Bijlage 2: informatievoorziening inwoners middels Dorpskrant
Dorpskrant december 2020:
Halverwege oktober heeft de jeugd van KOKO de enquêtes opgehaald om een eerste start te maken voor het
ontwikkelen van een Dorpsvisie.
De jeugd van KOKO heeft hier inmiddels een mooie bijdrage voor ontvangen en hopen daar medio 2021 iets moois
voor te kunnen doen.
Wat zijn we blij met de respons en de reacties! We hebben 437 ingevulde enquêtes ontvangen, niet alleen de
papieren vragenlijsten, maar ook online zijn de nodige lijsten ingevuld.
Iedereen heeft heel erg goed meegedacht over alle onderwerpen die zijn uitgevraagd, er zijn veel tips en prachtige
reacties gegeven.
Dit zorgt er voor dat we nog wel even bezig zijn met het verwerken van al deze reacties.
We willen een grove samenvatting maken en antwoorden bundelen waar we dan graag in werkgroepjes mee aan
de slag willen gaan.
Gelukkig hebben er al 10 dorpsgenoten zich opgegeven om mee te willen denken over de verdere invulling en het
vervolg en invulling van de Dorpsvisie.
Hiervoor onze hartelijke dank! Medio januari gaan we kijken of en hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.
Mochten er nu nog dorpsgenoten zijn, die wel hebben aangegeven een keertje mee te willen denken, in het begin of
in een later stadium, en je hebt je nog niet opgegeven; dan ben je van harte welkom!
Opgeven kan via: dorpsbelangenwijster@outlook.com
We proberen u regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen!

Dorpskrant februari 2021:
Zoals afgesproken zouden we u regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen rondom de Dorpsvisie. We
hebben de 64 pagina’s met antwoorden vanuit de enquête verwerkt en terug gebracht tot een document van 17
pagina’s.
Mooie antwoorden waarin we u nogmaals willen bedanken voor het meedenken en invullen van de enquête. Als we
dan weer bij elkaar zaten om de antwoorden te verwerken en samen te voegen, was het met een glimlach op ons
gezicht omdat er zoveel meningen waren, en aanvullingen op de vragen die zijn gesteld. Tegelijkertijd is het ook
best lastig, want dit betekend dat we niet met alles aan de slag kunnen!
We hebben iedereen die zich heeft aangemeld om mee te denken een uitnodiging gestuurd om alvast na te denken
over een werkgroepje van een specifiek onderwerp. Zo hopen we langzamerhand, ondanks deze ingewikkelde tijd,
toch wat kleine stappen te kunnen gaan maken rondom het verder uitwerken van de enquête en toekomstige
Dorpsvisie. Mocht u toch nog denken; ‘ik wil hier ook aan meedoen’, dan kan dat. Aanmelding graag via
dorpsbelangenwijster@outlook.com.
Daarnaast zijn we benaderd door de Rijksuniversiteit van Groningen om mee te doen aan een door van tijdreis
onderzoek. Samen met Hooghalen is Wijster hiervoor uitgenodigd om hier aan mee te werken.
We hebben ons hiervoor opgegeven en ook inwoners uitgenodigd voor een eerste interview. Mocht je het nu leuk
vinden om hier aan mee te werken, laat het weten via bovenstaand mailadres.
Hieronder kleine weergave van het onderzoek:
Bij het plannen van de toekomst kijkt een dorp, stad of regio meestal vooruit. Kansen en bedreigingen worden
ingeschat, en van daaruit worden ambities voor de toekomst geformuleerd.
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Er zijn goede redenen om gedurende dit proces ook achterom te kijken. Het verleden leert ons waar we vandaan
komen, waar historisch gezien onze sterke punten liggen, en hoe we eerder met uitdagingen omgingen. Dit
bewustzijn kan ons helpen om zelfverzekerde en realistische toekomstplannen te maken.
Marijn Molema wil dit kernidee in het kader van zijn bijzondere leeropdracht uitwerken. Daartoe wil hij een
methode ontwerpen die hij ‘tijdreizen’ noemt. In een tijdreis worden verhalen verteld over het dorp of de regio die
met zijn toekomst bezig is. Deze verhalen steunen op basis van historisch onderzoek. Doel is het stimuleren van
reflectie bij een lokale/regionale groep van betrokkenen die zich in het heden met de toekomst van een betreffende
plek bezighouden. Deze vorm van actieonderzoek moet bijdragen aan zelfbewuste en realistische toekomstplannen.
In het jaar 2021 wordt gewerkt aan een proof of concept. Daarvoor zijn één of twee plekken nodig waar de ideeën
getest en uitgewerkt worden. Het historische onderzoek vindt in de periode februari-juli 2021 plaats, het daarop
volgende najaar kunnen de resultaten worden gepresenteerd in dialoogsessies. Aan het einde van 2021 volgt dan
een evaluatie op basis van de vraag, of de tijdreis-methode inderdaad een bijdrage levert aan de lokale/regionale
praktijk van toekomstplanning.
Hierover is een klein stukje geplaatst in de universiteitskrant:
https://www.ukrant.nl/wie-vooruit-wil-moet-ook-terugkijken/

Dorpskrant maart 2021:
Wat fijn dat de oproep in de Dorpskrant van februari jongsleden om mee te denken over de Dorpsvisie nog weer een
aantal reacties heeft opgeleverd!
Dit zorgt ervoor dat we eind maart een online meeting gaan organiseren om de aftrap te doen met alle werkgroep
leden.
We hebben een groep van 15 inwoners (inclusief 3 bestuursleden van Dorpsbelangen Wijster) die mee gaan denken,
hier zijn we natuurlijk heel blij mee.
In de eerst komende bijeenkomst gaan we de thema’s waar een ieder belangstelling voor heeft verdelen en kijken
of we in kleinere werkgroepjes uiteen kunnen.
Ideeën en mogelijke plannen zullen worden gedeeld en besproken, dit allemaal met natuurlijk als input alle
resultaten van de enquête.
Vanuit de Universiteit Groningen is er wel contact, alleen is het proces wat minder spoedig verlopen dan gewenst.
Wellicht worden de gesprekken en interviews ook medio maart gepland, ook hiervoor hebben de werkgroep leden
heel positief op gereageerd en hebben we voldoende aanmeldingen.
We hopen in de volgende dorpskrant u weer een update te geven!
Dorpskrant april 2021:
Eind maart hebben we met (bijna) de hele werkgroep een online meeting gehad. We hebben kennisgemaakt met
elkaar en de grote lijnen besproken rondom de mogelijke invulling van de werkgroepen en toekomstige dorpsvisie.
Op de valreep hebben zich nog 2 inwoners gemeld om mee te denken, dus de werkgroep bestaat inmiddels uit 18
personen. We zijn erg blij dat er zoveel inwoners mee willen denken en werken aan de toekomstige dorpsvisie. De
wens vanuit Dorpsbelangen is dat er een werkdocument wordt samengesteld met wensen en ideeën uit het dorp die
uit de enquêtes zijn voortgekomen.
Wat willen we als dorp op korte termijn realiseren en wat mogelijk op lange termijn. Het hoe en het wat is nog niet
bepaald, daar hopen we in de werkgroepen mee aan de slag te gaan.
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De werkgroepen zijn ingedeeld en gaan vanaf april met de uitkomsten van de enquête aan de slag. De werkgroepen
zijn ingedeeld per thema, er zijn 4 werkgroepen:
- Leefbaarheid
- Wonen
- Duurzaamheid
- Verkeer
Het thema algemeen nemen we in elke werkgroep mee. Ondertussen zijn een aantal van de werkgroep leden
geïnterviewd door de Universiteit Groningen. De uitkomsten van deze interviews zullen nog met ons worden
gedeeld en er zal worden gekeken hoe en of er een mogelijke aansluiting kan zijn in de werkgroepen. Deze rol is nog
niet duidelijk en wordt ook besproken met het bestuur en de Universiteit. Wel is al het nodige onderzoek gedaan
rondom de thema’s vanuit de enquête in de geschiedenis, hoe heeft dit een rol gespeeld in het verleden en kan ons
als dorp weer helpen in het heden.
De interviews zijn voor de onderzoekers ook erg waardevol geweest!
We hopen in de volgende dorpskrant u weer een update te geven!
Dorpskrant mei 2021:
Het is inmiddels mei en alle werkgroepjes zijn bij elkaar geweest voor de voorbereidingen van de toekomstige
dorpsvisie.
Een gedeelte van de werkgroepen hebben met elkaar online-bijeenkomsten gehad en de werkgroep verkeer heeft
een wandeling in Wijster gemaakt om live de pijnpunten te verkennen die uit de enquête kwamen.
Iedereen is in zijn of haar werkgroep bezig met het verkennen van de grote gezamenlijke thema’s die uit de enquête
zijn gekomen. Dit levert mooie discussies en soms weer nieuwe vraagstukken op.
Kortom, we kunnen met de werkgroepen nog wel even vooruit met alle onderwerpen die als verbeter- en
aandachtspunt naar voren zijn geschoven.
We zijn aan het kijken of we de (grote) uitkomsten van de enquête ook online kunnen plaatsen, zodat u alvast mee
kunt lezen en een idee heeft welke thema’s er mogelijk naar voren komen.
Zodra we vanuit alle werkgroepen de thema’s hebben verzameld hopen we u te informeren waar we als
werkgroepen mee aan de slag willen gaan en hoe we hierover een terugkoppeling gaan geven aan alle inwoners
van Wijster.
Natuurlijk hopen we dat weer op (live) bijeenkomsten te kunnen doen, mocht dit niet lukken, dan zullen we hier vast
een vorm voor vinden.

Tot de volgende update!
Dorpskrant juni 2021:
De werkgroepjes zijn nog steeds actief en aan de slag met de uitkomsten van de enquête. Waar hebben ze het dan
zo over? De werkgroep leefbaarheid bijvoorbeeld raakt vele onderwerpen, hoe zit het met de vrijwilligers en
verenigingsleven, hoe zit het met het toerisme, hoe is de inrichting van de Brink, kortom vele mooie gesprekken
worden hierover gevoerd.
Eind juni hopen we met alle werkgroepjes (fysiek) bij elkaar te komen en elkaar bij te praten over de afgelopen
periode. Elkaar weer ontmoeten en delen wat er de afgelopen periode is besproken in elk werkgroepje.
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Zo hopen we weer inspiratie op te doen, elkaar te informeren en inspireren voor het vervolg.
Het vervolg zullen we na hopelijk een mooie zomer weer oppakken, ook dan hopen we u weer te informeren en bij te
praten.
We wensen u een mooie en gezonde zomer en tot na de vakantieperiode voor de volgende update!

Dorpskrant november 2021:
Na een lange zomer hebben alle werkgroepjes de draad weer opgepakt, we konden terugkijken op een
mooie bijeenkomst kort voor de zomer waarin we elkaar weer fysiek bij konden praten per werkgroep. Dit
was een inspirerende bijeenkomst! Wat een kennis en kunde in het dorp Wijster, mooi om de voortgang
te horen, een update te krijgen en zo te horen waar iedereen de afgelopen periode druk mee was
geweest. De ene werkgroep zit wat meer in een overleg fase, de andere groep kan soms al wat
concretere vraagstukken opzoeken. Kortom alle uitkomsten uit de enquêtes worden langzamerhand wat
duidelijker in het voorwerk wat de werkgroepen hebben gedaan.
Want dat was het doel van de werkgroepen, het verwerken van de uitkomsten van de enquête en deze
uitkomsten vertalen in speer- en aandachtspunten welke we kunnen gebruiken voor het maken van een
dorpsvisie. Maar dit kunnen we niet zonder onze inwoners van Wijster! Elke werkgroep (leefbaarheid,
duurzaamheid, verkeer en wonen) heeft een aantal speerpunten gehaald uit de uitkomsten van de
enquête. Deze speerpunten willen we graag delen met u als inwoner en graag horen wat u er van vind.
Op basis hier van willen we met de werkgroepen een vervolg geven om zo wat korte en lange termijn
speerpunten te kunnen formuleren in een dorpsvisie.
We willen u hierbij uitnodigen voor een inloop mogelijkheid in de Weidehoek om u bij te praten en
informatie te delen. We gaan graag met u in gesprek over de speerpunten en willen van u graag horen
wat u ervan vind en waar uw voorkeur naar uit gaat. Voorbeelden waar we het over kunnen hebben zijn
onder andere: zullen we plantenbakken plaatsen in de Kampsweg, zullen we een kunstwerk plaatsen op
de Brink, zullen we een drempel plaatsen in de Mr. Hadderstraat of Phoenixstraat etc.?
Dit zijn willekeurige voorbeelden, maar er zijn natuurlijk meer speerpunten waarover we met u graag in
gesprek willen gaan.
Daarnaast willen we graag horen hoe concreet woonwensen zijn, om hier ook mogelijke vervolgstappen
in te maken. Daarnaast kunnen er wellicht andere zaken zijn die u als inwoner met de werkgroepen wil
bespreken.
De uitkomsten van de enquête kunnen dan ook worden ingezien. Deze zullen later op de website worden
geplaatst om iedereen in te kunnen laten zien.
De bijeenkomsten zijn op .... en op ...... in het dorpshuis de Weidehoek.
Wij zorgen voor een kop koffie of thee en iets lekkers, komt u meedenken?
We hopen u te zien en te spreken op één van de inloopbijeenkomsten.
Aanmelden vooraf is niet nodig, u bent vrij om binnen te komen.
Dorpsbelangen Wijster
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Dorpskrant december 2021:
In de vorige dorpskrant hadden we u uitgenodigd voor de bijeenkomsten op 8 of 11 december.
Vanwege de huidige omstandigheden kunnen deze helaas niet doorgaan.
Omdat we het belangrijk vinden om zoveel mogelijk inwoners van Wijster te spreken, hebben we besloten
de bijeenkomsten te verplaatsen naar een tijdstip dat het wel weer mogelijk is. Hopelijk is dat zo spoedig
mogelijk in het nieuwe jaar.
Zodra dit weer mogelijk is, zullen we u hiervoor uitnodigen.
We wensen u namens alle werkgroepen fijne feestdagen en wordt vervolgd in 2022.
Bestuur Dorpsbelangen Wijster
Dorpskrant februari 2022:
Uitnodiging bijeenkomsten Dorpsvisie
In december hebben we u uitgenodigd voor bijeenkomsten in het Dorpshuis. Om welbekende redenen kon deze
helaas niet plaatsvinden. We willen u graag opnieuw uitnodigen, om de speerpunten die elke werkgroep uit
de enquêtes hebben gehaald, aan u voor te leggen.
Dit zijn speer- en aandachtspunten welke we kunnen gebruiken voor het maken van een dorpsvisie.
Op basis hiervan willen we met de werkgroepen een vervolg geven om zo wat korte en lange termijn speerpunten te
kunnen formuleren in een dorpsvisie. We willen u hierbij uitnodigen voor een inloop mogelijkheid in de Weidehoek
om u bij te praten en informatie te delen.
We gaan graag met u in gesprek over de speerpunten en willen van u graag horen wat u ervan vind en waar uw
voorkeur naar uit gaat. Voorbeelden waar we het over kunnen hebben zijn onder andere: zullen we plantenbakken
plaatsen in de Kampsweg, zullen we een kunstwerk plaatsen op de Brink, zullen we een drempel plaatsen in de Mr.
Hadderstraat of Phoenixstraat etc.?
Dit zijn willekeurige voorbeelden, maar er zijn natuurlijk meer speerpunten waarover we met u graag in gesprek
willen gaan.
Daarnaast willen we graag horen hoe concreet woonwensen zijn, om hier ook mogelijke vervolgstappen in te
maken. Daarnaast kunnen er wellicht andere zaken zijn die u als inwoner met de werkgroepen wil bespreken.
Hoe concreter de vraag is uit het dorp, hoe gerichter we vervolgvragen op kunnen pakken.
De uitkomsten van de enquête kunnen dan ook worden ingezien. Deze zullen later op de website worden geplaatst
om iedereen in te kunnen laten zien.
De bijeenkomsten zijn op 1 maart van 18.00 - 21.00 uur en op 5 maart van 15.00 tot 18.00 uur in het dorpshuis de
Weidehoek.
Wij zorgen voor een kop koffie of thee en iets lekkers, komt u meedenken?
We hopen u te zien en te spreken op één van de inloopbijeenkomsten.
Aanmelden vooraf is niet nodig, u bent vrij om binnen te komen.
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Dorpskrant maart 2022:
De bijeenkomsten hebben de afgelopen week plaatsgevonden. Er zijn ongeveer 40
inwoners geweest. Fijn om zo met elkaar gesprekken te hebben, uit te leggen waar we
mee bezig zijn geweest de afgelopen periode en mogelijke vragen te kunnen
beantwoorden. Elke bezoeker hebben we gevraagd om van de 10 speerpunten per
werkgroep een top 5 samen te stellen. Dit om als werkgroepjes inspiratie te krijgen waar we mee aan de slag
kunnen, wat korte en/of lange termijn kan worden en wat inwoners belangrijk vinden om mee aan de slag te gaan.
Het thema wonen was nadrukkelijk agenda en bespreekpunt op de bijeenkomsten. We hebben concrete
woonvragen/woonwensen in kaart kunnen brengen, en hopen dat we hier een vervolgstap in kunnen maken. Fijn
dat ook een aantal jeugdige bewoners de bijeenkomsten hebben bezocht. Wonen is een belangrijk speerpunt en
bezoekers waren benieuwd of en hoe het mogelijk gaat zijn om in Wijster te kunnen blijven wonen en op welke
locatie kan worden gebouwd.
Er lag een mooie grote foto van Wijster waarop wensen en ideeën nogmaals konden worden ingetekend. We gaan
met de werkgroepen de uitkomsten van de speerpunten (met wellicht nog wat aanvullingen) bespreken en deze
meenemen als basis voor de dorpsvisie.
Daarna gaan we ook nog nadenken hoe we de dorpsvisie vorm willen geven, we hebben met elkaar afgesproken dat
het een praktisch en werkbaar document moet zijn. Niet te veel tekst, zo concreet mogelijk en een document
waarmee we de komende jaren aan de slag kunnen als dorp en Dorpsbelangen in samenwerking met gemeente
en/of andere partijen.
Mocht u hier nog over mee willen denken, tips of aanvullingen hebben, laat u dit gerust weten.
Ideeën zijn van harte welkom, we hebben namelijk nog niet concreet gemaakt hoe dit er uit moet zien.
Op de bijeenkomsten waren de uitkomsten in te zien en mee te nemen van de enquête, wij kunnen ons voorstellen
dat u ook graag wilt weten wat de uitkomsten zijn. Deze zullen we plaatsen op de website van Dorpsbelangen,
www.wijster.info
Wilt u liever een papieren exemplaar omdat u niet over internet beschikt, zoek dan even contact met één van onze
bestuursleden, dan reiken we u graag een papieren versie aan.
We houden u binnenkort graag weer op de hoogte!
Bestuur Dorpsbelangen Wijster

Dorpskrant september 2022
Het is al even weer geleden sinds we iets hebben verteld over de vorderingen van de Dorpsvisie. De Dorpsvisie is
inmiddels uitgewerkt en is als concept gereed. Om het geheel mooi vorm te geven hebben we ondersteuning van 2
jonge professionals uit het dorp. Deze gaan het geheel verder uitwerken zodat we u deze binnenkort kunnen
presenteren en overhandigen.
Met één van de speerpunten zijn we inmiddels aan de slag, dit is het speerpunt Wonen. De wensen die er lagen
vanuit de enquête hebben we al voorgelegd aan de gemeente en aan de provincie.
De provincie was zeker enthousiast over de ideeën en wensen die we in hebben gebracht. Daarnaast zijn we vlak
voor de vakantie uitgenodigd voor een bijeenkomst met Dorpenoverleg (en gemeente) en een aantal andere dorpen
die wonen als speerpunt hebben opgepakt. Tijdens deze bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat elk dorp graag
de jeugd (en ouderen) wil behouden voor het dorp, maar dat dit vanwege de woon capaciteit helaas niet altijd
mogelijk is. Tijdens deze bijeenkomst gaf de gemeente aan dat deze op dit moment overvraagd wordt op dit
onderwerp. Dit zorgt er voor dat alle gesprekken hierover wat vertraging oplopen. Dorpenoverleg zet zich in om dit
onderwerp nadrukkelijk te agenderen bij de gemeente.
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Zodra er meer nieuws in en/of ontwikkelingen, dan zullen we u hierover informeren. We hebben nog steeds
behoefte aan concrete woonvragen of woonwensen, heb je dit nog niet kenbaar gemaakt, laat het ons weten!
Deze informatie gebruiken we ook om onze plannen voor de woonwensen hopelijk te kunnen realiseren. Hoe
concreter de informatie en vraag, hoe gerichter we kans maken op uitvoering van de plannen.
Tot de volgende update!
Bestuur Dorpsbelangen
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