
Mijn Dorp 2030 

Toelichting raadsvoorstel 

Hoe verder? 

Wat speelt er nog meer? 

 



Mijn Dorp 2030 in een notendop!  

• SAMEN  

• Werken aan toekomstige 
leefbaarheid 
(bewustwordingsproces) 

• Inwoners spelen de  

     hoofdrol  

• Gemeente ondersteunt 



• Van onderop inrichten 
• Samen keuzes maken  
• Faciliteren dialoog, pro actief meedenken  
• Ontwikkelen van partnerschap  
• Samen zorgen dat we de prachtige 

omgeving op een fantastische manier 
meegeven aan de volgende generatie 
 

Hoger gelegen doelen zijn:  
• betrokkenheid  
• vertrouwen  
• elkaar inspireren 
• open houding 
• schouder aan schouder 
 



• Een jaar geleden begonnen 

• Mooi proces, maar ook 
kwetsbaar 

• Lef getoond, opengesteld voor 
gedragsverandering, het anders 
nadenken en voor het 
aannemen van een andere rol 

• Goed bezig, compliment! 

• Wel kritisch blijven en in de 
spiegel kijken 

• Aanpassing uitgangspunten 
 

 



• Ruime kaders zijn mooi maar 
ook lastig 

• Aanpassen uitgangspunt: wel 
bewegingsvrijheid behouden, 
maar nog meer het gesprek 
aangaan  

• Gaandeweg samen meer 
inhoud geven aan het proces 

 

 



• Belangrijk maar blijft lastig 

• Harde criteria of afvinklijstjes gaan ons 
niet helpen  

• Het gaat veel meer om de uitkomst dan 
om samenstelling 

Voorbeelden van voldoende draagvlak  

• Zelfwerkzaamheid  

• Inbreng eigen middelen 

• Ondersteuning door enquêtes of 
handtekeningen  

• Zijn alle betrokken belangen bij dit 
onderwerp vertegenwoordigd? 

 

 



Pakt het in elk dorp anders uit, in een 
ander tempo, omdat dit past bij het dorp  

 

Rekening blijven houden met eigenheid 
van elk dorp  

 

Meer aandacht aan geven:  

• leuke en creatieve spiegel  

• helpt bij het maken van keuzes die het 
karakter en de eigenheid van het dorp 
versterken 

 

 



• Zowel een zegen als een vloek 

• Behoefte aan meer duidelijkheid en 
kaders 

• Maar dan nog meer geld gestuurd, 
het moet gaan over de inhoud 

• Systemen kennen ook hun eigen 
hindermacht, nu niet concreter 
maken 

• Wel meer energie op voorkomen 
verwachtingen 

• Evenredig vervangen door 
evenwichtig 
 

 

 



• Positief  

• Wel meer duidelijkheid gewenst 
over rol 

• Leren en risico’s nemen 

• Wel belangrijk aandachtspunt, 
aantal kenmerken vastleggen 

 

 
 

 



• Nog onvoldoende focus op 
dorpsoverstijgende initiatieven  

• Nut en noodzaak worden nog 
niet ervaren  

 

Nu geen handvat voor beoordeling 
van dorpsoverstijgende initiatieven  

 

Dorpen kunnen van elkaar leren 

  

 

 
 

 



• Meer aandacht voor overleg aan de 
voorkant, dan beoordeling achteraf 

• In vroeg stadium het goede gesprek 
voeren op inhoud, elkaar over en 
weer de spiegel voorhouden  

 

Hoger gelegen doelen: 
betrokkenheid, vertrouwen, elkaar 
inspireren, open houding, schouder 
aan schouder 

  

 

 
 

 



• We blijven evalueren en bijstellen 
waar dat nodig is  

• Uitdaging: andere manier van 
besluitvorming, meer aansluiting bij 
Mijn Dorp 2030 

 

Het lokale bestuur  verandert naar een 
doe-democratie. 

Samen op zoek naar nieuwe vormen 
van zeggenschap en contact 

  

 

 
 

 



• Burgerbegroting kan een middel 
zijn om het proces te versterken 

• Aansluiten bij de vraag uit de 
samenleving om structurele 
verantwoordelijkheid over te 
nemen 

• Faciliteert inhoudelijke discussie 
• Verschillende modellen 
• Voorbeeld: Erve Kampboer 
• Excursie naar Breda? 

 

 

  

 
 
 
 


