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665 woorden
De dorpsvisie is onmisbaar
EELKE NUTMA Directeur Doarpswurk Laten we een beweging maken
TE GAST
De krimp, de bezuinigingen en de druk op overheden nopen de dorpen ertoe meer dan
voorheen de handen ineen te slaan.
Wat is goed voor mijn dorp, wordt: wat kan er in goede samenwerking binnen mijn regio?
Laten we een beweging maken van de dorpsvisie naar een dorpsprofiel, zegt Jentje Steegstra,
voorzitter van plaatselijk belang Opeinde in de Leeuwarder Courant (28 april). De dorpsvisie,
zo stelt hij 'leidt zelden tot concrete projecten en te vaak tot teleurstellingen bij bewoners
achteraf'. Eèn A4-tje met daarop de belangrijkste kenmerken en desgewenst de problemen van
het dorp volstaat volgens Steegstra om als dorp en gemeente samen mee aan de slag te gaan.
Zo ontstaan concrete ideeën met draagvlak die meteen ook de steun van de gemeente hebben.
Doarpswurk, en één van haar voorgangers de Feriening fan Lytse Doarpen, heeft meer dan
tweehonderd dorpen begeleid in het maken van een visie.
Daarover zo meer. Doarpswurk is het van harte met Steegstra eens dat een dorpsvisie niet
bedoeld is om in een la te verdwijnen omdat die niet genoeg aansluit bij de realiteit. Als dit
toch gebeurt, dan is er ergens in het proces iets mis gegaan.
Onze ervaring en advies is dat dorpsbelangen hun visie wel degelijk toetsen aan gemeentelijk
beleid en zich reële doelen stellen. En menig gemeente participeert vanuit een dorpenbeleid in
een visietraject.
Gemeenten en dorpsbelangen zien daarnaast ook dat het proces om tot een visie te komen
vaak een enorme impuls geeft aan de (goede) verhoudingen in een dorp. Steeds vaker is er
projectgeld beschikbaar om ook iets met de visies te doen.
De visie formuleert duidelijke taakafspraken en concrete doelen die vervolgens jaarlijks
getoetst worden. De beste trajecten zijn daarom resultaat van een intensief traject.
Betekent dit dat we de suggestie van Steegstra om meer te werken met dorpsprofielen in
plaats van met visies niet zien zitten? Zeker niet. De visie gaat (veel) verder dan een profiel.
Wij denken daarom dat de beide prima naast elkaar kunnen bestaan.

Een dorpsvisie komt met de gewenste situatie over een langere termijn terwijl het profiel er
als een concreet aan te pakken jaarwerkplan naast bestaat.
Hoeft er dan niets aan de dorpsvisie te veranderen? Nee, wij zien wel dat er een noodzaak is
tot aanpassing, maar om andere redenen dan Steegstra noemt. Binnenkort begint Wageningen
UR (University & Research centre) in opdracht van de drie Noordelijke
plattelandsorganisaties - waaronder Doarpswurk - aan een onderzoek dat moet leiden tot een
(flexibele) dorpsvisie nieuwe stijl die naast thema's als voorzieningen en werkgelegenheid
ook aandacht heeft voor de sociale structuur van het dorp.
Dat laatste wordt van steeds grotere belang nu de samenstelling van de bevolking in rap
tempo verandert. Een krimpende bevolking, een groeiend aantal ouderen en daardoor een
toenemende zorgbehoefte, maar ook de noodzaak tot duurzame aanpak en versterking van de
lokale economie worden belangrijke thema's voor de toekomst.
Wat Doarpswurk betreft, gaan we kortom samen met de dorpen op drie punten aan de visie
werken. Allereerst willen we instrumenten aanreiken die dorpen helpt een helder beeld te
krijgen van de sociale structuur en voor kansen voor duurzaamheid zodat op deze elementen
duidelijke doelen gesteld kunnen worden. Daarnaast zullen de dorpen (nog) meer rekening
moeten houden met het bovenlokale niveau.
De krimp, de bezuinigingen en de druk op overheden nopen de dorpen ertoe meer dan
voorheen de handen ineen te slaan.
Wat is goed voor mijn dorp, wordt: wat kan er in goede samenwerking binnen mijn regio?
Tot slot hebben we in brede zin te maken met een terugtredende overheid, waardoor dorpen
meer zelf moeten doen. Dorpen zullen in ruil daarvoor vaker gefaciliteerd worden met
bijvoorbeeld een dorpencoördinator en een dorpenfonds.
Doarpswurk zal de dorpen in al deze veranderingsprocessen met hart en ziel begeleiden. En
dan, zo is mijn stellige overtuiging, zal blijken dat een dorpsvisie een zeer waardevol
document is.

