Verslag: Hoe versterken we de sociale basis.
Introductie Nienke Dolle , projectleider.
Introductie; Informatie ophalen en de komende periode per dorp informatie verzamelen van
burgers.
Introductie wethouders Bouwman en Jonkers.
Toelichting informele zorg en professionele zorg.
Bouman; ".Eigen dorpsnetwerk in samenwerking met gemeente een supersterk netwerk neerzetten.
Met elkaar voor elkaar zorgen".
Jonkers; ".Plattelandsgemeenten kijken de mensen nog naar elkaar om en dit moeten we gebruiken
om met elkaar de sociale basis te versterken in een nieuw jasje. Wat vroeger werkte, werkte nu
hedendaags niet altijd meer".
Wethouders gaan beiden actief de dorpen in en via online verkenningen in contact komen met
burgers. Vaak weten burgers al hoe ze elkaar moeten opzoeken.
Decentralisaties zorgen ervoor dat de zorg naar de gemeente komt. Gemeente deed al aan preventie
op lokaal niveau om de leefbaarheid te vergroten en elkaar te ondersteunen.
Er zijn geen lokale verschillen merkbaar op het vlak van verbinden volgens Wethouders Jonkers.
We staan nu voor de taak om verbindend te werk te gaan in de keten en kun je sterker in het
resultaat staan van de beide gemeenten 8K en Tytjerksteradiel. Men wil de zorg breder trekken dan
de gemeentegrens.
Voorbeelden: Dorpskamer Drogeham zoekt verbinding met verenigingen. Er is een werkgroep.
Ook wil men de gezondheid in het dorp verbeteren in samenwerking met de lokale sportschool en
kookworkshops.
De bewoners worden gevraagd als vrijwilligers bij activiteiten voor bijvoorbeeld ouderen. Dit ook via
communicatie op sociaal media. O.a kerstdorp Drogeham met als thema; op de mooiste tuin
stemmen.
De kern is de verbinding met elkaar zoeken. Diverse activiteiten in de gymzaal voor jongeren zoals
lasergamen voor de jeugd. Er worst subsidie door de gemeente aan gegeven. Men maakt zich onder
De Hamsters zorgen dat deze subsidie gaat wegvallen in de toekomst.
‘’Men wil de sociale basis in Drogeham e.o blijven versterken door inwoners in een netwerk te
organiseren. Ook voor mensen die minder begaan zijn in de communicatie in een netwerk. Men wil
breed alle inwoners in het dorp kunnen benaderen.
Er komt in samenwerking met huisartsen in de dorpen beleid voor positieve gezondheid.
Initiatief uit Tytjerksteradiel ''De ontmoetingsruimte” van Stichting Ontmoetingscentrum.
Men krijgt een eigen vleugel in het dorpsgebouw. Kleine groepen die bijeen komen in een soort
huiskamer of workshops kunnen volgen. Zo is er ook het schrijfcafé. Op basis van de inloop faciliteren
en verbinden. Initiatieven ondersteunen van inwoners. Is al een enquête over geweest onder de
inwoners en een klankbordgroep. Eind 2020 zijn de laatste initiatieven ontwikkeld.

Samenwerking met lokale organisaties binnen niet overheidsstructuren en binnen welzijn.
Het dorpshuis moet een statisch geheel worden om allerlei vormen van activiteitenaanbod te
realiseren op basis van nieuwe ideeën van inwoners. Dit zorg voor laagdrempeligheid en sociale
contacten in de kernen en houdt mensen uit een isolement.
Men ziet samenwerking als de basis van de sociale basis en zo vermijden dat men dubbele
activiteiten of initiatieven krijgt.
De vrijwilligers willen vertrouwen, subsidie en professionele ondersteuning van de gemeenten omdat
vrijwilligers zijn.
Energiek Eastermar;
Dorpscoöperatie met 100 leden en thema’s als onderdeel van het dorpsbelang dat in 2012
werkgroepen introduceerde.
Energietransitie – ‘’Collectieve zonnedak om energiepositief te zijn in de toekomst met andere
dorpen in de omgeving’’
Natuur en omgeving – ‘’Voedselbos’’
Gezondheid en sociale verbinding – ‘’Gezond oud worden op een vitale manier’’
‘’Lifestyle en voeding’’
Bewoners betrekken door korte lijnen en sociaal netwerk vrijwilligers, HA en burgers.
Gerkesklooster en Stroobos – De Dorpsraad
Werkgroepen zijn de sociale basis van het dorp om het anders te besturen te realiseren ,zoals de
werkgroep Groen. Dorpsraad heeft dorpsvisie opgesteld waar bewoners met hun talent aan de slag
kunnen om het dorp leefbaar te houden.
Voor elkaar zorgen wanneer er inwoners ziek zijn. Er wordt in het generatiehuis samengekomen en
verbinding gezocht onder de inwoners. Inloopuren en een bibliotheek. Men wil graag de lokale
ondernemingen behouden in het dorp. Bewegingen onder de jeugd om zich samen te organiseren.
Men wil graag ook een woonproject voor ouderen te realiseren.
Speeltuin in Stroobos voor de kinderen om te spelen en activiteiten te doen zoals pannenkoeken
bakken en gezondheidspreventie voor de jeugd om hen bijvoorbeeld te informeren dat roken slecht
is.
Men is trots op wat men staan heeft. Maar er is wel blijvende subsidie nodig om dit goed draaiende
te houden. Vrijwilligers gemotiveerd en gewaardeerd te laten voelen. De leefbaarheid in het dorp op
hoog houden.
Inwoners investeren in hun leefomgeving, de gemeente investeert in de inwoners.
Zo ontstaat er wisselwerking en een sterke sociale basis.
Extern voorbeeld: Netwerkcentrum Sint Jacobieparochie (wordt op dit moment gerealiseerd)
Dagvoorziening voor alle leeftijden om elkaar te ontmoeten.
-De huiskamer
-Atelier
-Technische kamer
-Ontmoetingen onder elkaar
-Moestuin realiseren

Doel is verbinden en talentontwikkeling, ook voor mensen met een beperking die geen werk kunnen
vinden of mensen die thuis zitten. ‘’ Ga uit van wat iemand wél kan’’.
Effecten zijn nu al voor de start zichtbaar. Mensen voelen zich nuttig en men begrijpt de hulpvragen
van de bezoekers. Talentontwikkeling is een onderdeel van dit initiatief in Sint Jacobieparochie.
Er is aan de inwoners gevraagd om met initiatieven te komen en op te zetten.

