


2017
50 dorpsraden
84 dorpshuizen
--
134 x ± 3000 inwoners

Bereik:
350.000 -400.000
Inwoners van Noord-Holland

Landelijk netwerk  LVKK en 
Dorpshuizen.nl



Jaarlijks activiteitenplan
Basis ondersteuning

Dorpswerk als kennis verspreider 
• Info en advies dorpen, dorpsorganisaties, dorpshuizen
• Kennisdelen via bijeenkomsten, workshops e.d.
• Online kennis en info uitwisseling
• Aansluiten bij landelijke kennisnetwerk
• Actueel houden vraagbaak voor dorpshuizen

Dorpswerk als ontwikkelaar en aanjager
• Voorbereiden op Omgevingswet 2021
• Actualiseren van methoden, werkwijzen, inzichten participatie
• Energietransitie; Regionale Energie Strategie
• Jong Platteland: verjonging en versterking vrijwillige inzet

Dorpswerk als vereniging met leden en relaties
• Onderhouden en intensiveren betrokkenheid leden
• Belangenbehartiger, spreekbuis 

Samen staan we sterker



Groot deel Noord-Holland is platteland
 Dorpen, buurtschappen, 

 Schaalvergroting, vergrijzing; hoe verjongen? 

 Lege kerken, herbestemming

 Tekort woningen voor jongeren en senioren

 Wegvallen buslijnen, vervoer

Groot creatief,organiserend vermogen
 Bloeiende verenigingen

 Nieuwe energiecoöperaties

 Zorginitiatieven

 Democratische vernieuwing



 Omgevingsvisie: dorpen en dorpshuizen denken over hun rol 
in deze visie. Hoe sluit dat aan bij Sterke kernen, sterke 
regio’s? 

 Energietransitie: wat betekent dit voor dorpen en 
dorpshuizen? Weet de provincie hoe dit lokaal leeft?  

 Herbeoordeling bescherming ‘provinciaal landschap’:  
wanneer de gemeente daar een rol in krijgt, wat betekent dat 
voor het landelijk gebied rond een dorp? 

 Mobiliteitsvraagstuk: vervoer op platteland.  

Dorpswerk als schakel 
tussen provincie en achterban                    



Concrete vragen aan formateur

80 brieven van maatschappelijke organisaties;                
bezorgde dorpsbewoners

•Actiegroep bewoners Zwaanshoek tegen de Duinpolderweg
•Burgercomité Kustveiligheid in Petten:bezorgd over dijkverzwakking
•Dorpsraad Broek in Waterland:realisatie onderdoorgang  N247
•Dorpsraad Muiderberg; bezorgd over“Naarden Buiten de Vesting”.
•Dorpsraad Schagerbrug problematiek t.a.v. woningbouw in dorp
•Platform Poelweg:bezorgd over Duinpolderweg Lisse
•Stichting PURMER-MEER:  bezorgd over woningbouw in natuurgebied

Provincie: direct + duidelijk 
Dorpswerk als ondersteuner bij het ontdekken 

van de ‘spelregels van de overheid’.



Praktijkvoorbeelden

Herbestemming kerkgebouwen tot gemeenschappelijke ruimtes
- Provincie: beleid  Cultureel & Erfgoed
- Bisdom:  toestemming tot wijzigen gebruik kerkgebouw
- Project: loods Herbestemming monumenten
- Dorp én Dorpswerk: opzetten en vormgeven gemeenschapsruimte

Gebiedsplan Wieringermeer
- Voorwerk door provincie, Hoogheemraadschap, gemeente
- Bewonersconsultatie? – rol  Dorpswerk

Co-creatie in Broek in Waterland
- De onderdoorgang van de N 247; lokale kennis en kunde betrekken 
- Hoe blijf je in gesprek, ook wanneer het proces tijd vraagt.



Maak gebruik van Dorpswerk

Werken aan toekomst bestendige dorpen en dorpsorganisaties
Steun voor actieve inwoners

•Dorpsraden verschillen, verschillende aanpakken zijn nodig. 
•Advies bij het maken van een dorpsvisie, omgevingswet-proof
•Stimuleren van Democratische Vernieuwing

Dorpen leren omgaan met veranderingen
Landelijk beproefde methoden inzetten

• “Wat voor dorpshuis willen we zijn”?
• Vitaliteitscan voor dorpshuizen
• Het Kleine Kernenspel
• Bestemming bereikt! Mobiliteit en bereikbaarheid 



 Nieuwe activiteiten 

 Nieuwe ideeën

 Nieuwe vrijwilligers 

 Beter imago en zichtbaarheid 

 Verbreding van netwerk 

 Frisse wind 

 Vernieuwing aanpak door gebruik social media

 Praktijkvoorbeelden



• Adviseur
• Aanjager
• Verbinder
• Spreekbuis

Vernieuwend  
Actueel    

Professioneel



Dorpshuizen.nl


