Buur(t)man Langeveen
'Als er in Langeveen iets moet gebeuren,
dan gaan ze er met z'n allen voor'
"Sinds 1982 ben ik werkzaam bij de gemeente Tubbergen en heb in de
daaropvolgende jaren binnen het sociaal domein veel verschillende functies
vervuld, waaronder de laatste 25 jaren ook die van kernradencoördinator.
Na de ambtelijke samenvoeging kwamen daar ook de kernen van Dinkelland
bij. Als contactpersoon vervul ik een verbindende rol tussen de in totaal 19
kernraden en de beide gemeenten. Dit doe ik nog steeds met heel veel plezier.
Met de komst van het proces Mijn Dorp 2030 is de rol van de kernraden enigszins veranderd en daarmee ook mijn eigen rol. Op organische
wijze zijn een deel van de werkzaamheden overgegaan naar de buur(t)mannen en –vrouwen. Voor mij werd hiermee de mogelijkheid
gecreëerd om de functie van buur(t)man te vervullen voor de kernen Tilligte, Vasse en Langeveen. Daarnaast heb ik als kernradencoördinator
nog een verbindende rol bij kernoverstijgende thema’s en ben zo nodig inzetbaar als tijdelijk waarnemend buur(t)man voor andere kernen.
Sinds februari 2021 ben ik waarnemend buur(t)man van Denekamp. Het geeft me veel energie om samen
met de inwoners te kijken wat nodig is om hun kern voor nu en in de toekomst leefbaar te houden.
Langeveen is een bijzonder dorp, omdat het samenwerkt met Bruinehaar, dat in de gemeente Twenterand
ligt. Langeveen kent twee actieve belangenorganisaties voor inwoners die zich inzetten voor het algemeen
belang; de dorpsraad en de kerngroep MijnLangeveenBruinehaar2030. Beide organisaties streven
hetzelfde doel na, namelijk een leefbaar dorp voor nu en in de toekomst. Ze vullen elkaar goed aan met de
verschillende thema’s waarop ze zich richten.
Langeveners zijn over het algemeen echte doeners. Als het moet gebeuren, dan gáát het ook gebeuren,
en gaan ze er voor. Het is een kleine kern, maar er gebeurt enorm veel. Het is mooi om daaraan een
steentje bij te kunnen dragen."
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