BIJLAGE bij brief d.d. 11 augustus 2022.
FACTSHEET – bijdrage Dorpswerk Noord-Holland en leden aan uitvoeren provinciaal beleid.
Dorpswerk is een vereniging en vertegenwoordigt inwoners van 160 dorpen en kleine kernen in 37
gemeenten in Noord-Holland. Vrijwilligers in dorpsraden, buurt- en dorpshuizen, overige dorpsinitiatieven
zijn lid van onze vereniging. Zij worden ondersteund door onze professionele adviseurs. Het bestuur van
Dorpswerk behartigt de collectieve belangen bij overheden en maatschappelijke organisaties.

Voorbeelden van ons werk, thema’s van de provincie Noord-Holland, periode 2020-2022
• Coronacrisis. Provinciale Staten van Noord-Holland besloten tot het instellen van een Economisch
Herstel en Duurzaamheidsfonds. Wij informeren en adviseren actief onze leden, hun gemeenten en
relevante maatschappelijke organisaties om met elkaar in gesprek te gaan over gebruikmaken van
de subsidieregeling Versterken Maatschappelijke Sector.
•

Ontzorgingsprogramma Verduurzamen maatschappelijk vastgoed. Dit programma kon bij de start
in augustus 2021 voor de categorie buurt- en dorpshuizen meteen van start, omdat Dorpswerk door
jarenlange aanwezigheid in het veld alle buurt- en dorpshuizen op het platteland kent.
Dorpswerkadviseur Martijn Mewe heeft in het eerste jaar als Duurzaamheidscoach voor buurt- en
dorpshuizen al circa 30 besturen kunnen bereiken met een eerste gesprek.

•

Regionale Energie Strategieën. Wij hebben onze achterban begin 2021 tijdens twee online
bijeenkomsten en samen met de programmamanagers van de Energieregio Noord en Zuid kunnen
informeren over de RES en wat belangrijke participatiemomenten waren in de eigen gemeente.

•

Behoud leefbaarheid door woningbouw. Dorpswerk organiseerde in juni 2021 op verzoek van
leden, een online bijeenkomst over de (on)mogelijkheden van woningbouw in kleine kernen. Met
een brief en in een gesprek met gedeputeerde Cees Loggen (december 2021) hebben wij om
verruiming van de mogelijkheden voor woningbouw in kleine kernen gevraagd. In AbbekerkLambertschaag is de dorpsraad partner in een pilot, samen met gemeente Medemblik en de
provincie, over de vraag Hoe is woningbouw mogelijk binnen de afgesproken regels?

•

Meedoen en inspreken. We stimuleren onze leden om, waar relevant, gebruik te maken van de
participatiemogelijkheden die de provincie biedt. Op de website van de provincie staan drie
voorbeelden van resp. inspreken, zienswijze indienen, cocreatie van en met dorpsbewoners.
1. Interview met voorzitter dorpsraad Bennebroek, inspreken Duinpolderweg.
2. Interview met (inmiddels oud-) voorzitter Dorpswerk, zienswijze bij Omgevingsvisie NH 2050.
3. Interview met voorzitter dorpsraad Broek in Waterland, oplossen knelpunt N247.

•

Vrijwilligers. Vrijwillige inzet is de basis van het werk dat onze leden doen. Wij ondersteunen hen
op tal van onderwerpen en inhoudelijke thema’s die raken aan leefbaarheid en sociale samenhang.
Ook met praktische kennis over nieuwe regelgeving, trends en vernieuwing van vrijwilligerswerk.

•

Omgevingswet en omgevingsvisie Onze leden dorpsraden kennen een lange traditie in het maken
leefbaarheidsplannen, dorpsvisies, etc. Met de Omgevingswet op komst wordt vooruitkijken,
samen nadenken over de toekomst van de dorpssamenleving nog belangrijker.
De wet benadrukt de proactieve rol voor bewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven als
initiatiefnemers van projecten in de openbare ruimte. Bij deze veranderingen kunnen we de
dorpsorganisaties ondersteunen. Provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend voor het
(tijdelijke) project Toekomstplan voor dorp en dorpsraden, klaar voor de omgevingswet! Onze
adviseur Renske Keur ondersteunt de dorpsraden bij het maken van hun visie.

Kennis delen in een netwerk
Dorpswerk verzamelt en deelt praktische kennis waar vrijwilligers hun voordeel mee doen. We werken
samen met andere partijen die kennis, advies of geld leveren aan onze leden. Denk aan KNHMfoundation,
VSBfonds, energiecoöperaties, zorginitiatieven. Waar specialistische kennis nodig is, halen we die erbij.
Ons bovenlokale netwerk is onze kracht. Via onze leden weten we wat er leeft in de dorpen en op het
platteland van Noord-Holland. Maar ook elders in Nederland. Wij doen mee aan de Landelijke Vereniging
van Kleine kernen (lvkk.nl) en zijn actief in het netwerk dorpshuizen.nl.
Vooruitkijkend: 14 oktober, NHPP2022 over ‘gemeenschapskracht’
Onze kennis en netwerk tonen we op vrijdag 14 oktober tijdens het Noord-Hollands PlattelandsParlement
(NHPP2022), in het gemeentehuis van de gemeente Waterland. Het tot bloei laten komen van
bewonersinitiatief, benutten van gemeenschapskracht is de rode draad. Bewoners van het platteland
kunnen en doen veel zelf. Maar er zijn ook vraagstukken en activiteiten waarbij samenleving, politiek en
overheden tot betere resultaten komen via inspraak, overleg en/of samenwerking.
De heer Cees Loggen komt naar deze inspirerende en verbindende bijeenkomst. Vanzelfsprekend hopen
we ook ú daar te begroeten. Binnenkort ontvangt u de vooraankondiging.

Tot slot
Graag continueren wij de samenwerking met het provinciebestuur voor de leefbaarheid en sociale
samenhang in dorpen en kleine kernen in Noord-Holland. Steun daarom ons werk om namens onze leden
adviseur, aanjager, verbinder en spreekbuis te zijn en te blijven.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over Dorpswerk Noord-Holland of over een onderwerp dat speelt in dorpen?
Kijk op: www.dorpswerknh.nl of neem contact op via secretaris@dorpswerknh.nl.
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