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Samenvatting en conclusies
Dorpsbesturen, gemeenteraad en college en maatschappelijke organisaties zijn in het najaar van
2018 uitgenodigd om de samenwerking tussen dorpen en gemeente te her-ijken.
De maatschappij verandert en het is belangrijk om mee te bewegen. Met een nieuw college, een
nieuwe gemeenteraad en een op handen zijnde nieuw dorpenbeleid was eind 2018 een aangewezen
moment om dit met elkaar te doen.
Er is een werkconferentie georganiseerd op 31 oktober. In de aanloop naar de werkconferentie zijn de
dorpsbesturen gevraagd welke onderwerpen aan de orde mogen komen. Dit heeft geresulteerd in een
aantal dialoogonderwerpen – zie paragraaf ‘dialoogonderwerpen’. Aan de hand van deze
onderwerpen is er voor de gemeenteraad en het college op 29 september. een Krachttoer langs
verschillende dorpsinitiatieven geweest.
Het doel van deze acties is enerzijds om te komen tot een eerste aanzet voor een zogenaamd
‘maatschappelijk akkoord’: waar gaan we de komende vier jaar samen op inzetten? Ook kijken we naar
de samenwerking: wat moet meegenomen worden bij een vernieuwing van het beleid voor de kleine
dorpen en buurtschappen?
De werkconferentie is afgesloten met de volgende conclusies:
-

-
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Iedereen vertrouwt er op dat het Dorpenoverleg de spil kan zijn en het vervolg regisseert: zij
komen binnenkort met een voorstel voor hoe verder
Dorpenoverleg werkt ‘De boom’ en de afspraken uit
Iedereen krijgt de uitwerking van de avond. Oproep aan alle partijen om al vast goed te
bekijken: wat betekend dit voor ons?
Met betrekking tot de herziening van het dorpenbeleid geeft wethouder Dennis Bouwman
aan dat ‘de boom’ heel breed punten aandraagt als input voor het dorpenbeleid. Daarnaast
biedt de lezing van Joop Hofman inspiratie voor het vervolg (zie paragraaf ‘Het nieuwe
samenspel’). Kortom, het zijn mooie uitgangspunten om met het Dorpenoverleg en de
dorpen nieuw dorpenbeleid te maken. Beleid is een middel: de kracht zit in de dorpen zelf.
Doel is waar het op uit draait, dat wat uit maakt voor de dorpen en de leefbaarheid.
Vier je successen: vanavond was zo’n avond!

Vervolg
Het bestuur van het Dorpenoverleg neemt zoals afgesproken op 31 oktober het initiatief om te gaan
zorgen dat we samen met de opbrengsten aan de slag gaan. Hiervoor:
-

-

Zijn de Dorpsbesturen en contactpersonen geïnformeerd over de aanpak op de
ALV/Contactpersonenoverleg op 22 november j.l..
22 November is afgesproken om op woensdag 27 maart 2019 een bijzondere
ALV/contactpersonenoverleg te beleggen in het teken van de ontwikkelingen van het nieuwe
samenspel in Midden-Drenthe. Hierbij zijn de dorpsbesturen, het college, de gemeenteraad
en de maatschappelijke organisaties weer van harte welkom!
De Dorpsbesturen worden gevraagd om aan de hand van de opbrengsten van de conferentie
met aanbevelingen te komen voor het vervolg.
In de tussentijd gaat het bestuur Dorpenoverleg in gesprek met de gemeente fracties om de
opbrengsten van de conferentie te bespreken. Op 6 december overlegt het Dorpenoverleg
met wethouder Bouwman hierover. En in januari met het voltallige College van B&W..

OPROEP
De thema’s die uit de conferentie zijn gekomen staan op pagina 9
en in de bijlage.
Laat ons weten:
- WELKE THEMA’S VINDT JULLIE DORPSBESTUUR, FRACTIE OF
ORGANISATIE HET MEEST BELANGRIJK? EN WAAROM?
- GEEF AAN WELKE ROL U DAAR VOOR UW EIGEN ORGANISTIE IN
ZIET, EN WAT ANDEREN HIERIN ZOUDEN KUNNEN BETEKENEN
- WELKE IDEEEN HEBBEN JULLIE HOE WE HET THEMA SAMEN
KUNNEN OPPAKKEN?
Info@dorpenoverleg.nl
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Werkconferentie 31 oktober 2018
Op de volgende pagina’s vindt u de opbrengsten van de conferentie op 31 oktober 2018.

Aanwezig waren
51 personen uit dorpsbesturen en vrijwilligersorganisaties (15 dorpsbesturen, Dorpenoverleg,
Speeltuinenoverleg, Dorpshuizenoverleg, Mantelzorg)
21 personen van gemeenteraad, college, provincie (overheid)
8 personen van maatschappelijke organisaties (BOKD, Welzijnswerk,
Ontwikkelgroep bestond uit 8 personen vanuit het Dorpenoverleg, gemeente en Welzijnswerk.

Dialoogonderwerpen
Het Dorpenoverleg heeft in de aanloop naar de Krachttoer en voor de werkconferentie
geïnventariseerd welke thema’s de inwoners op de conferentie willen bespreken. Hier zijn de
volgende thema’s uit naar voren gekomen en dit vormde de basis voor de gesprekken tussen
inwoners, gemeente en maatschappelijke organisaties op de werkconferentie.
Waar kunnen we de komende tijd met elkaar op inzetten?
1. Thema: Werkrelatie dorpen – dorpenoverleg – gemeente.
a. Het huidige convenant dateert uit 1997 toen er nog sprake was van een gemeentelijk
monistisch stelsel. Past deze nog in het huidige dualistische stelsel en moet de relatie dorpen
– dorpenoverleg gemeenteraad worden versterkt?
b. In de bij het convenant horende kleine dorpenbeleid genoemde bedragen per inwoner voor
de dorpen en de bijdrage voor het Dorpenoverleg zijn sinds 1997 nooit zijn gewijzigd
(behalve dan van guldens in euro’s). Is het instellen van dorpsbudgetten een optie?
c. De succesvolle Midden-Drentse werkwijze staat of valt met voldoende ondersteuning van de
dorpen en het dorpenoverleg door Welzijnswerk Midden-Drenthe. Moet dit ook vastgelegd
worden in een nieuw convenant?
d. Bewoners worden steeds mondiger en organiseren zich soms in verbanden los van de
dorpsbelangenorganisaties. Bedreigt dit de huidige structuur of biedt dit nieuwe kansen?
2. Inhoudelijke onderwerpen – Algemeen.
a. Moet de gemeente leren meer ‘los te laten’ en meer ruimte bieden aan
bewonersinitiatieven? Van bewonersparticipatie naar overheidsparticipatie?
b. Zijn bewonersinitiatieven gebaat bij een explicieter gemeentelijke dorpen- en
plattelandsbeleid?
c. Is er ook een rol voor de dorpen en het Dorpenoverleg weggelegd in het kader van de
versterking van de lokale democratie?
d. Is de leefbaarheid van de dorpen gebaat bij een sterkere samenwerking tussen de besturen
van de dorpshuizen en de dorpsbelangenorganisaties en geldt dit ook voor een integratie van
het dorpshuizenoverleg en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe.
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3. De belangrijke thema’s voor de komende jaren zoals aangedragen door de dorpsbesturen
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(Openbaar) vervoer, buurtbus, vervoersmogelijkheden voor ouderen, project Automaatje.
Combinatie van thema’s als dorpszorg, vereenzaming en naoberschap.
Duurzaamheid, milieu, natuur en landschapsontwikkeling.
Versterking en verbreding functie dorpshuizen (en organisatie belangenbehartiging).
Woningbouw, starterswoningen, woonomgeving.
Versterking dorpscohesie met extra aandacht voor de jongeren.

“Het nieuwe samenspel” door Joop Hofman
Joop Hofman geeft een presentatie over ‘het nieuwe samenspel’ tussen inwoners, gemeente en
maatschappelijke organisaties.
Joop verdiept zich vanuit zijn bureau www.rodewouw.nl in de kracht van gemeenschappe, sociale
stijging, planvorming van onderop en om nieuwe democratische vormen. Hieronder is een deel van
zijn presentatie opgenomen. De volledige presentatie van Joop Hofman is te vinden op
www.dorpenoverleg.nl.

Het nieuwe samenspel – Joop Hofman
De kansen voor samenwerking in Midden-Drenthe:
1. Het ‘wortelstelsel’ is hier net een beetje meer omdat er altijd op geïnvesteerd is
2. Ga niet met elkaar mee doen maar doe het samen. Overheid: benut de
initiatieven-energie van de dorpen.
3. Open de geldstromen: experimenteer met burgerbegrotingen /
buurtbestedingen
4. Innovatie lab lokale democratie: durf te ontwikkelen, durf uit te voeren en
permanent van leren
5. Ontregelbrigade
6. Klein is het nieuwe groot – dit zijn de dingen die het verschil maken
7. Grote sleutelspelers zoals Dorpenoverleg, Welzijnswerk en gemeente: houdt
elkaar vast.

Er ontstaan nieuwe en andere vormen van democratie. Men geeft op met betrekking tot
systeemdemocratie. Maar juist gemeenschapsdemocratie zoals coöperaties nemen toe. Burgers
regelen het zelf.
Spanningsveld: we zijn allemaal op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligers willen niet als ze gevraagd
worden voor ‘een ander clubje’. Wel wil men een eigen clubje oprichten.
Politiek wordt vaak verward met democratie. Dit is verwarrend voor de overheid: je weet je rol niet
(meer) en moet inspelen op wat er uit de gemeenschap komt. Transitie en dualisering betekend:
herontdekking van de samenleving en ‘sociaal’ wordt de grootste opdracht voor de overheid.
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Echter: dit is grillig, volgt lokale logica, maatwerk en netwerken. Dit vraagt om een
cultuurverandering bij de gemeente en de gemeenteraad.
Het nieuwe samenspel:
-

Is informeler
Is meervoudig in vormen, netwerken die naast elkaar functioneren
Energie als inzet en niet problemen. Talenten, relaties, kansen en lol
Is heel multidisciplinair = zoals het leven zich voordoet
Met zijn allen

Het is een proces. Veranderen werkt niet, het gaat om organiseren van een proces gericht op een
samenwerkend resultaat. Neem het voorbeeld van kinderen in de zandbak: zij gaan niet eerst alle
schepjes en harkjes ordenen en onderling verdelen. Nee die springen er in en gaan aan de slag!
Midden-Drenthe heeft van oudsher een stevige basis gelegd voor samenwerking tussen bewoners en
gemeente. Dankzij dit fundament is Midden-Drenthe als geen andere gemeente er aan toe om
bijvoorbeeld burgerbegrotingen en publiek eigenaarschap uit te gaan proberen. Door geldstromen te
openen en te verleggen kan budgetbevoegdheid overgeheveld worden van gemeenteraad naar
bewoners. Ook de nieuwe Omgevingswet biedt kansen om hier een slag in te slaan.

Joop Hofman tijdens zijn uiteenzetting over lokale democratie en participatie. © NDC/ Ron de Vos
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Opbrengsten van de avond
Tijdens de conferentie is samen een boom gemaakt met hierin:
-

-

De wortels: wat zijn de ingrediënten
voor een succesvolle samenwerking?
De stam: welke thema’s richt de
samenwerking zich op de komende
jaren?
De bladeren: welke bestaande en
nieuwe initiatieven horen hier bij?

Verder kwamen de volgende punten uit de
plenaire gesprekken:
-

-

-

Weten waar je expertise kunt halen
en waar andere dorpen mee bezig
zijn.
Prachtige gelegenheid voor de raad
om uit eerste hand te horen wat er al
is
Let ook op de basisvoorzieningen die
‘gewoon’ voor elkaar moeten zijn
Met elkaar zijn we een kraamkamer
van innovatie

Dagvoorzitter Daniël Pit bij de 'inputboom'.
© NDC/ Ron de Vos

In de volgende illustraties leest u terug wat er uit de gesprekken is gekomen. De letterlijke opbrengst
is opgenomen in de bijlage
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Wortels: wat zijn de ingrediënten voor succesvolle samenwerking?
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Stam: welke thema’s richt de samenwerking zich op de komende jaren?

Blaadjes: welke initiatieven horen bij de wortels en de stam?
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Bijlage 1 Uitwerking van de boom

Blaadjes: welke initiatieven horen bij de stam en de wortels?

Bestaande initiatieven
Thema 1: de samenwerking – het HOE
Thema 2: leefbaarheid 2
‘knarrenhof’ en dorpshuis.
Dorpshuis in stand houden; nieuwe activiteiten
Thema 3: Zorg en welzijn
Klussendienst, Klussenbank
Thema 4: vervoer en bereikbaarheid
Automaatje 2
Thema 5: huisvesting
Werkgroep huisvesting.
Thema 6: duurzaamheid
Lokale duurzame initiatieven

Nieuwe initiatieven
Thema 1: de samenwerking – het HOE
Dorpscohesie: verantwoordelijkheid geven aan bewoners. Gelden eerlijk verdelen.
Dorpscohesie: bewoners betrekken bij initiatieven (persoonlijk, concrete rol geven)
Dorpsbudget: leg keuzes voor aan dorp
Uitwisseling van verschillende initiatieven; wiel niet opnieuw uitvinden, succesvolle initiatieven delen
en uitbouwen
Samen beleid initiëren – en het vertrouwen er is. En dat het dorp dat ook kan en
verantwoordelijkheid wil nemen. En de raad financieel dingen los wil laten.
Thema 2: leefbaarheid 2
Omgevingsvisie samen met dorpen ontwikkelen (ook jong en oud)
Verkeersveiligheid
Bevorderen recreatie en toerisme
Welkomsbankje, lokaal blaadje, naober uurtje, lokale verenigingen, huiskamerfunctie
Dorpshuis + Dorpsbelang samenwerking
Thema 3: Zorg en welzijn
Dorpszorg: verbouw bestaande schuren om mantelzorg makkelijker te maken.
Huisvesting + zorg – regelgeving. Zorg op afstand.
Extra wooneenheid (mantelzorg) in achtertuin
Zorg in de buurt
Zorghotel voor tijdelijke ‘opvang’

Inspelen op signalen buurtgenoten
Dorpszorg financiering en doorontwikkeling
Thema 4: vervoer en bereikbaarheid
Vervoer: Meer alternatieven vervoer (ov fiets)
Vervoer: regel ontschotting vervoer
Mobiliteitsplan
Right to Challange: vervoersbudgetten van de provincie terug vragen om lokale Midden-Drentse
alternatieven te ontwikkelen.
Openbare verlichting fietspaden, veiligheid
Thema 5: huisvesting
Wonen: leegstaande panden een andere functie geven (appartement, ontmoeting)
Woningstichting aanspreken op plaatsingsbeleid (wonen veel aan mensen van buiten af;
dorpsbewoners eerst) reactie woonservice/actium?
Starters: geen plek, te duur, duurt te lang
DOM: eigen woon coöperatie
Waar bouwen. Project jongeren starters.
Bestaande panden ombouwen tot starterslening
M2 voor m2 agrarisch naar woonbestemming
Thema 6: duurzaamheid
Duurzaam dorp
energieneutraal.

Stam: welke thema’s richt de samenwerking zich op de komende jaren?

Thema 1: de samenwerking – het HOE
Gelijkwaardigheid
Zelf beslissen in dorp
Snelheid van handelen
Communicatie tussen vrijwilligers en professionals
Verschil tussen raad en ambtenaar
Hoe vinden we elkaar, elkaar kennen
Politiek zoekt contact regelmatig!
Persoonlijke benadering
Dorpenoverleg – leren en netwerken
Thema 2: leefbaarheid 2
Dorp in beweging houden
Voorzieningen
Naoberschap, hoe houden we ouderen in de gemeenschap, elkaar in de gaten houden 3
Ontmoetingsplek 2
Jeugd en ouderen
Veiligheid
Dorpseigenheid (differentiatie in thema’s op het gebied van leefbaarheid per dorp)
Thema 3: Zorg en welzijn
Zorg, zorg coöperatie, zorg integraal, gezondheid 5

Structurele ondersteuning Dorpszorg
Ondersteunen initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan of beter te voorkomen
Thema 4: vervoer en bereikbaarheid
Vervoer en bereikbaarheid, Mobiliteit, veilige fietspaden voor schoolgaande kinderen en sport, halen
en brengen, publiek vervoer (2) 7
Thema 5: huisvesting
Woningbouw versnellen – starter wil niet wachten, leeftijdsbestendig wonen 3
Thema 6: duurzaamheid
Duurzaamheid, energietransitie 3

Wortels: wat zijn de ingrediënten voor succesvolle samenwerking?

Denken in mogelijkheden
Talent gebruiken
Goede voorwaarden (koffie, vergaderruimte etc.)
Dorp-gemeente: vertrouwen, goede communicatie, gelijkwaardigheid
Gemotiveerde mensen
Elkaar kennen en ook nieuwe contacten aangaan 2
Luisteren en doorvragen 3.
Feedback geven en niet afkraken.
Goede verbinder nodig.
Vrijwilligers hebben begeleiding nodig.
Gezamenlijk doel, gezamenlijk belang 5
Klein beginnen
Successen vieren.
Ondersteuning van professionele organisaties zoals Welzijnswerk
Open communicatie
Vertrouwen in elkaar 3
Waarborgen continuïteit
Enthousiasme
Deskundigheid en organisatiekracht dorpsbesturen
Vertrouwen en draagvlak 2
Ontmoetingsplek, Toegankelijk dorpshuis
Weten waar je expertise kunt halen
Netwerk 2
Respecteren 3
Afspraken nakomen
Dezelfde taal spreken
Kennis delen
Bereidheid tot ontregelen en veranderen
Deskundigheid faciliteren
Gun elkaar een kans
Elkaar kennen
Gezamenlijke inzet

Bijlage 2 Krantenartikelen over de conferentie en de Krachttoer

Krant van Midden-Drenthe
Dorpenparticipatie Midden-Drenthe in linkerrijtje
Geplaatst op donderdag 1 november 2018 12:47
Nieuw-Balinge - Zeker honderd Midden-Drenten namen woensdagavond deel aan de
werkconferentie in dorpshuis de Heugte in Nieuw-Balinge en die gingen waarschijnlijk na afloop naar
huis met het terechte gevoel dat ze goed bezig zijn in hun dorpen en buurtschappen, maar ook dat er
nog werk aan de winkel is.
De gastspreker, de veelgevraagde participatiedeskundige Joop Hofman vond dat de Midden-Drentse
dorpen opvallend ver zijn in hun participatiebezigheden. Hij had de dorpen ook bezocht in een
onlangs gehouden werkbezoek van het gemeentebestuur: ‘Dat was de hele dag een
participatiefeestje. Zoals in Drijber hoe ze daar de zaken regelen. In nog geen vijf minuten werd me
duidelijk hoe verschillende partijen erbij betrokken werden. Als een soort wortelstelsel in het dorp.
Door dat worstelstelsel heb je relaties met elkaar. Dat zag ik ook in andere dorpen en daar gaat het
om. Dan krijg je een sterke boom. Met z’n allen krijg je ook meer voor elkaar. Je merkt dat in MiddenDrenthe jarenlang geïnvesteerd is in de participatie. Er is zoveel initiatiefenergie in de dorpen. Daar
lopen jullie grandioos mee voorop. Ik kijk niet naar Nederland , maar naar jullie. Het is goud wat ik
gezien heb.’
Om aan te geven hoe het staat met de participatie in de dorpen, maakte hij de vergelijking met de
stand in de eredivisie: ‘Jullie staan in het linkerrijtje.’

Burgerbegroting
Hofman had nog wat tips en ook een aanbeveling: ‘Ik denk dat jullie rijp zijn voor een
burgerbegroting (burgers praten mee en meebeslissen over besteding van gemeentegelden). Begin
ook eens een innovatielab om nieuwe dingen te ontwikkelen en uit te voeren. Maak een
ontregelbrigade om ruimte te maken op het gebied van regels en gewoonten en herwaardeer het
kleine. Pak kleine initiatieven op. Doe het met elkaar. Je hebt elkaar nodig, dorpen, DOM, gemeente
en welzijn. Je kan van elkaar leren.’

Verandering
De aanleiding voor de avond was dat al jaren initiatieven ontplooid worden om de leefbaarheid in
het dorp te behouden en vooral te versterken, maar dat ondertussen de maatschappij snel
verandert. Dorpenoverleg Midden-Drenthe (DOM) vond het wel eens tijd worden om samen met
welzijnswerk een info- en brainstorm-avond te beleggen, nadat er eerder ook een rondgang van het
gemeentebestuur langs enkele dorpsinitiatieven, de Krachttoer, had plaatsgevonden. Daarbij was
wel duidelijk geworden dat er veel kracht en vitaliteit in de dorpen zit, maar dat maatschappelijke
veranderingen van de laatste jaren vragen om een herijking van het dorpenbeleid. Dat is na twintig
jaar wel toe aan een opfrisbeurt en omdat er een relatief nieuw gemeentebestuur zit, vond DOM het
een goed moment om nu het reilen en zeilen in de dorpen eens bij langs te gaan. De voorzitter van
DOM, Willem Tanis sprak aan het begin van de werkconferentie de hoop uit dat er iets werkbaars uit
zou komen: ‘Het zou mooi zijn als we tot een resultaat komen waarmee we verder kunnen.’

Boom
Hij werd na drie uur praten en luisteren op zijn wenken bediend, want uit de groepsgesprekken
kwamen tientallen suggesties en aandachtspunten naar voren die op een later moment na een
selectie weer besproken worden met de dorpen en buurten. Deze input werd middels briefjes aan
een symbolische boom gehangen.
Er kwamen zaken naar voren als uitbreiding functionaliteit van dorpshuis De Heugte om ouderen te
faciliteren met een dagopvang en samen eten: ‘Dan kun je ouderen langer in je dorp houden.’. Maar
ook beter vervoer en woningen voor eigen inwoners en het oppakken van kleine projecten, want
daar is de meeste animo voor.

Popbandje
Willem Tanis sloot ‘de avond af met de belofte: ‘We komen weer bij elkaar en de resultaten blijven
we boeken.’
Tussen de bedrijven door was er een spetterend en ook aandoenlijk optreden door een popbandje
van vijf jonge inwoners van Wijster die met hulp twee medewerkers van de Rijdende Popschool een
onderhoudende show verzorgden. Ook dat is dorpskracht, het aanbieden van activiteiten

Een van de gespreksgroepen. © NDC/ Ron de Vos

© NDC/ Ron de Vos

De gelegenheidspopband. © NDC/ Ron de Vos

Er werd begonnen met een buffet. © NDC/ Ron de Vos

© NDC/ Ron de Vos

Krant van Midden-Drenthe
Dorpen laten zien wat ze doen
Geplaatst op zondag 30 september 2018 14:19

Het bestuur van Dorpsbelangen Elp-Zuidveld. © NDC/ Ron de Vos

De delegatie bij de laatste halte: het dorpshuis in Elp. © NDC/ Ron de Vos

Midden-Drenthe - Een delegatie van het college en de gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft
zaterdag onder de noemer Krachttoer een werkbezoek gebracht aan een aantal dorpen in de
gemeente.
Het programma was, namens het Dorpenoverleg, georganiseerd door een speciale
voorbereidingscommissie. Het doel van de Krachttoer was de inwoners van met name de
buitendorpen de kans te geven te tonen hoe er samengewerkt wordt aan mooie dorpen en
buurtschappen in het kader van de leefbaarheid.

Duurzaam Drijber
Allereerst werd in Dorpshuis ’t Kaampie een presentatie gegeven over de pas opgerichte Coöperatie
Duurzaam Drijber over hun ontstaan en plannen met zonnepanelen, biodiversiteit en het voedselbos.
Tevens was er een presentatie van de Energie Coöperatie Hooghalen die zich richt op het bevorderen
van een duurzame energie voorziening. In Witteveen in Dorpshuis de Tille werd het reeds vele malen
bekroonde project Naoberkracht gepresenteerd. Een vertegenwoordiging uit Hooghalen vertelde alle
in en outs over een project rond het dorpskrachtcafé.

Hijken
In Hijken werd de delegatie geïnformeerd over de totstandkoming van starterswoningen en de
samenwerking hierbij tussen inwoners en de gemeente.

Dorpshuis Elp
De dag werd afgesloten met een bezoek aan het dorpshuis in Elp alwaar de deelnemers werden
geïnformeerd over het reilen en zeilen van dorpshuis als centrum van samenkomst in een dorp. Het
geheel werd aldaar afgesloten met prachtig lied over dit mooie dorp!
Hoewel de deelnemers voor het werkbezoek hun hele vrije zaterdag moesten opofferen waren de
reacties unaniem positief en waren de deelnemers zeer onder de indruk van de ontplooide
dorpsactiviteiten.
De Krachttoer wordt gevolgd door een werkconferentie op 31 oktober in het Dorpshuis De Heugte in
Nieuw-Balinge alwaar de dorpen, de gemeenteraad en het college vervolgafspraken gaan maken om
te gaan tot een zogenaamd ‘Maatschappelijk akkoord’.

