Geachte aanwezigen
Aan ons is gevraagd om te willen reageren op de uitkomsten van het nu aangeboden
rapport en om aan te geven hoe we het vervolg zien. Heeft dit onderzoek voor ons dorp
opbrengst/ meerwaarde of is het weggegooid geld. Daar kan ik heel kort in zijn. We zijn
heel erg blij met dit onderzoek en met de resultaten daarvan. We hebben nu duidelijke
handvaten gekregen en verschillende methoden om tot een degelijk en representatieve
dorpsvisie te komen, en door de uitgebreide toelichting en onderbouwing zijn we ons
bewust van de valkuilen. Wel taaie kost.
Ik wil de opdrachtgevers bedanken voor het initiatief tot dit onderzoek. Zij hebben de
omissie om tot een gedegen dorpsvisie te kunnen komen goed herkend en erkend. En
uiteraard ook de uitvoerders van het project Albert Aalvanger, Raoul Beunen en Barbara
Sterk en niet te vergeten de ondersteunende studenten die enthousiast hebben
bijgedragen aan een voor ons waardevol onderzoek.
Deze studenten bleken bij dit onderzoek, in mijn beleving in ieder geval, onontbeerlijk en
hebben er zeker aan bijgedragen tot het verhogen van de kwaliteit van het onderzoek.
Zij hebben ons duidelijk gemaakt dat gespreksleiders niet kunnen worden gemist, willen
we komen tot effectieve informatie-inwinning, verkrijgen van data en het vastleggen
daarvan. Dit zal straks zeker een aandachtspunt voor ons zijn.
Waarom heeft Wergea aan het onderzoek meegewerkt
1e
De oude dorpsvisie is van 2003 en redelijk bejaard en achterhaald. De oude dorpsvisie is
gemaakt in een voor het dorp roerige tijd. Alles leek op de schop te gaan. Komt er een
kanaal om het dorp en zo ja; waar. Oost of west. Komt er een nieuwbouwwijk (140
woningen) bij het dorp en zo ja; waar. Oost of west.
Het kanaal is er nu en de nieuwbouwwijk begint nu heel lekker vol te geraken.
2e
De gemeente Boarnsterhim, waar Wergea nu nog deel van uitmaakt, gaat herindelen en
Wergea zal na 2014, naar verwachting, deel uitmaken van de gemeente Leeuwarden.
Dan is het heel erg prettig om met een actuele dorpsvisie in de hand de nieuwe lokale
overheid tegemoet te kunnen treden.
3e
We hoopten van dit onderzoek te leren (ons inzicht vergroten) en dat is zeker het geval.
In de oude visie krijgen “grijs en groen” erg veel aandacht en we hoopten tools
aangereikt te krijgen waar het sociale samenhang van een leefgemeenschap ook de
aandacht krijgt die het verdient. Een niet onbelangrijk aspect!
En aansluitend, het mag toch gezegd worden, hoopten we in één moeite door meteen
voldoende ruwe data te krijgen voor het actualiseren van de oude dorpsvisie. Dat laatste
was helaas wishful thinking.
Een dorpsvisie maak je niet zo maar even op een regenachtige namiddag en dan ook nog
uitgevoerd door (goedwillende) amateurs. Toch?
De titel van het rapport belicht meteen al het zwakke punt om tot een door iedereen
gedragen dorpsvisie te komen.
Dorpsidentiteit; Op zoek naar eenheid in verscheidenheid
Om die eenheid in verscheidenheid vast te stellen/te kunnen ontdekken, is het ook van
belang wie er deelnemen en het aantal geïnterviewden ten opzichte van de
dorpsbevolking. Daarvan is het in hoge mate afhankelijk hoe representatief het resultaat
is voor de rest van het dorp. Het rapport noemt dat ook terecht.

Spelen er controversiële zaken, dan heb je zo een zaal vol, maar als alles min of meer
naar wens verloopt dan is men slecht uit huis te krijgen. Dat hebben we ook bij dit
onderzoek gemerkt.
Maar hoe gaat Wergea nu verder?
Het huidige rapport is, met betrekking tot Wergea gebaseerd op een o.i. te klein aantal
geïnterviewden om de dorpsvisie verantwoord te actualiseren. Voor het doel van het
onderzoek voldoende, maar voor een representatieve dorpsvisie te gering. Nu hebben
iets minder dan 40 personen meegewerkt, bij de oude ongeveer 110. We zullen expliciet
nog bepaalde belangengroepen bevragen hoe zij tegen de toekomst van Wergea
aankijken en wat hun specifieke wensen zijn. Te denken valt dan aan de Stichting
Iepenloftspul, de toneelvereniging, de sportverenigingen, de fanfare,
gymnastiekvereniging, ondernemersvereniging e.a.
Samen met de verkregen informatie uit dit onderzoek zullen we een concept-dorpsvisie
schrijven welke op onze website/thússide zal worden geplaatst. Dat zal grif commentaar
opleveren. In onze najaarsvergadering kan dat worden bediscussieerd en kunnen we als
de neuzen dezelfde kant opwijzen de definitieve versie schrijven. Deze zal voor 2012
klaar moeten zijn en zal weer op de website worden geplaatst.
Wij zullen zeker ons voordeel doen met dit rapport en de aanbevelingen ter harte nemen.
We zullen met dit rapport in de hand ons dorpsvisietraject voortzetten en afronden. En
we hopen straks een geduchte en gewaardeerde gesprekspartner te zijn voor de
gemeente Leeuwarden.
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