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Dorpsvisie 2.0: Werkwijze en afspraken 
Volgende bijeenkomst: Woensdag 1 mei, 19.30 uur. 
 
Op 3 april 2013 is er in de Stuurgroep Dorpsvisie 2.0 gesproken over de voortgang bij de 
totstandkoming van de dorpsvisie. Daarbij is ook het voorstel aan de orde geweest om 
rondetafelgesprekken te organiseren met dorpsgenoten. Er is besloten dit voorstel niet nader uit te 
werken en de dorpsgenoten op een andere manier bij de totstandkoming van de dorpsvisie te 
betrekken.  
 
Ook zal op een flexibele manier gebruik worden gemaakt van de capaciteit en kwaliteiten van de 
mensen die deelnemen aan de Stuurgroep Dorpsvisie 2.0 en van de capaciteit en kwaliteiten van 
deskundige derden. Ten slotte zijn er afspraken gemaakt over een betere 
procesregie/procesbewaking.  
 
De werkwijze ziet er nu als volgt uit. 
 

1. Elke maand – te beginnen in juni 2013 – zullen er in Mandeguod 3 pagina’s worden 
gereserveerd voor één onderwerp uit de dorpsvisie, uitgezonderd de maanden juli en 
augustus. Kopij daarvoor wordt voor de 15e van de maand die daaraan voorafgaat ingeleverd 
bij de redactie van Mandeguod. De lay-out voor deze 3 pagina’s is elke keer hetzelfde en de 
publicatie van een deelvisie in Mandeguod vindt bij voorkeur plaats op de middelste pagina’s 
(de pagina’s met de nietjes). Dit vanuit de gedachte dat herkenbaarheid, duidelijkheid en 
regelmaat de betrokkenheid van de inwoners van Mantgum bij het visieproces kan versterken. 
Roelie en Nynke zorgen voor een ontwerp van de lay-out, dat op woensdag 1 mei 2013 zal 
worden besproken tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de stuurgroep.  

 
2. Er is bij de totstandkoming van de dorpsvisie gekozen voor een relatief lang en zorgvuldig 

traject in plaats van een “korte klap”. Dit is mede ingegeven door de ontwikkelingen waar 
Mantgum in de komende jaren mee te maken krijgt. Door de herindeling zal in de periode 
waarover de visie zich uitstrekt Mantgum zeer waarschijnlijk aan Leeuwarden worden 
toegevoegd. Verwacht mag worden dat een grotere gemeente andere en ook hogere eisen 
zal stellen aan toekomstplannen, met name wanneer bij de uitvoering daarvan een beroep 
gedaan wordt op de gemeente (capaciteit, financiën e.d.). Met het oog daarop is een goede 
onderbouwing van de plannen van groot belang.  

 
3. Er is een nieuwe indeling van de onderwerpen gemaakt. Elk onderwerp is als het ware een 

puzzelstukje van de dorpsvisie. Er zijn nu in totaal 12 onderwerpen, te weten: cultureel 
erfgoed; middenstand en ondernemersklimaat; verkeersveiligheid en openbaar vervoer; 
duurzaamheid; groen en groenbeheer; wonen en woonklimaat; sport en bewegen; dorpshuis 
en verenigingen; zorg en welzijn; kerk, levensbeschouwing en spiritualiteit; onderwijs en 
kinderopvang; haven en water. De volgorde is willekeurig en moet dus niet beschouwd 
worden als de volgorde waarin de deelvisies worden uitgewerkt en in Mandeguod verschijnen. 
Er is bij de keuze voor de onderwerpen aangesloten bij de leefwereld van de inwoners van 
Mantgum en algemene (nieuwe) ontwikkelingen in de samenleving.  
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4. Elk onderwerp wordt uitgewerkt door minimaal 2 deelnemers van de stuurgroep (kartrekkers). 
De kartrekkers kunnen bij de uitwerking gebruik maken van deskundige derden (eventueel 
ook van buiten het dorp). 

 
5. De inwoners van Mantgum worden op twee manieren betrokken bij de visie over een bepaald 

onderwerp. Op de eerste plaats zal aan “deskundige” inwoners van het dorp worden gevraagd 
om input te leveren. Denk hierbij aan iemand van de ondernemersvereniging, de kerkenraad 
of de lagere school. Afhankelijk van het onderwerp kunnen ook deskundige derden van elders 
worden geraadpleegd (bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland bij het onderwerp 
Verkeersveiligheid). Op de tweede plaats kunnen inwoners van Mantgum tot uiterlijk 2 weken 
na publicatie van een deelvisie in Mandeguod hierop schriftelijk en mondeling reageren. Een 
deelvisie wordt vervolgens vastgesteld op de eerstvolgende stuurgroepbijeenkomst (zie ook 
punt 6).  

 
6. Het procesverloop zal tijdens de bijeenkomsten van de stuurgroep nadrukkelijk ter sprake 

komen. Elke 3 maanden vindt er een bijeenkomst plaats. Data hiervoor worden op 1 mei a.s. 
vastgelegd. Vaste agendapunten op de stuurgroepbijeenkomsten: vaststellen van uitgewerkte 
deelvisies die in Mandeguod zijn verschenen (terugkijken); vastleggen van uit te werken 
deelvisies voor de komende periode (vooruitkijken); aanwijzen van kartrekkers voor de uit te 
werken deelvisies.  

 
7. Frans Kets wordt aangewezen als procescoördinator. Hij zorgt er voor dat de continuïteit in de 

procesbewaking gewaarborgd is (met name in de periodes tussen de verschillende 
stuurgroepbijeenkomsten). Het gaat dan om “wie, wat, waar, wanneer en hoe”.  

 
8. Cultureel erfgoed zal het eerste onderwerp zijn waarvan een deelvisie zal worden uitgewerkt. 

De kartrekkers hiervoor zijn Nynke, Nico en Robyn. In het ontwerp van de lay-out die op 1 mei 
a.s. wordt besproken zal cultureel erfgoed als voorbeeld worden gebruikt. Dit betekent dus 
ook, dat de deelvisie van cultureel erfgoed op 1 mei klaar zal zijn.  

 
9. De vastgestelde deelvisies over de 12 onderwerpen vormen met elkaar de dorpsvisie voor de 

jaren 2014-2020. 


