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samen werken aan samen werken aan 

je dorp of wijkje dorp of wijk



11

Jouw dorp
Jouw wijk
Jouw dorp
Jouw wijk

is van de bewoners!is van de bewoners!

SAMEN BESLISSEN
SAMEN DENKEN

SAMEN DOEN
= DORPS- & = DORPS- & 

WIJKDEMOCRATIEWIJKDEMOCRATIE

SAMEN WERKEN SAMEN WERKEN aan aan 
DORP OF WIJKDORP OF WIJK

Hoe doe je dat?!Hoe doe je dat?!
Dorpen en wijken zijn  van de bewoners. Hoe beter er onder-
ling wordt samengewerkt, hoe fijner het is om in jouw dorp 
of wijk te wonen. 

Het gaat er niet om dat bewoners het overal en altijd met 
elkaar eens zijn. Het hebben van verschillende meningen  is 
prima en hoort er gewoon bij. Het is wel belangrijk dat je met 
elkaar in gesprek kunt over die verschillende meningen en 
van elkaar weet wat er speelt. En samen tot besluiten komt.

Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk om te bouwen 
aan vertegenwoordiging van jouw wijk of dorp. Dat is een 
zoektocht die nooit af is. Misschien is er al vertegenwoordi-
ging van jouw wijk of dorp, zoals een wijkvereniging of dorps-
belangen. Ook dan is het belangrijk om steeds kritisch te kij-
ken naar deze vertegenwoordiging:

Wijken en dorpen veranderen, mensen verhuizen. Hoe betrek 
je nieuwkomers? Voelen verschillende groepen uit jouw dorp 
of wijk zich vertegenwoordigd en hoe kan je die vertegen-
woordiging zo goed mogelijk organiseren?

Met dit schrift kan je hiermee aan de slag. Gebruik de onder-
delen die jou aanspreken en welke het beste passen bij jouw 
wijk of dorp.
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HET DOELHET DOEL
van de dorps- of van de dorps- of 
wijkvertegenwoordigingwijkvertegenwoordiging
Opkomen voor de algemene belangen van dorp/ Opkomen voor de algemene belangen van dorp/ 
wijk en inwonerswijk en inwoners (buiten en binnen het dorp/ wijk)

Vertegenwoordigen van dorp/ wijkVertegenwoordigen van dorp/ wijk richting overhe-
den, bedrijfsleven en(maatschappelijke) organisaties 
(buiten dorp/ wijk)

Verbinden en coördinerenVerbinden en coördineren ideeën, plannen en projec-
ten ten goede van dorp/ wijk. Ondersteunen en verder 
brengen van initiatieven.

Waarom is Waarom is 
vertegenwoordiging vertegenwoordiging 
van jouw dorp of wijk van jouw dorp of wijk 

nodig?nodig? 

Lees deze voorbeelden waarbij 
vertegenwoordiging jouw 
dorp of wijk verder helpt.

Stel je voor...Stel je voor...
Er komt een vraag van de gemeente Er komt een vraag van de gemeente 
aan het dorp/ de wijk:aan het dorp/ de wijk:  willen jullie 
meedenken over het woonbeleid in de gemeente? Het 
beraad (van wijk of dorp) is het eerste aanspreekpunt 
en kan vervolgens deze vraag dan voorleggen aan het 
dorp: wie wil er meedenken? 

Hey, er is geld!Hey, er is geld! Er is een dorps- of wijkbudget, 
maar er is ook compensatiegeld (bijvoorbeeld vanuit 
de 380 KV (Tennet)). Hoe verdelen we dit, wat vinden 
we belangrijk en hoe zorgen we dat iedereen hiervan 
op de hoogte is en een stem in heeft? Met goede ver-
tegenwoordiging kan je jouw dorp of wijk betrekken 
en het proces bewaken (Lees de tips voor het verdelen 
van geld op pagina 77).

Hoe houden we ons dorp mooi en Hoe houden we ons dorp mooi en 
leefbaar?leefbaar? 
Daarbij helpt het om een dorps- of wijkvisie te hebben. 
Het beraad (van wijk of dorp) kan de aanjager zijn van 
de visie en de uitvoering bewaken. Ze hoeven het niet 
allemaal zelf te doen, maar zijn wel verantwoordelijk 
voor het betrekken van het dorp of de wijk en het 
bewaken van de voortgang.

lees verder 
op pagina 

66
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Welke vorm werkt in jouw dorp?
Welke vorm werkt in jouw dorp?

beraad (van wijk of dorp)
Brede en democratische dorps- / 

wijkvertegenwoordiging als paraplu 
voor werkgroepen en initiatieven: 

het dorpsberaad met (minimaal 3) en 
maximaal 9 bewoners.

klankbord
Denk aan enquête (online/

offline) op regelmatige basis.

uitwisseling 
Jaarlijkse uitwisseling 

(algemeen) tussen verenigingen, 
werkgroepen en commissies in 

het dorp/ de wijk en halfjaarlijkse 
uitwisseling op thema: voor 

iedereen toegankelijk. 

spoorboekje
Een overzicht van 

alle verenigingen en 
werkgroepen incl. 

contactpersonen van het 
dorp/ wijk.

werkgroepen 
In verschillende werkgroepen 

kan worden gewerkt aan 
grotere thema’s. Zo ontlast je 

het dorps-/ wijkberaad. 

Waar wil jij aan meedoen?Waar wil jij aan meedoen?

SAMEN BESLUITEN: SAMEN BESLUITEN: 
Praktische elementen Praktische elementen 

dorps- & wijkdemocratiedorps- & wijkdemocratie

Met deze praktische onderdelen kan je samen bouwen aan 
vertegenwoordiging van je dorp of wijk. Op de poster uit de 
werkbak vind je de basis ingrediënten waarmee je samen 

kan zoeken naar democratischer samenleven.
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Help, een dreiging van buitenafHelp, een dreiging van buitenaf
Er zijn nieuwe ontwikkelingen in of rond dorp/ wijk. 
Daar willen we over meedenken. Samen sta je sterker, 
wie komt er op voor onze belangen?

Er is discussie in het dorpEr is discussie in het dorp, bijvoorbeeld 
over de locatie van een nieuw gebouw in het dorp of 
de wijk. Het beraad (van wijk of dorp) inventariseert 
wat er speelt en organiseert vervolgens het gesprek 
met de verschillende partijen: uitwisseling van 
standpunten, maken van afspraken, en als het nodig 
is opschalen. Het beraad (van wijk of dorp) kiest geen 
partij.

Ik heb een idee voor mijn dorp/ wijk Ik heb een idee voor mijn dorp/ wijk 
in de openbare ruimte.in de openbare ruimte. Jouw idee heeft 
invloed op andere inwoners en op de omgeving. Jouw 
idee heeft dus draagvlak nodig. Het beraad (van wijk 
of dorp) helpt je hiermee op weg.

Iemand heeft een praktisch idee: Iemand heeft een praktisch idee: 
ik wil bollen planten om het dorp/ de wijk te vergroe-
nen. Maar waar moet ik beginnen en hoe pak ik dat 
aan? Zoek contact met het beraad (van wijk of dorp).

Zij geven tips:

• Waar kan je eventueel subsidie aanvragen?
• Wie wil hier nog meer mee aan de slag?
• Hoe informeer je je medebewoners?

TIPSTIPS  
bij het verdelen van geld:bij het verdelen van geld:

Maak het zichtbaarMaak het zichtbaar voor het gehele dorp 
of de hele wijk welke potjes beschikbaar zijn en 
hoe deze verdeeld worden en op basis van welke 
uitgangspunten.

Kijk niet alleen naar het verdelen van geld, maar ook 
naar onderlinge samenhangonderlinge samenhang, overlap en welke 
kansen er zijn voor samenwerking tussen initiatieven.

Laat bewoners meebeslissenLaat bewoners meebeslissen over het verdeling 
van geld voor het dorp of de wijk.

Deel de voortgangDeel de voortgang en de uiteindelijke resultaten 
van de initiatieven.
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WIL JE MEER WETEN?WIL JE MEER WETEN?

Wil je ook een schrift? 
Of heb je een los schrift 

en wil je met de werkbak aan de slag?

Neem gerust contact met ons op! 

Mayke & Maartje  
mail naar: maartje@studiomarcha.nl

COLOFONCOLOFON
Dit schrift hoort bij WERKBAK samen werken aan je dorp of wijk  die is 
gemaakt bij de afronding van het project ‘Dorpsdemocratie in Onderdendam’. 
Onze dank gaat uit naar de bewoners van Onderdendam waarmee we dit 
avontuur hebben mogen beleven. 

Het project ‘Dorpsdemocratie in Onderdendam’ is mede mogelijk gemaakt 
door gemeente Het Hogeland en met plezier gemaakt door Maartje ter Veen 
(studiomarcha.nl) & Mayke Zandstra (maykezandstra.nl).

Wat denk jij?!Wat denk jij?!

Wat mis je?Wat mis je?

Wat valt je op?
Wat valt je op?

mailto:maartje@studiomarcha.nl
https://www.studiomarcha.nl
https://www.maykezandstra.nl


Deze WERKBAK samen werken aan je dorp of wijk 
is met plezier gemaakt door: 

studiomarcha.nl & maykezandstra.nl


