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Dorpswerk Noord-Holland zoekt nieuwe voorzitter 

 

Foto: Jaap van der Pijll.  

Nico Bijman, was tien jaar voorzitter en vindt het nu tijd om plaats te maken voor iemand anders.  

Interview: Nico Bijman vertrekt als preses en spreekbuis  

Mijn ervaring is dat zolang je blijft zitten, er niemand opstaat 

Nico Bijman verlaat na tien jaar het bestuur van Dorpswerk Noord-Holland. De spreekbuis 

voor dorpshuizen en dorpsraden moet op zoek naar een nieuwe voorzitter 

Obdam - Bijman verlaat de vereniging Dorpswerk Noord-Holland op een bijzonder moment; 

nu het ledental van de dorpshuizen de honderd is gepasseerd. Met daarbij 60 dorpsraden als 

lid durft hij met gerust hart te vertrekken. 

„Daarnaast past het bij mijn karakter om na tien jaar plaats te maken voor iemand anders en 

voor mezelf tijd te maken voor iets anders”, licht Bijman zijn naderend vertrek in het voorjaar 

van 2022 toe. „Het is inderdaad nog niet zover. Ik wil de vereniging de kans geven een 

nieuwe voorzitter te vinden. Hetgeen overigens niet inhoudt dat ik blijf zitten als deze bij de 

volgende jaarvergadering in het voorjaar nog niet gevonden is. Mijn ervaring is dat zolang je 

blijft zitten, er niemand opstaat.” 

Fusie 

Bijman stond aan de wieg van de fusie tussen de Vereniging van Kleine kernen in Noord-

Holland en stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Inmiddels is Dorpswerk Noord-

Holland dé ondersteuner en belangenbehartiger van actieve bewoners in dorpen en op het 

platteland in de gehele provincie. „De fusie is het allerbeste wat we ooit hebben gedaan. Met 

onze naam weet iedereen waar het over gaat. We zijn de spreekbuis van de bewoners van het 

platteland.” 



„Onze achterban vertegenwoordigt ruim vierhonderdduizend bewoners van het platteland. In 

de vijf jaar na de fusie hebben we veel bereikt voor de leefbaarheid en vitaliteit op het 

platteland, factoren die belangrijk zijn voor de kleine kernen. We zijn een belangrijke 

verbinding geworden tussen de politiek en de bewoners, dorpswerk is een factor van belang.” 

Decentralisatie van de kleine kernen is een punt van aandacht. Door de decentralisatie, een 

gevolg van tekort van toestemming voor nieuwbouw, zorgt ervoor dat sportclubs en 

dorpshuizen in de toekomst kunnen verdwijnen. Waardoor bijvoorbeeld sporten alleen nog in 

de grote kernen kan. Het houdt Bijman behoorlijk bezig, net als de nieuwe Omgevingswet. 

„Dorpsgemeenschappen en hun inwoners moeten zich naar mijn idee meer bemoeien met wat 

er in hun gemeenten gaat gebeuren. Om inwoners te mobiliseren, moet je ze wel wakker 

houden. Zodat ze weten wat er gebeurt of gaat gebeuren. Dorpswerk Noord-Holland gaat om 

die reden met inwoners in gesprek. Om te voorkomen dat ze pas gaan reageren als er iets 

’opeens’ iets in de achtertuin gebeurt.” 

„Voor de dorpshuizen zelf is op dit moment de verduurzaming van hun gebouwen een 

belangrijk aandachtspunt. Zeker gezien de hoge energieprijzen op dit moment. Voor de 

verduurzaming en het mobiliseren van de inwoners hebben wij adviseurs in dienst die betaald 

worden uit provinciale subsidie.” 

De paniek, ontstaan uit de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van gemeente 

Medemblik, waardoor het dorpshuis van Abbekerk ten onder zal gaan, wordt door de 

voorzitter echt zorgelijk genoemd. „Dorpshuizen zijn sociale ontmoetingsplekken, in veel 

dorpen zijn er verder geen horecagelegenheden meer. We maken ons zorgen dat er niet of 

nauwelijks gebouwd mag worden in kleine kernen. Zonder nieuwbouw gaan jongeren weg, 

maar verdwijnen uiteindelijk ook de senioren. Dat is het begin van het eind. Want zonder 

gezinnen verdwijnen ook de sport, de supermarkt en het schooltje.” 

Toekomst 

De belangenbehartiging van Dorpswerk Noord-Holland reikt verder, en tikt ook de 

verkeersveiligheid aan. „Maar, we springen niet voor iedereen individueel op de bres. Dat kan 

ook niet, Dorpswerk is geen politieke partij. En, iedereen wil wegversmallingen, alleen niet 

bij eigen voordeur. Wij nemen hierin geen standpunt, bieden alleen ondersteuning aan de 

wensen van de dorpsraden.” 

Voor alle toekomstplannen ligt een mooie taak voor een nieuwe voorzitter. „Die midden in 

het leven moet staan, belangstelling heeft voor de sociale gemeenschap en bereid is om er wat 

tijd in te steken.”   Bestuur Dorpswerk zoekt nieuwe voorzitter. 
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