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Inleiding.
Tjuchem een mooi dorp met ongeveer 300 inwoners gelegen aan de rand van,
nu nog, de gemeente Slochteren.
Na de herindeling in 2018 aan de rand van de gemeente Midden Groningen.
Tjuchem is een dorp met een visie.
In 2007 is de eerste dorpsvisie aangeboden aan het collega van B&W van de
gemeente Slochteren voor de jaren 2007-2017.
Tjuchem was toen het eerste dorp dat een dorpsvisie in leverde bij de
gemeente daar zijn we trots op.
Deze visie loopt nu ten einde en is het tijd voor een nieuwe visie 2017-2027.
Wij presenteren daarom als bestuur van de Vereniging School en
Dorpsbelangen Tjuchem, in samenspraak en met inbreng van de
dorpsbewoners, onze nieuwe dorpsvisie.

Namens het bestuur van de Vereniging School en Dorpsbelangen Tjuchem.
Tineke Fledderman – Zuidema.
Voorzitter.

Plan van aanpak dorpsvisie 2017 – 2027.
Een dorpsvisie maakt je als bestuur samen met de inwoners van het dorp,
je geeft ze de mogelijkheid om mee te denken.
De dorpsvisie bestaat uit 5 onderwerpen dezelfde als in de vorige visie.






VERKEER.
WOON EN LEEFOMGEVING.
WONEN EN ONDERNEMEN.
NATUUR, MILIEU EN DUURZAAMHEID.
LEEFBAARHEID EN ONTSPANNING.

Tijdens 3 avonden hebben we samen met de dorpsbewoners invulling gegeven
aan onze dorpsvisie.
28 september 2017 Brainstormavond.
Wat houd ons bezig?
Wat willen we veranderen?
Wat zijn onze zwakke punten?
Wat zijn onze sterke punten?
Wat zijn onze kansen?
Wat zijn onze bedreigingen?

25 oktober 2016 van WENSEN tot VISIE & ACTIE.
We zoeken grotere punten voor de langere termijn – geen wensenlijstje of
wensdromen.
DOEL: ook in 2027 is Tjuchem een AANTREKKELIJK DORP.
21 december 2016 VISIE en ACTIE.
We hebben veel actie punten die we willen realiseren.
We moeten dit samen doen, burgerparticipatie is hierin erg belangrijk.
Samenwerking hierin met de gemeente, provincie maar nog dichterbij, de
omliggende dorpen, is erg belangrijk.
Nelson Mandela zei eens.
“Een visie zonder actie blijft een droom, met actie zonder visie blijf je in de
waan van de dag. Een visie met een gedegen plan en uitvoering veranderd de
wereld.”

Zwakke en sterke punten van Tjuchem.

Zwakke punten van Tjuchem.
Geen goed internet.
Communicatie in het dorp.
Openbaar vervoer/toegangswegen onveilig.
Weinig te bieden voor jeugd/ Keet wordt niet gebruikt.
Jeugd wordt niet gehoord.
Te weinig vrijwilligers.
Zwerfvuil ( van een enkel zakje tot koelkast).
Twee dorpshuizen.

Sterke punten van Tjuchem.
Nu zijn er veel ouderen: de huizen komen straks beschikbaar voor verjonging
van het dorp.
Tjuchem ligt heel centraal qua verkeer.
Recreatie, wandelen, fietsen, kanaal, Schildmeer.
Noaberschap: samenwerken om iets te bereiken. Samenwerking met Steendam
en Meedhuizen.
Tjuchem heeft alles – dorpshuizen, park etc.
Veel activiteiten op het dorp.

Kansen en bedreigingen voor Tjuchem.

Bedreigingen voor Tjuchem.
Straks wonen in een veel grotere gemeente.
Terugtredende overheid.
Aardbevingen.
Verbindingen met nieuwe ziekenhuis wordt slechter.
Gaslocatie leeg in 2027?
Verdubbeling N33.
Waardedaling huizen.

Kansen voor Tjuchem.
Huizen opgeknapt na NAM schade.
Rustig dorp.
Energie neutraal/ duurzaam.
Zorg voor ouderen/ zorg voor jeugd.
Jeugd in het bestuur voor Dorpsbelang.
Snel internet.

Visie verkeer.
Tjuchem is in 2027 goed bereikbaar.
Wegen, voet- en fietspaden zijn veilig en
overzichtelijk.
Belangrijkste wensen.
Snelheid binnen Tjuchem terug naar 30 km; er buiten echt 60 km per uur.
Kruisingen overzichtelijk & herkenbaar.
Alle (huidige en nieuwe) fietspaden veilig en verlicht; openbaar vervoer.

Elementen van de visie.
Veilig en minimale overlast; duurzaam; mooi uitgevoerd & goed onderhouden.
Aandacht voor fietsers en voetgangers.
Geen overlast van verkeer.
Onderhoud en nieuwe aanleg goed plannen.
Goed openbaar vervoer.

Waarom deze visie.
Bereikbaarheid is belangrijk om ons dorp aantrekkelijk te houden voor nieuwe
inwoners.
Veilige wegen, feits- en voetpaden zijn belangrijk voor de huidige bewoners.
Maar ook om het wonen in Tjuchem voor nieuwe gezinnen (met kinderen)
aantrekkelijk te maken.

Visie woon en leefomgeving.
Tjuchem heeft ook in 2027 een aantrekkelijk
dorpskarakter.
Mensen wonen in een mooi dorp & omgeving.
Elementen van de visie.
Snel internet straks ook belangrijk voor aanbieden van zorg, boodschappen etc.
Het dorp aantrekkelijk houden/maken voor jongere en oudere jeugd.
Open wifi spots en aantrekkelijk straatmeubilair voor bewoners en bezoekers.
Minimaliseren overlast geluid en zichtbaarheid N33, NAM en lelijke agrarische
voorzieningen.
Wij hebben last van het gas maar de winst gaat naar de Randstad.

Waarom deze visie.
Tjuchem wil zijn mooie zaken behouden.
Het moet aantrekkelijk zijn om als klein Gronings dorp levensvatbaar te blijven.
Er moet dus geïnvesteerd worden in kleine en grotere zaken.

Visie wonen en ondernemen.
In 2027 is Tjuchem een aantrekkelijk dorp voor
diverse typen bewoners en voor kleine ondernemers.

Elementen van de visie.
Promotie van dorp en ondernemers.
Kleinschalige bedrijvigheid stimuleren (faciliteren/bestemmingsplannen
aanpassen)
Langer kunnen wonen op Tjuchem (levensloop bestendige woningen)
Woonruimte voor de jeugd.
Leefbaarheid is goed.
Tjuchem is een dynamische dorp en de bereikbaarheid moet goed zijn.

Waarom deze visie.
Stilstand is achteruitgang.
We moeten blijven investeren in de kwaliteit van de woningen.
Glasvezel is hierin erg van belang om Tjuchem aantrekkelijk te maken voor
ondernemers.

Visie milieu, natuur en duurzaamheid.
In 2027 is Tjuchem energieneutraal met mooie
vergezichten en een mooi open landschap.
Wind door je haren.
Elementen van de visie.
Bundelen van milieu, natuur en duurzaamheid.
Geen grootschalige aanplant van productiebossen.
Vergroten bewustwording, verantwoordelijkheid en betrokkenheid
dorpsbewoners.
Energie neutraal met voordelen voor alle dorpelingen.

Waarom deze visie.
Dit is belangrijk om te zorgen dat Tjuchem in 2027 een aantrekkelijk dorp is om
in te wonen.
Tjuchem in 2027 energieneutraal is en onze natuur in stand gehouden wordt en
zelfs bevorderen waar nodig.

Visie leefbaarheid en ontspanning.
In 2027 is Tjuchem een aantrekkelijk dorp voor
bewoners, fietsers en wandelaars.
Tjuchem is ook aantrekkelijk voor de jeugd.

Elementen van de visie.
Picknickbanken plaatsen: nieuw rustpunt /oplaadpunt E-bike bij de sporthal.
Meer info borden over verleden/nostalgie/bijzonderheden.
Meer toegankelijkheid sportfaciliteiten voor de oudere jeugd.
Onderhoud van de verschillende faciliteiten.

Waarom deze visie.
Tjuchem moet een aantrekkelijk zijn om als klein Gronings dorp levensvatbaar
te blijven.
Er zal dus geïnvesteerd moeten worden in kleinere en grote zaken.
Wat je hebt moet je onderhouden en in stand houden.
Samenwerking hierin met omliggende dorpen en de gemeente is hierin
belangrijk.

Conclusie.
De dorpsvisie 2017 – 20127 is klaar.
Het gaat bij de dorpsvisie minder om de
“SPULLENBOEL”.

Maar meer wat we SAMEN willen en wat we daarbij
NODIG hebben.

Hoe houden we TJUCHEM aantrekkelijk?
Niet alleen voor ons, maar ook voor de nieuwe
TJUCHSTERS.

Wat moet de School en Dorpsbelangen doen, wat
kunnen we SAMEN doen.

