Ons Dorp: Daarle 4.0

Sociaal maatschappelijk
Iedereen is welkom en groei van inwoners is zeer gewenst. De bevolking kent een grote diversiteit waardoor prettige nieuwe contacten zijn ontstaan. Mooi is
dat mensen klaar staan voor elkaar dus integratieproblemen kent Daarle niet. Iedereen doet mee. “Ons kent ons” en “we voelen ons Noabers” aan die
waarden is de afgelopen jaren met succes gewerkt. Ze zijn versterkt en vrijwilligers zijn weer vol energie actief voor hun dorp, hun verenigingen en de kerk.
Ouderen hebben het goed geregeld in Daarle. Er zijn diverse groepswoningen waar zowel via thuiszorg als door vrijwilligers de taken die niet meer lukken
worden opgepakt. Van betutteling is geen sprake, de ouderen regelen zaken zo lang mogelijk zelfstandig en met elkaar.
De inzet van de vele vrijwilligers maakt veel mogelijk. Het is geweldig om erbij te horen in Daarle.
Fysiek ruimtelijk
Er zijn twee centrale voorzieningen in het dorp waar zich van alles afspeelt en waar veel mogelijk is. Ieder heeft een eigen invulling. De school groeit door de
extra pr die eraan gegeven is, er zijn sportvelden en via de durf te vragen app kunnen werkruimtes gehuurd worden. Iedereen ontmoet elkaar en er kan op
alle fronten worden samengewerkt. Ook de helpende handen binnen de zorg worden vanuit een centrale plek geregeld. En natuurlijk worden via internet
bestelde producten aan huis bezorgd.
De watertoren en de kerk zijn ook nu nog belangrijke karakteristieke gebouwen voor Daarle. De kerkelijke signatuur is de kracht van Daarle en heeft de
afgelopen jaren nieuwe inwoners aangetrokken. Doordat de beide gemeenten de samenwerking zijn aangegaan is de aantrekkingskracht ervan toegenomen.
Ondernemend
De landbouw in en rond Daarle heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld. Op technologisch gebied loopt Daarle voorop. E-farming, dierenwelzijn, van
verre komen mensen kijken hoe Daarle het doet. Daarle floreert als nooit te voren. En omdat de streekproducten ook in de schappen liggen komen mensen
uit de regio graag even naar de winkel in Daarle. Daarnaast zijn er diverse nieuwe bedrijven ontwikkeld zoals een kwekerij. De groene omgeving met
prachtige weilanden zijn geschikt gemaakt om langs en over te wandelen. Door de samenwerking tussen boeren en burgers is het begrip voor ieders wensen
over en weer optimaal. Beiden kunnen ze genieten van de prachtige landelijke omgeving van Daarle.
Duurzaam
De mobiliteit is goed geregeld. Er zijn elektrische auto’s die samen gebruikt worden. Daarle is volledig energie neutraal, dat is gelukt omdat iedereen meedoet
aan het opwekken van zonne- of windenergie. De huizen zijn goed geïsoleerd en aardwarmte wordt gebruikt. Er is een dorpscoöperatie opgericht en vanuit
de heldere visie is flink veel subsidie verkregen van de provincie en de overheid.

