
Bijlage 4C verslagjaar 2021 - Project Toekomstplan voor dorp en 

dorpshuis, klaar voor de Omgevingswet!  
 

In het najaar van 2020 is Dorpswerk gestart met het project ‘Toekomstplan voor dorp en dorpshuis’. 

Dit project bouwt voort op lopende activiteiten in een lange traditie1: het ondersteunen van 

bewoners bij het maken van hun eigen kernvisie, leefbaarheids- of dorps ontwikkelplan.  

Met de komst van de Omgevingswet wordt het voor dorpsgemeenschappen nog belangrijker om zelf 

aan de slag te gaan met het verbeteren van de leefbaarheid. De wet benadrukt de proactieve rol die 

zowel bewoners, maatschappelijke instellingen als ook (grote en kleine) bedrijven kunnen spelen als 

initiatiefnemers van projecten in de openbare ruimte. Kernpunt: het organiseren van participatie is 

een taak van de initiatiefnemers! Aan de slag gaan met het ontwikkelen van een visie en plan is 

meer dan voorheen noodzaak. Wie een plan heeft dat draagvlak geniet van bewoners, staat sterker.  

Ontwikkelen methodiek 

De ondersteuning bestaat uit een traject van drie of vier overleggen: een startgesprek, een 

voortgangsgesprek en een afronding. (1) Welke thema’s leven bij de dorpsraad en hoe betrek je 

bewoners bij het maken van een dorpsvisie, met welke werkvormen? (2) Resultaten van de 

inventarisatie en wat nodig is om dit verder uit te werken? Hoe betrek je bewoners bij de 

uitwerking? (3) De dorpsvisie staat op papier en actieplan voor de uitvoering. Plus: contact met 

derden, o.a. de rol en medewerking van de gemeente in de uitvoering van acties. Hoe hou je plan en 

uitvoering levend, actualiseren na verloop van tijd. 

Communicatie   

Vanaf oktober 2020 promoten we het project, op onze website,  in de nieuwsbrieven, via sociale 

media en in direct contact. In 2021 is via een enquête onder de dorpsraden de behoefte aan 

ondersteuning gepeild en de reacties kregen een vervolg met persoonlijk contact en gesprek.  

Trajecten  

In 2021 startte ondersteuning in de dorpen Middelie, Opperdoes, Abbenes en Kolhorn. In dit laatste 

dorp kiezen leerlingen van groep 8 de onderwerpen voor het toekomstplan. Daarnaast zijn er 

oriënterende gesprekken gehouden met de dorpsraden Twisk en Abbekerk-Lambertschaag, 

Noordbeemster, Hensbroek en de gemeenten Medemblik, Waterland en Schagen.  

nb. Dorpsraad Spanbroek – Opmeer heeft haar leefbaarheidsplan eind 2021 kunnen afronden. 

Vertraging door corona  

In 2020 en 2021 waren er veel beperkende maatregelen van kracht, vanwege corona. Het project 

kwam niet goed op gang. Veel dorpsraden gaven aan dat ze liever wilden wachten met het 

ontwikkelen van een dorpsvisie, zij willen pas starten als het weer mogelijk is om fysiek met 

bewoners bij elkaar te komen. Ook de trajecten die wel van start gingen, vielen regelmatig stil. Dit 

betekent uitloop naar 2022 en verder.  

 
1 Het ondersteunen van dorpsbewoners bij het opstellen en uitvoeren van een kernvisie, dorps- of 
leefbaarheidsplan is sinds de jaren negentig een kernactiviteit van het plattelandsopbouwwerk en de 
Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Per 2017 is de ondersteuning ondergebracht in de vereniging 
Dorpswerk Noord-Holland.  


