Verslag bijeenkomst stuurgroep dorpsvisie 2.0 op 18 september 2013
Aanwezig: Anne Muller, Herbert Schaap, Pieter van der Veen, Sigrid Fekken, Robyn Steensma,
Anne Dijkstra, Frans Kets
1. Vaststellen verslag van 3 juli 2013. Anne D. merkt op dat er een klein foutje is geslopen in de
tabel onderaan pagina 2. Bij de 7

de

deelvisie (Dorpshuis en verenigingen) staat als datum voor het

inleveren van de kopij 15 januari 2013 i.p.v. 15 januari 2014. Dit zal in de tabel worden gewijzigd.
Pieter voert de wijziging ook door in de verslagen die reeds op de website van Mantgum zijn
geplaatst. Herbert vraagt of de data met betrekking tot de visievaststelling in de stuurgroep
tegelijkertijd ook de data voor de bijeenkomsten van de stuurgroep zijn. Dat is inderdaad het geval.
De volgende bijeenkomsten vinden dus plaats op respectievelijk 20 november, 22 januari, 19 maart
en 18 juni. Sigrid laat alvast weten, dat ze er op 20 november niet bij kan zijn. Het verslag van 3 juli
is hierbij vastgesteld.
2. Dorpsvisie op website www.mantgum.com. Pieter merkt op, dat er een klein foutje staat in de
printscreen die wordt gepresenteerd. Bij Cultureel Erfgoed staat namelijk niet vermeld dat het nog
een concept betreft. Dat is inmiddels gewijzigd. Alle leden van de stuurgroep vinden de presentatie
van de dorpsvisie op de website er heel goed uitzien. Wanneer er nog opmerkingen zijn, dan graag
even contact opnemen met Pieter of Frans.
3. Vaststellen deelvisie Landschap en Groen. Er zijn in ieder geval twee “persoonlijke” reacties
bekend, één van Robyn en één van Frans. Bovendien heeft de stuurgroep in de vorige bijeenkomst
enkele wijzigingen voorgesteld. Die zijn door Frans aan Nynke doorgegeven. Het is niet bekend of
Nynke andere reacties heeft gekregen. De reactie van Robyn heeft betrekking op de “Julianaboom”.
Er valt wat voor te zeggen om dit onderwerp in de deelvisie Landschap en Groen op te nemen,
maar de deelvisie Cultureel Erfgoed komt er zeker ook voor in aanmerking. De leden van de
stuurgroep vinden het onderwerp in ieder geval interessant genoeg om in een van deze deelvisies
op te nemen. De keuze valt uiteindelijk op de deelvisie Cultureel Erfgoed. Met de voorgestelde
wijzigingen van Frans ten aanzien van de visie Landschap en Groen kunnen de leden van de
stuurgroep instemmen, met uitzondering van twee zinnen. De zin “Dorpsbewoners
stimuleren om bestrating te vervangen door beplanting” zal worden “Dorpsbewoners bewust maken
van de mogelijkheden om bestrating te vervangen door beplanting”. Bij “Het dorp als groene oase”
heeft Frans voorgesteld om aan Plan van Aanpak een punt toe te voegen, namelijk “Handhaven
van milieuvriendelijke onkruidbestrijding”. Dit zal worden: “Handhaven van milieuvriendelijke
onkruidbestrijding in openbaar groen”. Naar aanleiding van een opmerking van Anne M. zal de zin
“Bomen en heesters zijn geschikt als drachtplant” gewijzigd worden in “Bomen en heesters die door
bijen en insecten als drachtplant worden gebruikt hebben de voorkeur in openbaar groen”. Alle
wijzigingen worden door Frans en Pieter verwerkt, waarna Roelie de lay-out zal aanpassen. Daarbij
hoort ook de plaatsing van een “1” voor de koptekst Landschap en Groen.
4. Vaststellen deelvisie Cultureel Erfgoed. Zoals al bij punt 3 is opgemerkt, zal de deelvisie
Cultureel Erfgoed door Robyn worden aangevuld met een tekst over de “Julianaboom”. Robyn heeft
een aantal reacties binnengekregen. Eén reactie heeft betrekking op de Dobbe. Het is niet
helemaal duidelijk hoe deze reactie geïnterpreteerd moet worden. We komen in ieder geval tot de
conclusie dat de reactie geen aanleiding geeft tot wijziging van de betreffende deelvisie. Robyn
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geeft een terugkoppeling aan de persoon die de reactie heeft verstuurd. De andere reactie gaat
over de beelden van Hein Mader. De mensen die nu in het huis van Hein Mader wonen, hebben
aan Robyn en aan Joke Kops van Stichting Broot laten weten dat ze graag een beeld van Hein
Mader in hun tuin willen hebben. Hierdoor hoeft er echter niets veranderd te worden aan de
deelvisie. Omdat er verwarring zou kunnen ontstaan over de wens vanuit het dorp om een beeld
van Hein Mader in Mantgum te plaatsen neemt Herbert contact op met Joke Kops. Hij legt haar het
standpunt van Doarpsmienskip uit, mede met het oog op de hiervoor genoemde “particuliere”
reactie.
5. Ontwikkelingen volgende 3 onderwerpen. De volgende 3 maanden staan de onderwerpen
Middenstand en Ondernemersklimaat, Haven en Water en Sport en Bewegen op het programma.
Herbert heeft inmiddels met 3 leden van de ondernemersvereniging gesproken. Uit de reacties kan
afgeleid worden dat er vanuit deze hoek niet veel input zal komen en zeker niet op korte termijn.
Ook blijkt, dat de ondernemersvereniging niet gezien moet worden als een vertegenwoordiger van
alle ondernemers in Mantgum. Er zijn 151 ondernemers in het dorp en de ondernemersvereniging
zou daarvan naar schatting 10-20% vertegenwoordigen. De stuurgroep maakt, met het oog op deze
overwegingen, de keuze voor een andere aanpak. Herbert zorgt er voor dat er uiterlijk 6 oktober
een concepttekst gestuurd wordt naar de leden van de stuurgroep. Hij betrekt hierbij enkele andere
ondernemers in het dorp. Op de concepttekst moet dan binnen enkele dagen worden gereageerd
door de stuurgroepleden, zodat Roelie nog genoeg tijd heeft om de lay-out voor Mandeguod klaar
te maken. Enkele onderwerpen die de revue passeren: vergunningenbeleid,
communicatiemogelijkheden met behulp van internet en vestigingsbeleid.
Over Haven en Water kan niet veel worden gezegd, omdat Nynke niet aanwezig is. Er zijn twijfels
of Nynke hier genoeg tijd
voor heeft. Frans neemt via de mail contact met haar op. Wanneer dit geen reactie oplevert, zal op
de volgende vergadering van Doarpsmienskip geïnformeerd worden naar haar mogelijkheden om
de concepttekst voor de deelvisie Haven en Water op tijd klaar te hebben. Anne M. heeft ideeën
over de deelvisie Sport en Bewegen en gaat hier binnenkort mee aan de slag. Hij wil hierbij 3
mensen uit het dorp betrekken, waarvan één zich onlangs spontaan heeft aangemeld.
6. Ontwikkelingen onderwerpen 7 t/m 12. Frans merkt op, dat het toch wel prettig zou zijn wanneer
de voorbereidingen voor de deelvisies wat vroeger zouden beginnen. Nu is het de praktijk, dat in de
laatste 2-3 weken de deelvisie met stoom en kokend water moet worden klaargemaakt. Dat was bij
de eerste 3 deelvisies voorzien, maar bij de volgende 9 deelvisies moet het toch mogelijk zijn om dit
proces in een rustiger vaarwater te brengen. De stuurgroep is het hier mee eens. De verschillende
kartrekkers gaan zich nu dus in een vroegtijdiger stadium oriënteren op de mogelijkheden om van
de desbetreffende deelvisies iets moois te maken. Dat biedt immers ook de kans om een langere
informatiefase in te plannen en dat komt de kwaliteit van de deelvisies ten goede.
7. Rondvraag. Robyn vindt dat in de tekst onder het kopje “belangrijk omdat” het woordje
“leefbaarheid” ergens voor moet komen. Dat is echter niet noodzakelijk. Er is in de stuurgroep
afgesproken, dat onder dit kopje een uitleg wordt gegeven van het belang van de deelvisie voor de
leefbaarheid in het dorp. Als in de tekst een duidelijke verbinding gelegd wordt tussen de deelvisie
en de leefbaarheid in het dorp kan het woordje “leefbaarheid” achterwege blijven. Pieter doet de
suggestie om op elke eerste pagina van de deelvisies aanvullend te vermelden dat de definitieve
versies ervan geraadpleegd kunnen worden op de website van Mantgum. Deze suggestie wordt
door de stuurgroep overgenomen. In de Mandeguod van november zal hier eenmalig met meer
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nadruk op worden gewezen. Na de vergadering vindt in klein comité nog een gedachtewisseling
plaats over de manier waarop de complete dorpsvisie volgend jaar onder de aandacht van de
dorpsgenoten kan worden gebracht. We komen er op uit, dat het mooi zou zijn wanneer de
complete dorpsvisie als boekje op alle adressen in Mantgum kan worden bezorgd. Dit kan dan in
het formaat van Mandeguod en ook samen met Mandeguod worden verspreid. Gedachtewisseling
hierover wordt vervolgd in de stuurgroep.
8. Planning dorpsvisie.
Onderwerp:

Kartrekker:

Inleveren kopij voor:

Datum vaststellen
stuurgroep:

1. Landschap en groen

Nynke

15 juni 2013

18 september 2013

2. Cultureel erfgoed

Robyn

15 augustus 2013

18 september 2013

3. Duurzaamheid

Frans

15 september 2013

20 november 2013

4. Middenstand en ondernemersklimaat

Herbert

15 oktober 2013

20 november 2013

5. Haven en water

Nynke

15 november 2013

22 januari 2014

6. Sport en bewegen

Anne M.

15 december 2013

22 januari 2014

7. Dorpshuis en verenigingen

Anne D.

15 januari 2014

19 maart 2014

8. Wonen en woonklimaat

Herbert

15 februari 2014

19 maart 2014

9. Kerk, levensbeschouwing en spiritualiteit

Anne M.

15 maart 2014

18 juni 2014

10. Onderwijs en kinderopvang

Robyn

15 april 2014

18 juni 2014

11. Verkeersveiligheid en openbaar vervoer

Pieter

15 mei 2014

18 juni 2014

12. Zorg en welzijn

Frans

15 juni 2014

18 juni 2014
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