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Geachte bestuurders, 

 

De gemeenteraadsverkiezingen liggen al weer een paar maanden achter ons en de nieuwe 

raden en colleges zijn begonnen met hun werk. Onze landelijke koepel, de Landelijke 

Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), heeft uit het hele land inspiratie voor u opgehaald om 

in de nieuwe raadsperiode te bouwen aan een sterke samenwerking met de wijk- en 

dorpsgemeenschappen in uw gemeente. Daarvoor bieden wij u de publicatie “Goed voor 

Elkaar Dorpen” aan. Deze is te vinden via 

https://www.lvkk.nl/fileadmin/nieuws/GoedvoorElkaarDorpen.pdf 

 

Gemeenschapskracht komt tot bloei als bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen én 

krijgen voor de toekomst van hun eigen dorp of wijk. De inwoners van elf dorpen in heel 

Nederland tonen in “Goed voor Elkaar Dorpen” hoe zij dat doen. Zij vertellen over hun 

successen en over de knelpunten die ze tegenkomen. En ze geven aan hoe ze graag met u 

als gemeente willen samenwerken. Daarvoor geven ze de volgende tips mee: 

 

1. Stel je steeds de vraag: wie is de eigenaar van dit onderwerp? Dat helpt om onderscheid 

te maken in ‘wat van de gemeente’ is en ‘wat van de gemeenschap’.  

2. Gemeenten benaderen hun dorpen allemaal gelijk, maar gelijk hoeft niet te betekenen: 

‘op dezelfde manier’. Elk dorp is uniek. Durf onderscheid te maken en maatwerk te 

bieden. 

3. Gemeenschappen zijn meer dan afnemers van overheidsbeleid, ze geven zelf vorm aan 

hun  toekomst. Ondersteunen van de eigen rol van de gemeenschap vraagt om een 

betrokken én tegelijkertijd terughoudende rol van de gemeente. 

4. Wees positief kritisch over de vraag of een inwonersinitiatief voldoende draagvlak heeft. 

Het goede gesprek met het dorp kan op veel manieren vorm krijgen. Schiet niet door in 

de simpele vraag naar de representativiteit. 

5. Gemeenten kunnen ondersteunen met subsidies. Denk mee met het inwonersinitiatief 

om de financiering duurzaam te maken (korte en lange termijn).  

https://www.lvkk.nl/fileadmin/nieuws/GoedvoorElkaarDorpen.pdf


 

 

6. Richt de gemeentelijke organisatie in op de dynamiek van de leefwereld. Inwoners 

bekijken een probleem integraal. Stel dorpscontactambtenaren en/of 

dorpsondersteuners aan.  

7. Inwonersinitiatieven werken met vrijwilligers. Zorg voor goede ondersteuning. 

8. De gemeenschap helpen gaat niet over de verdeling van macht tussen raad en college, 

of over politieke verschillen, maar over hoe je aansluit op de kracht van die 

gemeenschap. 

 

Projecten zoals beschreven in deze publicatie kunnen worden opgepakt met de Actieve 

Dorpen Aanpak (ADA, www.actievedorpenaanpak.nl). ADA geeft zowel bewoners, besturen 

als ambtenaren/professionals handvaten in het verbeteren, verfraaien en versterken van de 

dorpen in de provincie. ADA biedt een stappenplan om een dorpsproject op te zetten of te 

ondersteunen. Daarnaast biedt het inspiratie door honderden dorpsprojecten verdeeld over 

vijf thema’s. In de afgelopen maanden zijn er een aantal goed bezochte ADA-bijeenkomsten 

georganiseerd rondom de thema’s wonen, duurzaamheid, zorg en succesvolle 

dorpsvoorzieningen. Ook hieruit blijkt dat er organisatiekracht in de dorpen zit. Ons advies 

is om dit te omarmen en samen met de dorpen antwoorden te vinden op de vragen van 

vandaag.  

 

Groninger Dorpen kan de dorpen daarin blijvend ondersteunen, zeker nu het team weer op 

volle sterkte is. Per 1 oktober 2022 is Hielke Westra benoemd als directeur van Groninger 

Dorpen. Samen met zijn collega’s is hij verantwoordelijk voor het uitdragen van de missie 

van Groninger Dorpen: ‘het versterken van de leefbaarheid in de dorpen van Groningen 

voor alle inwoners voor nu, en voor in de toekomst’. Groninger Dorpen draagt met advies, 

kennis, maatwerk en ondersteuning bij aan het versterken van de leefbaarheid in de dorpen 

en aan vitale buurt- en dorpshuizen en dorps(belangen)verenigingen.  

 

Als u meer wil weten over de vraag hoe u de gemeenschapskracht in uw gemeente kunt 

versterken, gaan wij graag met u in gesprek. U kunt daarvoor contact opnemen met Hielke 

Westra (h.westra@groningerdorpen.nl of 050 306 29 00). 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Frans Musters, 

Voorzitter  
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