Platteland

Tekst: Dick Meesterberends.

Dorpswaardering, een
voor dorpsbewoners
Aan de slag met de toekomst van je dorp!
Al eerder werd in
MO/Samenlevingsopbouw
gewag gemaakt van de
Nederlandse versie van de
Engelse methodiek Village
Appraisals. De methodiek is
door LCO-Platteland in
Zwolle 'doorontwikkeld'
voor de situatie op het
Nederlandse platteland en
kreeg de naam
Dorpswaardering (zie ook
MO/S nr. 200, maart 2004).
Begin november wordt
Dorpswaardering gepresenteerd tijdens twee bijeenkomsten in Noord en Zuid
Nederland.
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carried out by the community for the commu-

namelijk een meerwaarde ten opzichte van

Village Appraisals zich ten opzichte van

nity."

andere methoden, het pakket wordt gewaar-
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En uiteraard wordt aandacht besteed aan

Wat is dorpswaardering?

Een volgend belangrijk moment in het tra-

Als antwoord op de vraag wat dorpswaar-

ject is de verspreiding en het weer ophalen

het invoeren van de verkregen gegevens en

dering is, kunnen we het Engelse citaat

van de enquête: dit dient huis aan huis te

aan de zogenaamde representativiteitstoets
die in het programma is opgenomen.
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gende enquête uitgevoerd door het dorp

eventueel te heipen bij het invullen. De
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Dorps waardering is het begin
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Zoals gezegd, Dorpswaardering is slechts
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gehaald kan worden.
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is specifiek toegesneden op gebruik door
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- plaatselijke woningbehoefte;

den vervaardigd, maar ook kruistabellen en
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- verkeersveiligheid en verkeersdruk;

Samen met gemeente en instellingen

Dorpswaardering wordt gepresenteerd tij-

- sociale veiligheid;

Het verkregen materiaal vormt de basis

dens twee bijeenkomsten:

- kwaliteit van de woonfunctie;

voor het opstellen van een dorpsplan, een

- 3 november, 13.30 uur Vergadercentrum

- informatie en bestuur,

dorpsvisie. Daadwerkelijke uitvoering van

- initiatieven vanuit het dorp.

zo'n dorpsplan is een zaak van het dorp zelf,

Het gehele onderzoekstraject wordt in acht

maar uiteraard ook van de gemeente en
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maatschappelijke organisaties in het

Aanmelding: lcoz@opbouwwerk.nl.

ne van ongeveer een halfjaar.

betrokken werkgebied. Het is daarom raad-

Kosten: €50,- per persoon.

Van groot belang is het aanbrengen van de

zaam deze van meet af aan te betrekken bij

- werkgelegenheid;

La Gare (NS station) Den Bosch.
- 4 november, 19.30 uur Zalencentrum
Muller, Beilen

'couleur locale' van het eigen dorp. De

het uitvoeren van een Dorpswaardering,

Het pakket Dorpswaardering kost €230,—

meestal vanuit de Vereniging

waarbij ervoor gewaakt moet worden, dat

en kan worden besteld bij LCO-Zwolle, tel.

Dorpsbelangen gevormde initiatiefgroep

het project wordt overgenomen, onteigend,

038-4232112, E-mail:

heeft grote invloed op het onderzoek. Ze

door die partners.

lcoz@opbouwwerk,nl. Na ontvangst van uw

derd vragen zo'n zestig (tot maximaal

Handboek

Als het verschuldigde bedrag is gestort,
wordt Dorpswaardering aan u toegestuurd

bestelling wordt een factuur gezonden.

moet uit de totale lijst van de ruim driehonnegentig) vragen selecteren binnen de acht

Dorpswaardering wordt uitvoerig toegelicht

thema's, waarvan zij vindt dat ze voor hun

in het Handboek waarin alle stappen en

dorp het meest relevant zijn.Tegelijk dient

deelstappen gedetailleerd worden toege-

1) Dorpswaardering gewaardeerd. Een evalu-

de in het dorp te verspreiden enquête even-

licht. Maar ook worden bijvoorbeeld tips

atie van de methode

wichtig van opbouw te zijn. In het program-

gegeven voor het opstellen van een kosten-

Eindrapport. Amsterdam februari 2004. ISO

ma zit daartoe het zogenaamde 'mengpa-

raming voor een traject Dorpswaardering

doc.nr. 0401 O-o. Zie ook: www.ivam.uva.nl (via

neel', dat de gebruiker adviseert met betrek-

en het vinden van subsidies. Het instrueren

lopende en afgeronde projecten).

king tot het mogelijke aantal vragen per

van de vrijwilligers voor het rondbrengen

thema.

en weer ophalen van de enquêteformulieren komt eveneens uitvoerig aan de orde.
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Dorpswaardering.

