Convenant Streek IKC De Wenteling
De verenigingen van Dorpsbelang Witteveen en Plaatselijk belang de Broekstreek(Garminge,
Mantinge en Balinge), de besturen van de dorpshuizen ‘t Broekhoes te Balinge en De Tille te
Witteveen, de Stichting Kits Primair en de gemeente Midden-Drenthe nemen een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van het voedingsgebied van Streek
IKC De Wenteling en zijn overeengekomen:
ü Dorpsbelang Witteveen, Plaatselijk Belang De Broekstreek, Dorpshuis De Tille,
Dorpshuis ’t Broekhoes, Kits Primair, gemeente Midden-Drenthe (verder te noemen
Partners Streek IKC De Wenteling) hebben als gelijkwaardige partners een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het verzorgingsgebied van Streek IKC De
Wenteling
ü Partners onderstrepen het belang van het verzorgen van onderwijs in de streek voor
het belang van de leefbaarheid in de dorpen
ü De intentie hierbij is de vorming en ontwikkeling van een Streek IKC voor de
aankomende 15 jaar die haar wortels heeft in de gemeenschappen van het
verzorgingsgebied van het IKC en daar ook van meerwaarde is voor de leefbaarheid
van het gebied
ü Partners bespreken jaarlijks het vierjaren perspectief over de ontwikkeling van het
Streek IKC
ü Partners overleggen minimaal tweemaal per jaar over de ontwikkeling van het Streek
IKC
ü Partners streven naar de ontwikkeling van een Streek IKC voor kinderen van 0-13 jaar
en maken hierover gebruiksafspraken over het gebruik en inrichting van het Streek
IKC
ü Partners gaan de maatschappelijke functie van het Streek IKC verder ontwikkelen
ü Partners bieden activiteiten aan die evenwichtig verdeeld worden aangeboden in het
gehele verzorgingsgebied van het Streek IKC
ü Partners communiceren gezamenlijk en gelijktijdig over ontwikkelingen die gevolgen
kunnen hebben voor het Streek IKC en maken hierover concrete afspraken
ü Partners verzorgen tweemaal per jaar een nieuwsbrief over de ontwikkelingen van
het Streek IKC
ü Dorpshuis De Tille laat zich in dit proces vertegenwoordigen door Dorpsbelang
Witteveen
ü Partners en gemeente vormen voor dit proces een gezamenlijke projectgroep
ü Jaarlijks worden de afspraken en praktische uitwerking van het convenant door de
partners besproken
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