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Verslag bijeenkomst stuurgroep dorpsvisie 2.0 op 3 juli 2013. 
 
Aanwezig: Anne Muller, Herbert Schaap, Pieter van der Veen, Roelie Rozenberg, Sigrid Fekken en Frans 
Kets 
 

1. Lezen verslagen. Frans heeft de indruk dat de verslagen die hij maakt van de bijeenkomsten van de 
stuurgroep niet of slechts vluchtig doorgenomen worden. Hierdoor is het voor sommige mensen niet 
duidelijk welke afspraken gemaakt zijn. De totstandkoming van de dorpsvisie is afhankelijk van een 
goede communicatie over wie wat moet doen en wanneer. De verslagen van de bijeenkomsten vervullen 
daarbij een belangrijke rol. Het nadrukkelijke verzoek van Frans is dus om de verslagen zo snel 
mogelijk na ontvangst even goed door te lezen.  

 
2. Landschap en Groen.  Over het algemeen is het oordeel over de eerste deelvisie positief. Opgemerkt 

wordt echter wel, dat bij enige “andere ideeën” de realiteitszin wat uit het oog is verloren. Het gaat dan 
met name om het eerste idee en de oproep om bestrate voortuinen in de ban te doen. Frans doet de 
suggestie om een andere en tevens “haalbare” invulling aan dit uitgangspunt te geven. Biologische 
zaadjes van bijenplanten kunnen uitgedeeld worden tijdens de jaarlijkse ondersteuningsactie van de 
Wjukken. De Bolster is een bedrijf dat op dit gebied actief is.   

 
3. Geen werkbladen. Op de bijeenkomst van 1 mei is afgesproken, dat we gebruik gaan maken van 

zogenaamde “werkbladen” om het proces van iedere deelvisie in kaart te brengen (zie punt 5 van het 
verslag van die bijeenkomst). Daar wordt nu toch van afgezien, omdat hierdoor te veel een 
“stukkencarrousel” gaat ontstaan. Besloten wordt om in plaats daarvan op elke bijeenkomst in het kort 
de verschillende toekomstige deelvisies de revue te laten passeren, met extra aandacht voor de 
eerstvolgende 3 deelvisies. Het gaat dan om plannen, ideeën, suggesties, activiteiten e.d. Ze staan in dit 
verslag onder het kopje “inventarisatie” bij punt 8.    

 
4. Versterking. Sigrid Fekken gaat de stuurgroep versterken. Vooral op de gebieden van wonen, zorg en 

welzijn kan zij haar expertise inbrengen.  
 

5. Op tijd inleveren! Pieter wijst er op, dat een deelvisie de 15de van de maand persklaar bij 
Mandeguod ingeleverd moet worden. Roelie heeft voorafgaand daaraan ongeveer 5 dagen nodig om de 
lay-out in orde te brengen. Dat betekent, dat aan het begin van de maand de verzending van een 
deelvisie (in concept) naar de andere stuurgroepleden plaats moet vinden. De stuurgroepleden hebben 
dan maximaal één week de tijd om hierop te reageren.    

 
6. Website en dorpsvisie. Alle deelvisies worden op de nieuwe website van Mantgum geplaatst in de 

versie waarop deze op de 15de van de maand aan Mandeguod wordt aangeboden. Pieter zorgt er voor, 
dat er eerst “concept” op komt te staan. Na vaststelling in de stuurgroep wordt de vermelding “concept” 
verwijderd.  

 
7. Infrastructuur digitaal verkeer. Pieter vraagt zich af of er in de dorpsvisie geen aandacht moet 

worden besteed aan de infrastructuur van het digitaal verkeer. Het belang daarvan wordt onderkend, 
maar het gaat volgens de stuurgroep te ver om hier een aparte deelvisie van te maken. Wel kan het 
onderwerp terugkomen bij andere deelvisies. Gedacht wordt in eerste instantie aan de deelvisie 
“Middenstand en ondernemersklimaat”.  
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8. Inventarisatie. Er vindt een inventarisatie plaats van de activiteiten met betrekking tot de volgende 11 
deelvisies. Met het oog op de planning is de aandacht daarbij met name gericht op de eerstvolgende 3 
deelvisies. Robyn heeft laten weten, dat een conceptversie van de deelvisie “Cultureel erfgoed” begin 
augustus klaar kan zijn. Aanbieden van de deelvisie aan Mandeguod in die maand zal zeer 
waarschijnlijk geen problemen opleveren. Roelie kan in augustus voor de lay-out zorgen, omdat ze pas 
in september op vakantie gaat. Anne, Pieter, Roelie, Sigrid, Herbert en Frans zijn in de eerste helft van 
augustus beschikbaar om te reageren op de conceptversie. Frans heeft in juli een afspraak met Anne 
Dijkstra om de deelvisie “Duurzaamheid” in de steigers te zetten. Hij wil proberen om deze deelvisie 
ook 15 augustus klaar te hebben, met het oog op de vakantie van Roelie (7 -21 september) en zijn eigen 
vakantie (20 augustus – 15 september). Herbert heeft contact gehad met de ondernemersvereniging. Hij 
verwacht niet dat het een probleem zal zijn om uiterlijk 15 oktober de deelvisie “Middenstand en 
ondernemersklimaat” bij Mandeguod aan te leveren. Verder doet Frans de suggestie om een enquête te 
houden over de verkeersveiligheid in Mantgum. Volgens Sigrid zijn er mogelijkheden om de NHL bij 
de analyse te betrekken. Frans heeft in de Volkskrant twee interessante artikelen gevonden over de 
toekomst van de zorg en Sigrid is enthousiast over de mogelijkheden van een open portaal in Burum. 
Met het open portaal kunnen op dorpsniveau vraag en aanbod op het gebied van zorg en welzijn worden 
samengebracht. Van de applicatie kan gratis gebruik worden gemaakt. Alleen voor aanpassingen 
worden kosten in rekening gebracht. Anne Muller denkt na over de inzet van een student van een HBO 
sportopleiding om invulling te geven aan het onderwerp “Sport en bewegen”. 

 
9. Vastleggen volgende bijeenkomsten. Pieter zorgt er voor, dat er een ruimte in de Wjukken wordt 

gereserveerd op de dagen waarop de volgende bijeenkomsten van de stuurgroep plaatsvinden. Die 
dagen staan in de onderstaande tabel in de kolom “Datum vaststellen stuurgroep”.  

 
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 2013 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 
 
 


