

van de economische en maatschappelijke 

voorspoed van de regio.

Functies 
kunnen 
veranderen, 
maar de 
waarden leven 
voort.
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Gestage groei in het 
verlengde van de 
geschiedenis 
- Steven Stegen -
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De reis gaat verder naar het voormalige 

gemeentehuis van Sleen uit 1938 (architect 

Andries Baart uit Leeuwarden). Na de ge-

meentelijke herindeling per 1 januari 1998 

verloor het gebouw, tevens rijksmonument, 

zijn oorspronkelijke bestemming. In 2005 

kreeg het gebouw en nieuwe bestemming. 

Het gebouw werd omgevormd tot Mul-

tifunctioneel Centrum De Brink en biedt 

ruimte aan diverse verenigingen en instel-

lingen uit Sleen. Eén van de ceremoniale 

functies van het gemeentehuis is niet verlo-

ren gegaan; je kan er nog steeds trouwen. In 

de lijn van de geschiedenis verandert de rol 

van het gebouw maar leeft de waarde ervan 

voort.

Ons einddoel is Schoonoord, of om precies 

te zijn de wereld van Ellert en Brammert 

waar de tijd voor een paar uur een eeuw 

wordt teruggezet. Aan de hand van de 

volkssage over de reuzen Ellert en Bram-

mert wordt in het openluchtmuseum inzicht 

gegeven hoe de inwoners van Drenthe in 

het verleden op diverse manieren leefden. 

Naast een primitieve plaggenhut is er een 

tolhuis, schooltje, café-boerderij, hout-

zagerij, smederij, Saksische boerderij met 

stookhok, gevangenis, timmerwerkplaats, 

kerkje, keuterij en een snoepwinkeltje te 

vinden. Voor Steven is het contact met het 

verleden belangrijk om na te denken over 

de toekomst. Hij streeft niet naar verande-

ringen die abrupt of schoksgewijs tot stand 

komen maar eerder die in lijn liggen met de 

gestage ontwikkeling van de geschiedenis.

De opgaven die voor ons liggen met be-

trekking tot onder andere de woningmarkt, 

energietransitie, ontwikkelingen in de land-

bouw en de economische en maatschap-

pelijke welvaart beziet Steven vanuit het 

verbindend perspectief verleden – heden 

– toekomst, waarbij een gestage ontwikke-

ling leidt tot een gemoedelijke en prettige 

samenleving.
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Coevorden en de 28 dorpen kennen een 

bewogen geschiedenis. Strategisch gelegen 

op de route tussen Groningen en Munster 

was de Coevorden een plek van handel, in-

dustrie, ontmoeting, maar ook een plek van 

strijd en tegenslag. De mens beteugelde het 

landschap steeds meer. De ontginning van 

het veen zorgde voor nieuwe nederzettin-

gen waar het stevig aanpoten was. De oude 

esdorpen op de zandruggen kregen in de 

loop der tijd steeds grotere aantrekkings-

kracht op bezoekers en op nieuwkomers die 

bleven. De volgende tijdlijn is een illustratie 

van markante momenten in de vorming van 

het menselijk, natuurlijk, economisch en 

sociaal kapitaal van de gemeente. De tijdlijn 

eindigt met de uitdaging waar de gemeente 

Coevorden voor staat met betrekking tot de 

brede welvaart.

Het menselijk 
kapitaal van 
Coevorden gaat 
over inwoners van 
de gemeente zelf en 
over hun kwaliteit van 
leven, gezondheid en 
kennis en kunde.

Het natuurlijk 
kapitaal van 
gemeente Coevorden 
is een eerste 
levensvoorwaarde 
en omvat de natuur, 
het bodem- en 
watersysteem en de 
luchtkwaliteit. Ook 
de capaciteit aan 
hernieuwbare vormen 
van energie vallen 
hieronder.

Het economisch 
kapitaal van 
gemeente Coevorden 
gaat over datgene 
wat nodig is om 
materiele welvaart 
op te bouwen en 
economische groei 
mogelijk te maken, 
zoals infrastructuur 
voor mobiliteit en 
energie.

Het sociaal kapitaal 
van Coevorden 
gaat over de 
kwaliteit van sociale 
verbanden en hoe 
de samenleving in 
Coevorden als geheel 
functioneert en 
zichzelf organiseert. 
Dit kan bijvoorbeeld 
tot uiting komen in 
typische gebruiken 
en evenementen 
of in een sterk 
verenigingsleven.
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Het sociaal kapitaal van gemeente Coevorden gaat over de 

kwaliteit van sociale verbanden en hoe de samenleving in de 

gemeente als geheel functioneert en zichzelf organiseert. Dit 

kan bijvoorbeeld tot uiting komen in typische gebruiken en 

evenementen of in een sterk verenigingsleven.
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Uitdagingen

voor de 
toekomst
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De toekomst van de 
gemeente vraagt 

om een overheid die 
handelt volgens de 

vijf waarden. 
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De brede welvaart in de
 gemeente kent een aantal 

flinke uitdagingen die 
generaties overstijgen.

Dit vraagt van de overheid 
om langjarige lijnen uit te 
zetten die de bestuurlijke 

cyclus overstijgen.

En op een manier die past bij 
de waarden van het Koeverns 

Kompas.
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Wethouder Joop pleit voor een sterke over-

heid. Een overheid die uitnodigend genoeg 

is om initiatieven vanuit de samenleving 

te ondersteunen en deze tegelijkertijd in 

goede banen weet te leiden. Maar ook 

een overheid die verder kijkt dan de eigen 

sectorale bevoegdheden. Joop ziet een 

toekomst voor zich waar integraal – dossier 

overstijgend noemt hij dat – wordt gekeken 

naar opgaven die kunnen bijdragen aan de 

brede welvaart voor de inwoners van Coe-

vorden. Hier komen geluk, gezondheid, 

voorspoed en verantwoordelijkheid voor 

toekomstige generaties samen.

We starten bij het voormalige grenskantoor 

tussen Nederland en Duitsland dat inmid-

dels in gebruik is door de organisatie van 

het grensoverschrijdende Europark. Het 

samenwerkingsverband van het Europark 

tussen Coevorden en Emlichheim is een 

eerste stap naar een toekomst waarbij de 

landgrenzen niet meer de ontwikkelingen 

van de regio beperken, maar juist gebruik 

maakt van de verschillende kansen en kwa-

liteiten aan beide zijden van de grens. Joop 

ziet veel kansen voor een betere samen-

werking tussen NL en D bijvoorbeeld als 

het gaat om vraagstukken in het onderwijs, 

de arbeidsmarkt en de energietransitie.

Dat wethouder Joop graag nieuwe coalities 

en samenwerkingsverbanden smeedt zien 

we ook terug bij het nieuwe gezondheids-

centrum de Veltstroom in Coevorden. Hier 

werken huisartsen, medisch specialisten, 

apothekers en paramedici onder één dak 

aan een gezonde regio en is er een nau-

we samenwerking met het Saxenburgh 

Medisch Centrum in Hardenberg. Nood-

zakelijke zorg blijft door de bundeling van 

krachten bereikbaar voor iedereen. In de 

toekomst voorziet Joop ook een grote rol 

voor zorg op afstand. Met behulp van nieu-

we digitale technieken kan tot in de kleinste 

kernen van de gemeente Coevorden zorg 
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Regisseur van de 
(integrale) brede 
welvaart
- Joop Brink -
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op maat worden geboden.

Op weg naar de sporthal in Dalen rijden 

we langs het woonproject in aanbouw de 

Casperhof. Van het voormalige gemeen-

tehuis van Dalen zijn delen bewaard ge-

bleven, zoals de trouwzaal en de kamers 

van de burgermeester en wethouders, die 

inmiddels onderdak bieden aan diverse 

verenigingen en het dorpshuis. Daarnaast 

worden nieuwe appartementen gebouwd 

om de doorstroming van woningen in de 

gemeente te stimuleren. Een goed voor-

beeld voor de toekomst, waar verleden en 

heden samenkomen en het behoud van 

maatschappelijke voorzieningen is gekop-

peld aan de behoefte aan nieuwe wonin-

gen, aldus Joop.

Bij de sportcomplexen in Dalen en Schoon-

oord komt de werkelijke passie van de 

wethouder naar boven. Sport verbindt! 

Coevorden staat op meerdere plekken voor 

de opgave om sportcomplexen en sporthal-

len te vernieuwen en klaar te stomen voor 

de toekomst. Het gaat niet alleen om het 

toegankelijk maken van de complexen voor 

iedereen of het onderhoud van velden en 

gebouwen, maar ook over de verduurza-

ming en energieneutraal maken van sport-

voorzieningen. Hierbij komt ook de vraag 

aan de orde hoe sport beter verbonden kan 

worden aan de lokale economie, onderwijs, 

ouderenzorg of zelfs woningbouwopga-

ven. De gemeente kan deze samenwer-

king stimuleren, de lokale verenigingen en 

maatschappelijke organisaties zullen de bal 

moeten inkoppen!

Vaak wordt er gezegd dat integraal na-

denken over de toekomst ingewikkeld is. 

Volgens Joop biedt het juist kansen om de 

brede welvaart voor iedereen bereikbaar te 

maken en te houden!

De gemeente kan 
samenwerking 
stimuleren, de 
samenleving zal 
de bal moeten 
inkoppen.
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Gemeente Coevorden is 
groter dan je denkt.
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Netwerken, relaties en 
imago overstijgen de 

gemeentegrenzen. Zeker 
met wat durf, eigenheid, 
grensverleggend kijken, 
verbindend handelen en 

trots zijn.
33



Coevorden is meer 
dan de gemeente 

Coevorden. 
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Denken door de schaal-
niveaus heen is een logisch 
gevolg van de vijf waarden. 

De kernen in de gemeente 
Coevorden hebben in wisse-
lende verhoudingen innige 

relaties met elkaar en 
omliggende kernen. 

Dit betekent dat lokale 
keuzes gevolg kunnen 

hebben op de brede welvaart 
van de hele gemeente en 

zelfs de regio.
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Ergens schuilt er een visionair in wethouder 

Jeroen. Jaren voor de totstandkoming van 

het zonnepark aan de N34 / Hunnebed-

Highway heeft hij tijdens een bijeenkomst 

geopperd om het weidegebied onder de 

zonnepanelen natuurlijk te laten beheren. 

Nu graast er tussen de zonnepanelen een 

prachtige kudde schapen, die het gras kort 

houdt en elk jaar wol en schapenvlees op-

levert. De volgende fasen van zonneparken 

bieden wellicht meer ruimte voor natuur-

ontwikkeling en recreatieve routes, waar-

door de opwekking van duurzame energie 

gepaard gaat met de versterking van de 

biodiversiteit en het recreatieve routenet-

werk in de gemeente Coevorden. Eén plus 

één is drie!

Jeroen neemt me mee naar Oosterhesse-

len, het Drentse esdorp waar hij is opge-

groeid. Tot 1998 was Oosterhesselen een 

zelfstandige gemeente waaronder ook de 

kernen van Gees, Zwinderen en Geesburg 

vielen. Nu is Oosterhesselen één van de 

achtentwintig dorpskernen van Coevorden 

en is het voormalige gemeentehuis omge-

toverd tot een gezondheidscentrum. Naast 

de toekomstige ontwikkelingen van stad 

Coevorden ziet Jeroen ook voor kernen 

als Oosterhesselen kansen. Hij pleit voor 

het verbeteren van verpauperde plekken 

binnen de bestaande dorpskernen. Als 

voorbeeld gaan we naar het voormalig Her-

vormd vormingscentrum De Klencke aan 

het Witte Zand. Door dit soort verwaarloos-

Maatwerk 
vraagt 
tegelijkertijd 
om heldere 
kaders.
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Ruimte voor 
maatwerk
Jeroen Huizing 
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de plekken op een positieve wijze te ont-

wikkelen ontstaat er ruimte voor woning-

bouw binnen de kernen van Coevorden en 

nieuw draagvlak voor de bestaande voor-

zieningen, zonder dat het cultuurhistorisch 

karakter van de dorpskernen wordt aange-

tast. Hier is zorgvuldig maatwerk nodig.

Ook rijden we langs de dorpsranden van 

Sleen. Op sommige plekken is het dorp op 

vanzelfsprekende en fraaie wijze verbon-

den met het omliggende landschap. Deze 

plekken moet je koesteren en behouden 

voor de toekomst. Op andere plekken kan 

echter veel verbeterd worden om de kwa-

liteit van het Drentse landschap tot diep 

in de dorpskernen te laten doordringen. 

Jeroen beschrijft het zelf als volgt; ‘de klein-

schaligheid van het landschap rondom veel 

van onze kernen draagt bij aan de kwaliteit 

van die kernen. Bij de vele uitdagingen op 

het gebied van klimaat, energie, natuur en 

landbouw die voor ons liggen, zou de ver-

sterking of minimaal het behoud van die 

kleinschaligheid voorop moeten staan’. Ook 

deze opgave vraagt om zorgvuldig maat-

werk.

De roep om maatwerk vraagt tegelijkertijd 

ook om heldere kaders voor toekomsti-

ge ontwikkelingen waarvan we impact en 

omvang nu nog vaak niet weten. Wat zijn 

de kwaliteiten van de kernen en het land-

schap van de gemeente Coevorden en hoe 

kunnen we deze borgen voor de toekomst? 

Waar liggen de rotte plekken die vragen om 

een nieuwe impuls? En hoe kunnen we initi-

atieven vanuit de samenleving en de markt 

verbinden en toetsen aan de gezamenlijk 

opgestelde kwaliteitskaders? Wellicht bie-

den de toekomstgerichte dorpsvisies hier-

voor de eerste aanzet.

Dat het nadenken over de toekomst van 

Coevorden veel verder gaat dan de ruim-

telijke inrichting van stad, dorpen en land-

schap blijkt wel wanneer Jeroen en ik in 

gesprek raken over de maatschappelijke 

uitdagingen waarvoor Coevorden staat. 

‘Om mee te kunnen doen in de samenle-

ving is goed kunnen lezen en schrijven es-

sentieel. Daarom zet ik erop in om in 2050 

geen laaggeletterdheid meer te hebben in 

de gemeente Coevorden’, aldus wethouder 

Jeroen.
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Het Kompas werkt 
als een denkkader 
Een kader waarin 

keuzes onderbouwd 
kunnen worden op 
basis van Koeverns 

waarden.
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Dit betekent het Koeverns 
Kompas voor de keuzes van 

het huidige bestuur. 

Voor een aantal plekken 
hebben we op basis van deze 
keuzes toekomstbeelden ge-

schetst.

Wij leggen hiermee een ver-
binding met de toekomst en 
gaan hier graag met jou over 

in gesprek. 

Welke keuzes zou jij maken 
op basis van het kompas?
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Durf: we stimuleren inwoners om initiatieven te ontplooi-

en en hebben zelf het lef om voor de troepen uit te lopen.  

Eigenheid: er is ruimte voor maatwerk waarbij menselijke 

maat, zorgzaamheid en herkenbaarheid zorgen voor 

authenticiteit.

Grensverleggend: buiten de lijntjes denken mag en we 

kijken letterlijk over de grens.  We stimuleren creatieve 

ideeën. 

Verbindend: we brengen actief partijen bij elkaar en slui-

ten aan als dat nodig is. We zijn uitnodigend en 

benaderbaar.

Trots : we zijn optimistisch en stralen naar binnen en bui-

ten uit dat we trots zijn. Dit vergt oprecht geloof in wat we 

doen door zelfkritisch vermorgen.
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Als wij dit toepassen op de uitdagingen en ambities voor 

de brede welvaart in onze gemeente dan is Coevorden in 

2050 ...

… onderdeel van een sterke internationale regio. Samen met gemeenten als Emmen, 

Hoogeveen, Hardenberg, Emlichheim (D) en Meppen (D) vormt gemeente Coevorden 

een sterk verbonden regio met 360o perspectief waar de kwaliteiten van de afzonderlijke 

kernen en landschappen elkaar versterken. Onder andere op het gebied van onderwijs, 

(culturele)voorzieningen, economische ontwikkeling en de energietransitie wordt nauw 

samengewerkt, waarbij het soms geven en nemen is. gemeente Coevorden neemt bij deze 

internationale samenwerking het voortouw en is het visitekaartje van Noordoost-Neder-

land. Coevorden is een plek van ontmoeting.

… een gemeente waar verschillende snelheden van ontwikkeling naast elkaar plaats-

vinden. Het landschap is leidend. Zo wordt er zorgvuldig omgegaan met het behoud en 

bescherming van de bijzondere kleinschalige dorpskernen, worden slechte plekken in de 

kernen kleinschalig verbeterd, worden in de grotere dorpen de voorzieningen versterkt 

(ook ten behoeve van de omliggende kleinere kernen) en is er ruimte voor nieuwe ontwik-

kelingen in en om de stad Coevorden. 
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… uitblinker in slimme oplossingen waarbij niet één maar meerdere opgaven tegelijk 

worden aangepakt. Er wordt integraal nagedacht over opgaven en oplossingen. Denk 

hierbij aan ruimte voor economisch ontwikkelingen of woningen én het standaard toepas-

sen van zonnepanelen op het dak, de transformatie van de landbouw én de verbetering 

van de biodiversiteit én de recreatieve toegankelijkheid van het landschap of aan de ver-

sterking van (sport)voorzieningen én de zorg én ouderenhuisvesting. Daar waar de combi-

natie van kansen kan leiden tot meerwaarde wordt deze met beide handen aangegrepen. 

De gemeente biedt ruimte aan maatwerk binnen heldere kaders.

… een gemeente waarin iedereen meedoet en meedenkt. Al ver voor 2050 heeft ge-

meente Coevorden de generatiearmoede overwonnen en de laaggeletterdheid aange-

pakt. Door de optelsom van alle ontwikkelingen is de gemiddelde levensverwachting 

gelijkgetrokken met de rest van het land. Gemeente Coevorden biedt kansen en stimu-

leert het eigen initiatief van inwoners, bedrijven en verenigingen. Het rijke verenigingsle-

ven zorgt dat de eenzaamheid  teruggedrongen is. De gemeente heeft urgente opgaven 

als klimaatadaptatie en energietransitie aangegrepen om Coevorden uit te laten groeien 

tot de regionale opleider van mensen die deze urgente opgaven moeten realiseren. Dit 

kon de gemeente doen door de ervaringen die ze heeft opgedaan als trekker van de triple 

helix aanpak binnen de Dutch Tech Zone.
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Coevorden in 2050...

Hoe zou jij de tekening inkleuren op basis van het kompas?

Durven om agrariërs de beheerders van het landschap te laten zijn.

Eigenheid versterken door de trage snelheid van het landschap te gebruiken.

Grensverleggend handelen door op zoek te gaan naar nieuwe combinaties.

Verbindend door het landschap leidend te laten zijn.

Trots op alle goede inititatieven en deze te vieren.
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Coevorden in 2050...

Hoe zou jij de tekening inkleuren op basis van het kompas?

Durven om gemeente Coevorden stevig op de regionale en internationale kaart te zetten.

Eigenheid door de dynamiek van het regionale economisch kapitaal te benutten.

Grensverleggend door een 3600 perspectief te hanteren in alles wat we doen.

Verbindend door onderwijs, ondernemers en overheid continu met elkaar te laten praten.

Trots op alle innovaties en toepassingen uit de gemeente Coevoren
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Coevorden in 2050...

Hoe zou jij de tekening inkleuren op basis van het kompas?

Durven om stad Coevorden naar voren te schuiven als opleidingscentrum en 

ontmoetingsplek van de regio.

Eigenheid door de historie van stad en dorpen steeds verder zichtbaar te maken.

Grensverleggend door de omgeving van het internationale station en het Europapark te 

omarmen.

Verbindend door routes op logische plekken van reuring samen te laten komen.

Trots op alle jongereninitiatieven in stad en gemeente.
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Coevorden in 2050...

Hoe zou jij de tekening inkleuren op basis van het kompas?

Durven om in de dorpen de dynamiek aan te wakkeren.

Eigenheid door het karakter van ieder dorp te erkennen en te benutten.

Grensverleggend door ruimte te bieden aan innovatieve ontwikkelingen in de dorpen.

Verbindend door het faciliteren en stimuleren van lokale gemeenschappen.

Trots op de verscheidenheid en kracht van alle dorpen.
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Het Koeverns Kompas is 
onder begeleiding van 
MUST opgesteld.

September 2021


