
Bijeenkomst vrijwilligers
dorpsvisie

Welkom



De dorpsvisie

¡ Waarom
¡ Het traject
¡ Onderwerpen
¡ Hoe
¡ Praktijkvoorbeelden
¡ Format
¡ FAQ
¡ Wie schrijft?



Waarom 1

¡ Het doel van een dorpsvisie: inventarisatie 
van leefbaarheidsvraagstukken op 
dorpsniveau, en voor de middellange 
termijn daarvoor oplossingen en acties te 
beschrijven

¡ Invloed willen uitoefenen op ontwikkeling 
van het dorp.

¡ Streven naar een zo breed mogelijke 
afspiegeling van de dorpsbewoners. Het is 
een plan van het hele dorp met draagvlak 
vanuit het dorp.



Waarom 2

¡ Document dat een grotere kans heeft op de 
beleidsagenda van diverse instanties.

¡ Snel en adequaat kunnen reageren op 
maatschappelijke ontwikkelingen.

¡ Vanuit dorpsvisie is er eenvoudiger geld 
beschikbaar te krijgen vanuit het zgn. 
dorpsbudget



Het traject

¡ Dorps enquête
¡ Onderwerpen
¡ Planning
¡ Schrijvers
¡ Samenvoegen
¡ Presentatie aan vrijwilligers
¡ Jaarvergadering in maart



Onderwerpen  1

l Oosterhesselen: uitstraling, ruimtelijke 
ontwikkelingen, feesten en evenementen, 
verenigingsleven.

l Wonen: openbaar groen, zwerfvuil, veilige 
woonomgeving.

l Woningaanbod: nieuwbouw, 
starterswoningen, levensloopbestendige woningen

l Verkeer: veiligheid, openbaar vervoer, verlichting 
fietspaden, Klenckerweg.



Onderwerpen 2

l Commerciële bedrijvigheid: winkels.

l Agrarische bedrijvigheid
l Voorzieningen: volledige bibliotheek, 

gezondheidscentrum en dorpshuis behouden, 
“noaberschap”, jeugdsoos, verenigingen, WMO, 
huisarts, fysio etc

l Natuur en recreatie: wandelpaden, 
wandelroutes, overnachtingsmogelijkheden 

l Onderwijs: huidige voorzieningen behouden.

l Duurzaamheid



Hoe

¡ Kort
¡ Eenvoudig
¡ Geen hoogdravende taal
¡ Iedereen kan het
¡ Koppel
¡ Geschreven door de inwoners



Praktijkvoorbeeld 1
Omgaan met elkaar
De inwoners van Fort wonen er met veel plezier. Ondanks dat ook in ons dorp 
de trend naar meer individualisme zichtbaar is, weet men dat men op elkaar 
kan rekenen. De sociale veiligheid is groot en zowel jong als oud voelen zich 
veilig. Bewoners houden elkaar op de juiste wijze in de gaten en op die wijze 
leveren ze zelf een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in Fort. Wil je 
contact maken, dan moet je wel actief zijn. Daar is in dorp Fort alle 
gelegenheid toe! Er is een enorm actief verenigingsleven, waarbinnen zowel 
voor jong als oud van alles wordt georganiseerd. Aan nieuwe bewoners wordt 
een informatieboekje over Fort uitgereikt. Fort heeft ook een eigen website: 
www.dorpfort.nl

Onze visie op Omgaan met elkaar In 2025 is de sociale veiligheid 
onveranderd groot en voelt men zich nog steeds veilig. We respecteren elkaars 
privacy, maar het contact met elkaar door dorpsfeesten, het verenigingenleven
en alle door bewoners geïnitieerde activiteiten staan hoog in het vaandel.

Aandachtpunten - Nieuwkomers meer betrekken bij activiteiten. -
Betrokkenheid van ouderen bij activiteiten in het dorp neemt wat af.



Praktijkvoorbeeld 2
De jeugd.

Huidige situatie: De jongeren (circa 12-18 jaar) in Zorgvlied, Wateren en 
Oude Willem zijn een groep die in omvang en leeftijd frequent in samenstelling 
wisselt. Voor deze kleine groep zijn de voorzieningen op het moment gering en 
beperken zich tot georganiseerde activiteiten en het verenigingsleven. Er zijn 
wel veel eigen initiatieven van de jeugd.   

Toekomstige gewenste situatie: De bereidheid in het dorp om iets voor de 
jeugd te doen is groot. Voor de toekomst is het wenselijk dat er meer 
activiteiten voor deze specifieke groep komen en dat ook voor deze jongeren 
een eigen voorziening komt. Betrokkenheid van de jongeren zelf is bij het 
bereiken van deze wensen een voorwaarde.

Actiepunten:



Onze drie vragen 

¡ Omschrijving huidige situatie
¡ Omschrijving gewenste situatie
¡ Omschrijving hoe we dit gaan 

bereiken (actiepunten). 

Dit wordt de agenda 
van de toekomst



Format

¡ Digitaal invullen
¡ Geen lange verhalen
¡ Opsturen uiterlijk 7 februari
¡ Eind februari presentatie



FAQ

¡ Lijken alle visies van de dorpen niet op elkaar?
¡ Waarom geen lange beschrijvingen?
¡ Hoe verloopt de presentatie aan de rest van het 

dorp en wanneer?
¡ Kunnen er ook bijlages ingeleverd worden?
¡ Waarom al uiterlijk 7 februari inleveren?
¡ Wat is de rol van het PB?
¡ Wie kunnen we mailen voor vragen?
¡ Mag je ook meerdere onderwerpen 

beschrijven?
¡ Is de visie een vaststaand feit?



Wie schrijft?

Schrijven voor en door het dorp

o Groepje van enkele personen
o Digitaal invullen
o Geen lange verhalen
o Opsturen uiterlijk 7 februari
o Medio februari presentatie


