Manifest 2022-2040

Een bloeiende polder, nu én in de toekomst

Ons samenwerkingsmanifest
Inleiding
Ons landschap werd tachtig jaar geleden bedacht op de tekentafel. Herkenbaar aan de strakke lijnen en weidse vergezichten. Een nieuw stuk
grond waarin ondernemerschap stevig wortelde. We bouwden een samenleving door samen te wonen, te werken en samen te leven met
mensen uit alle windstreken. Een stevig fundament voor een bloeiende samenleving. Om dit zo te houden hebben we afspraken gemaakt
zodat we nu én later nog steeds goed kunnen samen leven in een wereld die steeds sneller verandert.

We staan voor grote opgaven. Een vitaal en leefbaar Noordoostpolder blijven, vraagt om het maken van gezamenlijke keuzes. Dit
omdat we een betrokken en verbonden samenleving zijn, waar men er voor elkaar is als het nodig is. We zien onze samenleving als een
plaats waarin iedereen meedoet, waarin we zorgen voor elkaar en het gebied Noordoostpolder. Dit komt onze leefbaarheid, ons woongeluk
en ons welzijn ten goede. Als krachtige samenleving delen we deze zorg en verantwoordelijkheid samen.
Dit inzicht vormt de basis voor dit manifest dat wij, bestuurders van de maatschappelijke partners in Noordoostpolder, samen
hebben vormgegeven. Zo zorgen we ervoor dat de kwaliteit van leven ook voor de generaties die na ons komen goed blijft.

Wat zien we in de toekomst

De uitdagingen
die we gezamenlijk oppakken
De 10 uitdagingen hebben we vertaald
naar 6 heldere ambities voor 2040.
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Onze ambities voor 2040

Een bloeiende
polder, nu en later
Verbonden en betrokken
samenleving
Vanuit gedeelde waarden werken
we samen aan welzijn, met als
doel het verbeteren van kwaliteit
van leven nu en later

Het begint allemaal
met bewustwording..

Samen voor een bloeiende polder, nu én later
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Verbonden en
betrokken samenleving
In Noordoostpolder kijken we om naar elkaar. In onze
samenleving telt iedereen mee en doet iedereen mee.
In Noordoostpolder heeft ondernemerschap en
persoonlijke kracht alle ruimte. Hier zoeken we elkaar op en
verstaan én begrijpen we elkaar.
Samen geven we vorm aan een samenleving waarin we
welzijn en geluk voorop zetten en waar we ons veilig en
verbonden voelen: met elkaar én met Noordoostpolder.
Zo bouwen we samen aan de wereld van vandaag én aan de
wereld van morgen.

Het is 2040 en ...
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Iedereen doet mee
In Noordoostpolder leeft niemand in armoede.
Iedereen heeft een basis om op te staan en kan voorzien in
de eigen levensbehoeften. Deze zekerheid geeft vertrouwen
en ruimte en stimuleert ons ondernemerschap. Vertrouwen
laat talent tot bloei komen en houdt ons gezond. Dit vergroot
de weerbaarheid van onze hele regio.
Hierdoor is het voor iedereen mogelijk zich in te zetten voor
elkaar en voor onze mooie gemeenschap. Vanuit kennen,
kunnen of willen. Door betaald werk of door vrijwilligerswerk.
Door jezelf te ontwikkelen of door voor anderen te zorgen die
dit zelf niet kunnen.
Iedereen doet mee en kan daarmee betekenisvol leven in
onze prachtige regio.

Het is 2040 en ...
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Vitaal en leefbaar
Noordoostpolder brengt je in balans.
Hier vind je de ruimte om op te groeien. Plekken waar je kunt
spelen, ontdekken, ontmoeten, verbazen en verwonderen.
Waar onderwijs en scholing helpt om dromen waar te maken
en kansen dichterbij brengt voor iedereen.
Onze uitstekende zorg is altijd dichtbij is en gezonde voeding
is voor iedereen beschikbaar.
Waar veiligheid en verbinding in onze dorpen en wijken is
geborgd en samen leven prettig is.
Waar je geniet van sport, beweging en cultuur, maar ook je
balans hervindt in verbinding met onze prachtige natuur.

Het is 2040 en ...

Noordoostpolder is vitaal, gezond en aantrekkelijk en biedt
voor ieder wat wils.
Jouw goede leven leef je hier, in Noordoostpolder.
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Woongeluk in de polder
Wonen in Noordoostpolder is wonen en leven op een
manier die bij je past.
We hebben een uniek en divers aanbod aan woningen in
onze regio. Iedereen vindt hier direct een thuis. Zo
hebben kinderen een veilige plek waar ze kunnen
opgroeien.
Of je nu aan het begin van je woon carrière staat of al
wat verder bent. Of je huurt of koopt. Of je speciale
aanpassingen nodig hebt of juist meer creatieve vrijheid
wilt, wij zorgen dat je kunt wonen op een manier die bij
je past.
In aantrekkelijke en veilige wijken waar je prettig
samenleeft met je buren. Waar je jezelf kunt zijn. In een
huis dat speciaal voor jou lijkt gemaakt. Op een plek waar
jij je thuis voelt.

Het is 2040 en ...

Dat noemen we woongeluk in de polder.
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Werken vanuit onze
gedeelde waarden
We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid. Voor
elkaar en voor de toekomst. De verbondenheid die we
voelen met ons mooie landschap is iets dat we als kind al
ervaren. Respect voor elkaar en voor de wereld om ons
heen is de bodem waarop onze samenleving tot bloei komt.
Wij handelen vanuit kracht. Wat we nu kunnen oplossen,
stellen we niet uit tot later. Wij schuiven geen rekeningen
door, maar delen zorg én verantwoordelijkheid samen.

Het is 2040 en ...
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Samen werken
aan welzijn
Samen werken wij aan welzijn. Kwaliteit van leven voor onze
inwoners staat voor ons voorop. Wij zijn de gezondste
gemeente en werken iedere dag samen om welzijn te
verbeteren.
Als mensen onze zorg nodig hebben, dan versterken we
elkaar en werken samen als één. Ons doel is helder. We
kijken eerst naar de mens en doen dan wat goed is.
We kennen de ruimte en onze beperkingen. We vertrouwen
elkaar en verbeteren iedere dag weer hoe we samenwerken.
Ons manifest geeft richting aan onze visie en zorgt dat we de
bedoeling niet uit het oog verliezen.
Zo werken we aan de uitdagingen van vandaag én zorgen we
voor de wereld van morgen.

Het is 2040 en ...
13

Van ambities naar acties
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De veranderagenda
Samen met alle collega's bouwen we aan een structuur en
proces dat ons helpt om onze visie voor 2040 te realiseren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eén verbindend verhaal
We spreken dezelfde taal
Richting en duidelijke doelen
Regie en structuur is geborgd
Samenwerken, eigenaarschap & gelijkheid
Vertrouwen versterken
Elkaar echt leren kennen
Heldere rollen en verantwoordelijkheden
Kwaliteiten en vaardigheden
Leren en groeien

Zonder voorbij te gaan aan alles wat er goed gaat in
Noordoostpolder, werken we samen aan de beweging naar de
toekomst. Op alle niveaus in ons systeem zijn hiervoor
veranderingen en verschuivingen nodig. Waarbij ieder de rol en
verantwoordelijkheid pakt die past.
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Samen tekenen wij voor een bloeiende polder,
nu én later.

'om Nauta

Ton Beurmanje

Toekomstige generaties

