
Verslag bijeenkomst stuurgroep dorpsvisie 2.0 op 1 mei 2013. 
 
Aanwezig: Anne Muller, Nynke Rixt, Anne Dijkstra, Robyn Steensma, Herbert Schaap en Frans Kets 
 

1. Er ligt een voorbeeld van de manier waarop we een deelvisie in Mandeguod willen presenteren. De lay-
out is door Roelie ontwikkeld. We zijn het er over eens dat de lay-out er goed uitziet. Er zijn drie 
vlakken gereserveerd voor foto’s. Nynke merkt op, dat daar ook tekst kan komen te staan. Het is echter 
wel de bedoeling om in alle gevallen tekst met foto’s te combineren.  

 
2. In het voorbeeld hebben tekst en foto’s betrekking op het onderwerp “cultureel erfgoed”. Hier bestaat 

wat verwarring over, mede door de gebruikte woorden “doelstelling”, “oplossing” e.d. Robyn geeft aan, 
dat het hier nog helemaal geen visie betreft, het is eerder een opsomming van wat er op dit moment op 
dit gebied gebeurt. Een visie moet nog worden uitgewerkt en dit gaat niet voor 15 mei lukken (inleveren 
kopij voor Mandeguod). Zie echter ook punt 7!  

 
3. Er zijn in Mandeguod  4 in plaats van 3 pagina’s beschikbaar. Er zal gebruik worden gemaakt van extra 

dik papier. Nynke vraagt of er ook een uitvoering in kleur mogelijk is. Anne Muller geeft aan, dat de 
kosten hiervan veel te hoog zijn. Op de eerste pagina komt een algemene inleiding met de “spelregels”. 
Frans maakt daar een concept voor. De invulling voor pagina 4 is nog niet bekend. Misschien is het een 
idee om op de achterkant een compleet overzicht te geven van alle onderwerpen, de kartrekkers en de e-
mailadressen van de kartrekkers (concept van spelregels bijgevoegd, inclusief voorstel voor pagina 4). 
In dit voorstel is een algemeen e-mailadres dus overbodig! Het lijkt logischer om de inwoners van 
Mantgum in de gelegenheid te stellen de kartrekkers persoonlijk te benaderen. Dat past ook beter bij de 
“couleur locale” van het dorp.   

 
4. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de blauwdruk voor een deelvisie. We streven naar een goed 

herkenbare presentatie, die voor alle deelvisies hetzelfde is. We komen uiteindelijk op het volgende uit. 
Maximaal 3 foto’s, minimaal 2. De presentatie begint met een inleiding, waarin de bijdrage van het 
onderwerp aan de leefbaarheid in Mantgum centraal staat. Vervolgens worden er 3 “visiepunten” 
genoemd, dat wil zeggen punten die duidelijk maken waar en hoe in de visieperiode accenten worden 
gezet. Daarbij wordt aandacht besteed aan de uitgangssituatie, de plannen voor de toekomst en de 
manier waarop de plannen worden aangepakt.  

 
5. Frans heeft een soort “werkblad” gemaakt dat voor elke deelvisie gebruikt gaat worden. Op deze manier 

kan eenvoudig het procesverloop in kaart worden gebracht. De werkbladen zijn een goede basis voor de 
voortgangsbespreking tijdens de bijeenkomsten van de stuurgroep. Een voorbeeld is bijgevoegd. Uit 
praktische overwegingen (tijdsdruk) zal het werkblad niet bij de uitwerking van de eerste twee 
onderwerpen worden gebruikt (Groen en landschap; Cultureel erfgoed).   

 
6. Er wordt besloten om de afstand tussen de bijeenkomsten van de stuurgroep te verkorten van 3 naar 2 

maanden om het proces beter te kunnen volgen en waar nodig tijdig bij te sturen.  
 

7. Het eerste onderwerp dat in Mandeguod gepresenteerd zal worden is “Groen en landschap” in plaats 
van “Cultureel erfgoed”. Dat onderwerp ligt eigenlijk al op de plank. De volgorde van de presentatie 
van de overige onderwerpen wordt ook vastgesteld en er worden kartrekkers benoemd. Hierdoor is het 
direct ook duidelijk waar de deadlines op de tijdlijn liggen. Hierna volgt een compleet overzicht. 



 
Onderwerp: Kartrekker: Inleveren kopij voor: Datum vaststellen 

stuurgroep: 
1. Groen en landschap Robyn 15 mei 2013 3 juli 2013 
2. Cultureel erfgoed Nynke 15 juni 2013 18 september 2013 
3. Duurzaamheid Frans 15 augustus 2013 18 september 2013 
4. Middenstand en ondernemersklimaat Herbert 15 september 2013 20 november 2013 
5. Haven en water Nynke 15 oktober 2013 20 november 2013 
6. Sport en bewegen Anne M. 15 november 2013 22 januari 2014 
7. Dorpshuis en verenigingen Anne D.  15 december 2013 22 januari 2014 
8. Wonen en woonklimaat Herbert 15 januari 2014 19 maart 2014 
9. Kerk, levensbeschouwing en spiritualiteit Anne M.  15 februari 2014 19 maart 2014 
10. Onderwijs en kinderopvang Robyn 15 maart 2014 18 juni 2014 
11. Verkeersveiligheid en openbaar vervoer Pieter 15 april 2014 18 juni 2014 
12. Zorg en welzijn Frans 15 mei 2014 18 juni 2014 

 
8. In week 19 (dat is dus al erg snel!) zal er een concept van de visiepresentatie van het onderwerp “Groen 

en landschap” worden gestuurd naar Anne Muller en Frans Kets. Dit met het doel om aan de hand 
daarvan de blauwdruk voor alle onderwerpen definitief vast te stellen.  

 


