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INLEIDING
De gemeente Dongeradeel heeft te maken met de krimpopgave. De dorpen koesteren hun kern en willen voorkomen dat aan de randen nieuwbouw
plaatsvindt terwijl de kern leegloopt. Het project Duurzame Beschermde
Dorpsgezichten Dongeradeel (DBDD) wil perspectieven in beeld brengen,
aantonen dat er binnen de kernen ruimte is voor ontwikkeling, voor kwaliteit
en diversiteit.
Doelstelling is het behoud en het versterken van aantrekkelijke duurzame
woonmilieus in en rond de vier beschermde dorpsgezichten van de gemeente
(Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens/Moddergat). Het is het streven, dat
beschermde dorpsgezichten dynamische gebieden zijn die kunnen meegroeien
met de eisen van deze tijd en waar het prettig wonen, werken en verblijven
is. Het experiment brengt de bestaande kwaliteiten van de beschermde
dorpsgezichten in beeld.
Het project richt zich primair op de particuliere woningvoorraad binnen
de beschermde dorpsgezichten, maar ook de overige gebouwen, de sociale
omgeving, de openbare/private ruimte en de economie, gelden als pijlers.
Duurzaamheid is hierbij een belangrijk element.
Basis voor de integrale perspectieven zijn de cultuurhistorische verkenning,
de bouwhistorische verkenning en de Dorpsverkenning. De eerste twee zijn
door externe deskundigen opgezet. De bewoners van de dorpen hebben de
Dorpsverkenning geschreven. Jan Rodenhuis van Partoer en Maeike Lok van
Doarpswurk hebben de dorpen hierbij ondersteund, vooral procesmatig.

Leeswijzer
In dit document blikken wij terug op het proces om te komen tot
de dorpsverkenningen. We bespreken een aantal aspecten van de
organisatie en het proces, en geven aanbevelingen voor vervolgprojecten. Daarna volgen we met een advies aan de dorpen over het
komen van het perspectief tot uitvoerbare projecten. En we sluiten
af met de uitgewerkte stappenplannen per dorp.

2

TERUGBLIK

Aspecten in experiment en organisatie
Vastleggen afspraken
Een experiment heeft als eigenschap dat veel aspecten tijdens het proces worden
ontwikkeld, bedacht en gewijzigd. Wij hebben dat gezien als pluspunt van het
project. Echter, in het kader van verwachtingsmanagement, is het verstandig
om in vervolgtrajecten enige aspecten vooraf vast te leggen. Geëigende manier
hiervoor is een opdrachtbeschrijving met afbakening van met name inhoud en
procesmatige verantwoordelijkheden.
Communicatieplan
In het begin van het traject is gesproken over het opzetten van een
communicatieplan. Dit is echter niet gedaan. Hoewel de communicatie over
het algemeen goed verliep, lijkt het ons voor vervolgtrajecten zinvol om wel
een dergelijk plan op te zetten. Hierin kunnen doelen, doelgroepen, vorm en
verantwoordelijken voor communicatiemomenten worden afgesproken. Ook het
communicatieplan is onderdeel van het zogenaamde verwachtingsmanagement.
Prioriteiten en planning
Dit experiment loopt drie jaar en er zijn veel ideeën en wensen geformuleerd.
Wij hebben de dorpsbelangen en werkgroepen dan ook geadviseerd om een
prioriteitenlijst te maken en de uit te voeren projecten in een drie jarenplanning
te zetten. Ook de gemeente kan vanuit de inhoud van de ontwikkelingsperspectieven een dergelijke planning opstellen, bijvoorbeeld in lijn met reeds geplande
onderhoudswerkzaamheden
Continuïteit
In het kader van verwachtingsmanagement en draagvlak is continuïteit belangrijk. De ingezette koers rondom de DOM is de moeite waard om ook na het
experiment door te trekken. Er zijn goede verwachtingen van de organisatiesuccesvol blijkt, kan deze ook in andere dorpen en gemeenten worden toegepast.
Dorpencoördinator
De dorpencoördinator is van groot belang voor de relatie tussen gemeente en
dorpen. De dorpsbelangen zijn hier zeer positief over. In het project heeft ze
nauwelijks een rol gespeeld. Wij adviseren om haar in het vervolg met deze
dorpen, maar ook in vergelijkbare trajecten in andere dorpen, te informeren en
te betrekken bij verschillende activiteiten met de dorpen. Voor het uitvoeren van
haar werk is de binding met actuele processen zinvol, zo niet onmisbaar.

In willekeurige volgorde komen hier een aantal aspecten van het proces aan
de orde. We geven aan hoe aan deze aspecten vorm is gegeven en hoe dit
een rol heeft gespeeld in het proces. We concluderen met leerpunten voor
het vervolg van het experiment en voor een vergelijkbaar project in andere
dorpen.

Aspecten in proces dorpsverkenningen
Werkgroepen
In de dorpen is gewerkt met verschillende werkgroepen. In het ene dorp heeft Dorpsbelang
al het werk zelf gedaan, terwijl in een ander dorp zo’n vijftien personen actief waren. Beide
werkwijzen hebben voordelen (bijvoorbeeld het gemak om afspraken te maken en de eenheid
in uitwerking tegenover het kunnen verdelen van werk en het aanwezig zijn van meerdere
meningen) en de keuze is dan ook alleen afhankelijk van het type dorp en haar inwoners en de
manier waarop zij te werk gaan.
We hebben wel ervaren dat het belangrijk is dat een werkgroep van begin tot eind (grotendeels) een vaste samenstelling kent. Wisselingen zorgen voor minder continuïteit in het proces.

Persoonlijke terugblik
Wij kijken met plezier terug op het project. De processen in de dorpen, met de dorpsbelangen
en werkgroepen zijn in onze ogen prima verlopen. Uiteraard waren er overeenkomsten tussen
de dorpen, maar vooral de verschillen tussen de dorpen, mensen, gewoonten en werkwijzen
maakten het project interessant.
De procesbegeleiding is gedaan door twee personen van verschillende organisaties. De procesbegeleiders hadden niet eerder samengewerkt, maar vulden elkaar goed aan vanuit eigen
ervaring, kennis en competenties. Ze deelden bovendien dezelfde opvattingen over de basis
van het proces, met betrekking tot met name rolverdeling tussen de verschillende partijen,
draagvlak en communicatie. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor (in ieder geval voor
henzelf) een succesvol project.

Tijdpad/tempo
Het tempo lag hoog, in korte tijd moest er veel gebeuren. Idealiter past ook het tempo zich
aan aan het dorp, in dit geval was dat niet mogelijk. Deze tijdsdruk heeft naar onze mening
geen negatieve invloed gehad op de dorpsverkenningen. Echter, de dorpsbelangen hebben
aangegeven dit (snelle proces) zonder procesbegeleiding waarschijnlijk niet voor elkaar te
hebben gekregen.

Draagvlak
Het experiment kan alleen slagen als de dorpen achter de doelstelling staan en zich hier actief
voor willen inzetten. Dorpsbelang speelt hierbij een cruciale rol. We hebben in dit traject twee
gesprekken met Dorpsbelang gevoerd, waarna het proces is gestart. Dit bleek voor een paar
dorpen te kort door de bocht te zijn. Draagvlak was er wel, maar het is verstandig meer tijd
te investeren in het zich eigen maken van het traject door Dorpsbelang. Hierdoor weet
Dorpsbelang beter wat er van het dorp wordt verwacht, kan het bestuur werkgroepleden
vragen en dorpsgenoten enthousiasmeren.

Trajectmoeheid
Een van de dorpen staat al jaren in het middelpunt van de belangstelling omtrent krimp.
Meerdere deskundigen hebben trajecten gedraaid in en met het dorp. Bovendien lopen er
nu verschillende grootschalige projecten waarbij veel vrijwilligers zijn betrokken. Het risico
bestaat dat men ‘moe’ wordt en inwoners zich niet meer willen of kunnen inzetten voor een
nieuw traject. In het vervolg in deze of andere dorpen zou dit moeten meewegen bij het
aanbieden van trajecten en het ondersteunen daarbij.

Maatwerk
Ieder dorp is anders, net als ieder individu. Omdat draagvlak in de dorpen voor het proces
en de resultaten cruciaal is voor het experiment, is het van belang om de dorpen leidend te
maken en het proces volgend. Rolverdeling, samenstelling werkgroep, inhoud en vormgeving
van de Dorpsverkenning, alle aspecten worden ingevuld in overleg met dorp(-sbelang ), zodat
ze aansluiten bij wat het beste werkt voor het dorp en haar inwoners.

Voornaamste leerpunten

Zorg voor een duidelijke opdrachtbeschrijving met rollen, taken en verantwoordelijkheden
Zorg voor een communicatieplan

Voornaamste leerpunten

Blijf scherp op het tijdpad en de gemaakte afspraken en spreek elkaar daar ook netjes op
aan, als dat nodig is
Waarborg continuïteit zowel vanuit het experiment als daarna in de gemeente. De aanpak
zoals nu ontwikkeld stopt niet, mág niet stoppen, bij het einde van het experiment
Blijf zorgen voor afstemming tussen gemeentelijke vertegenwoordigers en de DOM/
Dorpsbelang
Blijf aansluiten bij werkwijze en werktempo van de mensen in de dorpen
Zorg voor een vaste kern-werkgroep eventueel aangevuld met subwerkgroepen die zelf
verantwoordelijk zijn voor de gemaakte afspraken en verwachte resultaten
Betrek zoveel mogelijk inwoners van het dorp bij voorbereiding en uitvoering van
werkzaamheden. Vraag ze op de man/vrouw af
Betrek Dorpsbelang al in de voorbereiding , zodat Dorpsbelang kan participeren in en mee
vorm kan geven aan het proces
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Aanbevelingen en tips

VOOR DE DORPEN

Draagvlak
Geef het dorp de mogelijkheid om mee te praten en mee te besluiten. Zoek de
juiste momenten in het proces om inwoners te raadplegen. Dat zijn de momenten waarop belangrijke stappen worden gezet en keuzes worden gemaakt. Doel is
te zorgen dat het dorp zich mede-eigenaar voelt van het uit te voeren plan.
Organisatie
Het is van belang dat zoveel mogelijk inwoners uit het dorp worden betrokken
bij de activiteiten en de keuzes die gemaakt moeten worden. De groep actieve
vlak in de dorpen.
De DOM kan niet alles zelf doen. De meeste dorpen hebben voor verschillende
kortere of langere projecten binnen het dorp, werkgroepen of commissies
geformeerd. Dat is een goede en beproefde werkwijze. Het houdt mensen
enthousiast en gemotiveerd. Over het algemeen is het makkelijker vrijwilligers
te werven voor een werkgroep dan voor een bestuur, vooral omdat het beter
af te bakenen is in tijd en inhoud.
De DOM houdt wel overzicht over alle werkgroepen. Een goede uitwisseling
tussen werkgroep en de DOM is daarom belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld doordat
een lid van de DOM in de werkgroep zit of door geregelde overlegmomenten te
plannen.
Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de DOM en werkgroepen over
werkzaamheden, verantwoordelijkheden en op te leveren resultaten. Voor beide
partijen werkt het meestal positief om zoveel mogelijk verantwoordelijkheden
bij de werkgroep neer te leggen. Daarvan uitgaande maken werkgroepen hun
eigen plannen: voorbereiding, uitvoering en evaluatie. Werkgroepen zorgen zelf
genoten. Ze hebben oog voor de verschillende doelgroepen, waaronder jongeren,
ouderen en mensen met een beperking. Ook deze inwonergroepen worden zoveel
mogelijk bij de activiteiten betrokken.
Op deze wijze wordt de groep inwoners, die bij de ene of de andere activiteit
wordt betrokken, steeds groter. De mensen ontmoeten elkaar, helpen elkaar,
stellen expertise, middelen en menskracht voor elkaar beschikbaar. De kracht
van het dorp.
Werkplan/projectplan
Werkgroepen kunnen gebruik maken van een standaard werkplan om haar eigen
activiteiten te stroomlijnen en om een projectplan te schrijven. Een voorbeeld
staat op de volgende pagina.

De Dorpsverkenning is klaar. De inwoners hebben aangegeven in welke
richting het dorp zich moet ontwikkelen. Er zijn veel ideeën bedacht om
dat te doen. Hoe zorg je dat deze ideeën worden uitgevoerd? Zonder in te
gaan op de werkwijze en structuur rond de DOM, geven wij de volgende
tips om van idee tot uitvoerbaar project te komen.

Werkplan (voorbeeld)
[naam werkgroep]
[naam]

Algemeen doel:
[dorpsnaam] ter verbetering/versterking van de leefbaarheid; zowel fysiek als sociaal en zo mogelijk van
de (lokale en/of regionale ) economie.
Thema:
[naam en beschrijving van het doel als bijdrage aan het algemeen doel]
Uitgangspunten:
Het Ontwikkelingsperspectief is leidend
.........
Werkgroepleden:
[namen en ‘trekker’ benoemen]
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Verkenning mogelijkheden
Zie Dorpsverkenning voor voorbeelden
Keuzes maken: wat lijkt haalbaar, wat heeft meeste draagvlak
Participatie
Hoe zorgen we ervoor dat alle inwoners worden betrokken, kunnen meedoen? Jongeren, ouderen,
mensen met een beperking. Welke inwoners hebben hobby’s, expertise, andere talenten binnen
ons thema. Hoe benaderen we ze. Wie gaat dat doen?
Innovatieve mogelijkheden
Kunnen we een nieuwe aanpak toepassen, kunnen we projecten aan elkaar koppelen?
Materialen, middelen, ruimte
Welke kennis en vaardigheden zijn nodig, wie moeten we er bij betrekken?
Wat hebben we verder nodig, locatie, organisaties, producten?
Communicatie
Hoe houden we het dorp op de hoogte: nieuwsbrief, website, social media?
Hoe vragen we het dorp mee te denken en mee te werken: persoonlijk benaderen, nieuwsbrief,
website, social media?
Hoe stemmen we af met de DOM: lid DOM in werkgroep, gepland overleg?
Financiën
taak en wat is de verantwoordelijkheid van de DOM?
Risico’s
Sterkte/zwakte analyse, waarmee moeten we rekening houden?
Exploitatie/beheer
Planning
Hoeveel tijd, bijeenkomsten hebben we nodig om dit werkplan uit te werken? Wanneer kunnen/
willen we de activiteiten/het project laten plaatsvinden? Wat is onze taak en wat is de
verantwoordelijkheid van de DOM?
Afsluiting
Hoe sluiten we onze activiteit(en) op een leuke manier af? Wie zorgt voor ruimte, catering,
wat kost het?
Evaluatie

Aanbevelingen en tips (vervolg)
Planning/prioritering
De vele ideeën kunnen niet allemaal tegelijk worden uitgewerkt en uitgevoerd. Breng daarom een
prioritering aan. Bedenk welke ideeën het meeste effect voor het dorp hebben, dit zijn vaak de grotere,
integrale projecten. Maar probeer ook ‘snel succes’ te behalen, door de ideeën op te pakken die
eenvoudig en met weinig middelen zijn uit te voeren. Uiteraard komen projecten die het best passen
binnen de kaders van het experiment bovenaan de lijst.
Maak op basis van de prioritering een planning voor drie jaar (de looptijd van het experiment) en een
jaarplanning, zodat er overzicht is en de ideeën gestructureerd worden aangepakt.
Samenwerking dorpen
De dorpen kunnen elkaar hierin versterken door samen te werken. Bijvoorbeeld in het aanbieden van
arrangementen, waarin lokale musea, cultuurhistorische bezienswaardigheden, horeca, bestaande en
nieuwe routes en moderne technieken als GPS en het gebruik van QR codes worden samengebracht.
waarmee de vier dorpen ieder op hun eigen manier worstelen.
Financiën

duidelijk, bij het opstellen van dit document nog niet, maar de verwachting is dat bijdragen worden
verstrekt in de vorm van:
stimuleringsregelingen : vergoeding van deel van de kosten
goedkope leningen
‘plus-investeringen’
: bijdrage aan een cultuurhistorische ‘plus’
bij het herinrichten van openbare ruimte of
opknappen van panden

van zelfwerkzaamheid. Om een voorbeeld van de ‘waarde’ van vrijwilligersuren te geven: de subsidieverlening voor (ver)bouw van dorpshuizen rekent voor ieder uur vrijwilligerswerk € 27,50. Bij het zoeken
naar andere fondsen kan overigens een beroep worden gedaan op de gemeentelijke dorpencoördinator,
Plattelânsprojekten, Partoer of Doarpswurk.

Voornaamste leerpunten

Werkplan
Dorp

-

Zorg dat het plan bekend is in het dorp

-

Raadpleeg het dorp

-

Betrek dorpsgenoten bij de uitwerking van planning, bijvoorbeeld in werkgroepen

-

Gebruik een eenvoudig standaardwerkplan voor alle uitwerkingen

-

Maak een planning voor lange, middellange en korte termijn

-

Probeer met andere dorpen samen te werken in projecten

-

Wees realistisch over kosten, subsidies en zelfwerkzaamheid

Ee
Fase
Introductie Dorpsbelang

Stap
0

Wat
Introductie
experiment

Voorbereiding experiment
Dorpsverkenning

1

Voorbereiding
experiment

Informatie uitwisseling stand
van zaken

2

Werkgroep Dorpsbelang, procesbegeleiding

Start uitvoering
Dorpsverkenning
dorp

3

Presentatie experiment aan
dorp

4

Start dorpsverkenning met
werkgroep Dorpsbelang en procesbegeleiding
Presentatie experiment en aanpak
Holwerd tijdens
ledenvergadering
Dorpsbelang
Werkgroepleden
schrijven stukken

5

4

IN DE DORPEN

In de nu volgende schematische overzichten geven we de gemaakte stappen
in de processen van de dorpsverkenningen per dorp aan en wordt zichtbaar
in welk tempo en tijdsperiode het traject heeft plaatsgevonden. Het kan
daarmee worden beschouwd als een methodiek zoals die in deze dorpen is
en. De verschillen in de aanpakken maken duidelijk dat de methodiek aan de
‘mores’ van de dorpen is en moet worden aangepast.

Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding
Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding
Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding
Werkgroepleden

6

Ruwe versies
Dorpsverkenning

Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding

7

Ruwe versies samenvoegen, rubriceren, taalaanpassingen et cetera

Procesbegeleiding

8

Overleg en afstemmen inhoud
concept Dorpsverkenning

Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding

9

Dorpsavond Dorpsbelang

10

11

Ontwikkelings-perspectief

Wie
Dorpsbelang,
projectgroep,
procesbegeleiding
Dorpsbelang,
projectgroep,
procesbegeleiding

12

Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding
Overleg werkgroep Werkgroep
Dorpsbelang en
Dorpsbelang,
procesbegeleiding procesbegeleiding
Opmaak en drukken Werkgroep
Dorpsverkenning
Dorpsbelang, ,
procesbegeleiding, projectgroep
In elkaar ritsen van projectgroep
de drie verkenningen

Doel
Data 2011-2012
Dorpsbelang informeren over experiment, 29 sept. 2011 tot
koers naar Dorpsverkenning, procesbege- dec. 2011
leiding (Partoer en Doarpswurk).
Dorpsbelang informeren over traject dorp 15 dec. 2011
richting Dorpsverkenning, die samen met
torische Verkenning wordt samengevoegd
tot “Ontwikkelingsperspectief”
Bepalen organisatie experiment, werkwij- 21 febr. 2012
ze, verwachtingen, indeling in thema’s

kenning, aanpak Dorpsverkenning, verzamelen van al beschikbaar materiaal uit
eerdere trajecten in Holwerd voor invulling thema’s

5 maart. 2012

27 maart 2012
historische Verkenning, werkwijze en
voorbeelden Dorpsverkenning presenteren
aan de ledenvergadering van Dorpsbelang
Werkgroep aan het werk met vulling
Dorpsverkenning met bijdragen van andere inwoners
- Beschrijven en presentatie aan elkaar:
10 april 2012
*schets ontwikkelingsrichting
*waarom deze richting
*welke locaties (beeld)
*voorbeelden hoe het kan (beeld)
- Eerste opzet Dorpsverkenning procesbegeleiding afstemmen met werkgroep
Dorpsbelang
-Voorbereiden volgend overleg werkgroep
Dorpsbelang
-Resultaten werkgroepleden verwerken
tot
eerste concept Dorpsverkenning
-Bespreken eerste concept Dorpsverken23 april 2012
ning
-Vaststellen concept Dorpsverkenning
-Foto’s
-Presentatie maken
Presenteren concept Dorpsverkenning aan 15 mei 2012
dorp, reacties van inwoners, vaststellen
Dorpsverkenning.
-Reacties inwoners verwerken in concept
Dorpsverkenning

21 mei 2012

Opmaak en drukklaar maken Dorpsverkenning

Juni- september 2012

Juni 2012
Dorpsverkenning en de Bouwhistorische
Verkenning worden op hoofdlijnen vertaald in het Ontwikkelingsperspectief
Holwerd

Holwerd
Fase
Introductie Dorpsbelang

Stap
0

Wat
Introductie experiment

Voorbereiding experiment
Dorpsverkenning

1

Voorbereiding
experiment

Wie
Dorpsbelang,
projectgroep,
procesbegeleiding
Dorpsbelang,
projectgroep,
procesbegeleiding

Informatie uitwisseling stand
van zaken

2

Werkgroep Dorpsbelang, procesbegeleiding

Werkgroep
dorpsbelang,
procesbegeleiding

Start uitvoering
Dorpsverkenning
dorp

3

Start Dorpsverkenning met werkgroep
Dorpsbelang en
procesbegeleiding

Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding

Presentatie experiment en aanpak
Holwerd tijdens
ledenvergadering
Dorpsbelang
Werkgroepleden
schrijven stukken

Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding

Presentatie experiment aan dorp 4

5

Werkgroepleden

Doel
Dorpsbelang informeren over experiment,
koers naar Dorpsverkenning, procesbegeleiding (Partoer en Doarpswurk).

Data 2011-2012
29 sept. 2011 tot
dec. 2011

Dorpsbelang informeren over traject dorp
richting Dorpsverkenning, die samen met

15 dec. 2011

historische Verkenning wordt samengevoegd tot “Ontwikkelingsperspectief”
Bepalen organisatie experiment, werkwijze, verwachtingen, indeling in thema’s

Fase

Stap
6

Wat
Ruwe versies
Dorpsverkenning

Wie
Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding

7

Ruwe versies samenvoegen, rubriceren, taalaanpassingen et cetera
Overleg en afstemmen inhoud
concept Dorpsverkenning

Procesbegeleiding

21 febr. 2012

8
5 maart. 2012
Verkenning, aanpak Dorpsverkenning,
verzamelen van al beschikbaar materiaal
uit eerdere trajecten in Holwerd voor
invulling thema’s

9
27 maart 2012

historische Verkenning, werkwijze en
voorbeelden Dorpsverkenning presenteren
aan de ledenvergadering van Dorpsbelang

10

Werkgroep aan het werk met vulling
dorpsverkenning met bijdragen van andere
inwoners

11

Ontwikkelings-perspectief

12

Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding

Dorpsavond Dorps- Werkgroep
belang
Dorpsbelang,
procesbegeleiding
Overleg werkgroep Werkgroep
Dorpsbelang en
Dorpsbelang,
procesbegeleiding procesbegeleiding
Opmaak en drukken Werkgroep
Dorpsverkenning
Dorpsbelang, ,
procesbegeleiding, projectgroep
In elkaar ritsen van projectgroep
de drie verkenningen

Doel
- Beschrijven en presentatie aan elkaar:
*schets ontwikkelingsrichting
*waarom deze richting
*welke locaties (beeld)
*voorbeelden hoe het kan (beeld)
- Eerste opzet Dorpsverkenning procesbegeleiding afstemmen met werkgroep
Dorpsbelang
-Voorbereiden volgend overleg werkgroep
Dorpsbelang
-Resultaten werkgroepleden verwerken
tot eerste concept Dorpsverkenning
-Bespreken eerste concept Dorpsverkenning
-Vaststellen concept Dorpsverkenning
-Foto’s
-Presentatie maken
Presenteren concept Dorpsverkenning aan
dorp, reacties van inwoners, vaststellen
Dorpsverkenning.

Data 2011-2012
10 april 2012

-Reacties inwoners verwerken in concept
Dorpsverkenning

21 mei 2012

Opmaak en drukklaar maken Dorpsverkenning

Juni- september 2012

23 april 2012

15 mei 2012

Juni 2012
Dorpsverkenning en de Bouwhistorische
Verkenning worden op hoofdlijnen vertaald in het Ontwikkelingsperspectief
Holwerd

Metselawier
Fase
Introductie Dorpsbelang

Stap
0

Wat
Introductie experiment

Voorbereiding experiment
Dorpsverkenning

1

Voorbereiding
experiment

Wie
Dorpsbelang,
projectgroep,
procesbegeleiding
Dorpsbelang,
projectgroep,
procesbegeleiding

Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding

Informatie uitwisseling stand
van zaken

2

Overleg werkgroep
Dorpsbelang en
procesbegeleiding

Start uitvoering
Dorpsverkenning, brainstorm
dorp

3

Start Dorpsverken- Inwoners, werkning op dorpsavond groep Dorpsbelang, procesbegeleiding

4

Overleg werkgroep
Dorpsbelang, procesbegeleiding

5

Subwerkgroepen
schrijven stukken

Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding
Subwerkgroepen

Doel
Dorpsbelang informeren over experiment,
koers naar Dorpsverkenning, procesbegeleiding (Partoer en Doarpswurk)

Data 2011-2012
29 sept. 2011 tot
dec. 2011.

Dorpsbelang informeren over traject
richting Dorpsverkenning, die samen met

13 dec. 2011

Stap
6

Wat
Ruwe versies
Dorpsverkenning

Wie
Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding

torische Verkenning wordt samengevoegd
tot “Ontwikkelingsperspectief”
Bepalen organisatie experiment, werkwij- 23 jan. 2012
ze, verwachtingen, indeling in thema’s.

7

Ruwe versies samenvoegen, rubriceren, taalaanpassingen et cetera

Procesbegeleiding

13 febr. 2012

8

Overleg en afstemmen inhoud
concept Dorpsverkenning

Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding

20 februari

9

Dorpsavond Dorpsbelang

-

Fase

torische Verkenning, aanpak Dorpsverkenning, Brainstorm met inwoners over
invulling thema’s.
-Overzicht opbrengst brainstorm
-Vervolg aanpak vaststellen
-Vormen themagroepen
-Planning
Subwerkgroepen aan het werk met vulling
Dorpsverkenning

10

11

Ontwikkelings-perspectief

12

Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding
Overleg werkgroep Werkgroep
Dorpsbelang en
Dorpsbelang,
procesbegeleiding procesbegeleiding
Opmaak en drukken Werkgroep
Dorpsverkenning
Dorpsbelang, ,
procesbegeleiding, projectgroep
In elkaar ritsen van projectgroep
de drie verkenningen

Doel
- Beschrijven en presentatie aan elkaar:
*schets ontwikkelingsrichting
*waarom deze richting
*welke locaties (beeld)
*voorbeelden hoe het kan (beeld)
- Eerste opzet Dorpsverkenning procesbegeleiding afstemmen met werkgroep
Dorpsbelang
-Voorbereiden volgend overleg werkgroep
Dorpsbelang
-Resultaten werkgroepleden verwerken
tot
eerste concept Dorpsverkenning
-Bespreken eerste concept Dorpsverkenning
-Vaststellen concept Dorpsverkenning
-Foto’s
-Presentatie maken
Presenteren concept Dorpsverkenning aan
dorp, reacties van inwoners, vaststellen
Dorpsverkenning.

Data 2011-2012
10 april 2012

-Reacties inwoners verwerken in concept
Dorpsverkenning

21 mei 2012

Opmaak en drukklaar maken Dorpsverkenning

Juni- september 2012

23 april 2012

15 mei 2012

Juni 2012
Dorpsverkenning en de Bouwhistorische
Verkenning worden op hoofdlijnen vertaald in het Ontwikkelingsperspectief
Holwerd

Paesens Moddergat
Fase
Introductie Dorpsbelang

Stap
0

Wat
Introductie
experiment

Voorbereiding experiment
Dorpsverkenning

1

Voorbereiding
experiment

Wie
Dorpsbelang,
projectgroep,
procesbegeleiding
Dorpsbelang,
projectgroep,
procesbegeleiding

Doel
Dorpsbelang informeren over experiment,
koers naar Dorpsverkenning, procesbegeleiding (Partoer en Doarpswurk)

Data 2011-2012
29 sept. 2011 tot
dec. 2011

Dorpsbelang informeren over traject
richting Dorpsverkenning, die samen met

15 dec. 2011

torische Verkenning wordt samengevoegd
tot “Ontwikkelingsperspectief”
Bepalen organisatie experiment, werkwij- 7 maart 2012
ze, verwachtingen, indeling in thema’s

Overleg werkgroep
Dorpsbelang en
procesbegeleiding

Werkgroep
Dorpsbelang,
procesbegeleiding

Start Dorpsverkenning op
dorpsavond/ledenvergadering

Inwoners, werkgroep Dorpsbelang, procesbegeleiding

Introductie experiment, informatie

4

Enquête

Verzamelen input Dorpsverkenning digitaal 31 mrt. t/m 14 april 2012
of op papier

5

Opstellen concept
Dorpsverkenning

Werkgroep
Dorpsbelang,
inwoners
Procesbegeleiding

Informatie uitwisseling stand
van zaken

2

Start uitvoering
Dorpsverkenning

3

Fase

Wat
Overleg en afstemmen inhoud concept
Dorpsverkenning
lingsrichting

Wie
Werkgroep Dorpsbelang, procesbegeleiding
Werkgroep Dorpsbelang,
procesbegeleiding

Doel
-Bespreken concept Dorpsverkenning
-Voorbereiden dorpsavond

8

Dorpsavond

9

Overleg werkgroep
Dorpsbelang en procesbegeleiding

Werkgroep Dorpsbelang, procesbegeleiding
Werkgroep Dorpsbelang, procesbegeleiding

-Presenteren concept Dorpsverkenning aan dorp 24 mei 2012
-Inwoners geven inhoudelijk reactie op concept
Dorpsverkenning
30 mei 2012
-Reacties inwoners verwerken in concept
Dorpsverkenning

10

Opmaak en drukken
Dorpsverkenning

7

Dorpsverkenning

30 maart 2012

Dorpsverkenning

Input enquête verwerken tot concept
dorpsverkenning

Stap
6

14 t/m 20 april 2012

Ontwikkelings-perspectief

11

Werkgroep Dorpsbelang, procesbegeleiding, projectgroep
In elkaar ritsen van de Projectgroep
drie verkenningen

Data 2011-2012
25 april 2012

26 april t/m 29 mei 2012
-Voorbereiden dorpsavond (presentatie,
uitnodiging)

Opmaak en drukklaar maken Dorpsverkenning

Juni- september 2012

verkenning en de Bouwhistorische Verkenning
worden op hoofdlijnen vertaald in het Ontwikkelingsperspectief Paesens-Moddergat

Juli 2012

Deze publicatie is mede tot stand gekomen door Partoer,
bureau voor sociaal economische vraagstukken, Doarpswurk en de gemeente Dongeradeel
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Rodenhuis van Partoer, (058) 234 85 00
of met met Maeike Lok van Doarpswurk (0566) 625 010.

