
1) Vervolgproces (19.01-19.23 uur 26 chats) 

 
• Inmiddels 70 ondertekenaars, een handvol nog niet op deze lijst 

• vast een voorschot: er worden nieuwe werkgroepen gemaakt voor de projecten. Hoe worden 

die samengesteld en hoe kun  je je aanmelden? 

• Goed plan! En nodig ook om draagvlak te krijgen. 

• In ieder geval participatie van direct betrokken bewoners. 

• Nemen jullie het platform Toegankelijk Schouwen Duiveland hier in mee? 

• Top-10 prioriteiten ook op website De Verbinding 

• Rapporten 19 april zijn niet “besproken” met dorpsbewoners, dorpsbewoners zijn 

geïnformeerd over de rapporten. 

• Patboslaan 13 

• Graag ook totaal aantal deelnemers vermelden, niet alleen per stages. 

• Niet alleen percentages… 

• Ik tel 126 deelnemers 

• hoeveel is 1 procent? 

• 1.26 

• Werkgroepen prima, maar meer geen leden OVBH op zetels van bewoners, zij hebben al 

OVBH. 

• bijeenkomsten op verschillende avonden, niet altijd op dinsdag bijvoorbeeld 

• En corona of niet meer dialoog met behulp van talkshows e.d. Zie memo “dialoog” op site De 

Verbinding 

• Goede zaak dat gekeken wordt naar betere participatie van inwoners. Laat het nadenken over 

de vorm niet te lang duren. Bewoners willen participeren VOOR enige vorm van 

besluitvorming 

• Misschien kan iemand de vragen voorlezen 

• direct betrokken bewoners laten mee participeren 

• Wat is het effect van de werkgroepen vanaf nu op de vervolgfase vanaf juli? 

• Staat alles vast, of is er invloed? 

• niet fluisteren in gezelschap! 

• En werkgroepen dienen middelen te hebben voor second opinion/n 

• Geef vooraf aan wat het effect van hun inzet is in een werkgroep. Dat trekt mensen aan 

• Het is nu toch duidelijk dat deze wijze ,voor zulke belangrijke zaken, er toch een andere 

manier van communicatie moet plaats vinden 

• mogen eigenaren van vakantiewoningen in een werkgroep? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rode draad: hoe gaan we werkgroepen samenstellen ? ; Hoe creëren we draagvlag bij de inwoners ? ;  Direct 
betrokken bewoners mee participeren ;  geef vooraf duidelijke informatie over het effect werkgroep ; beter 
communiceren 
Reactie Dorpsraad: 

 

*Vervolgproces. Sheet 1 
 
Om hieraan vorm en inhoud te kunnen geven is leggen wij onderstaand idee voor: 
 

Richt werkgroepen op waarbij de basis het aanwakkeren van de animo voor grotere 
betrokkenheid van inwoners moet zijn. 
Daarvoor zijn de volgende punten van belang: 
Aangeven  welke betekenis hun inbreng heeft in het uiteindelijke resultaat. 
De inbreng en dialoog moet mondeling plaatsvinden in de werkgroepen. 
De wijze van behandeling binnen de werkgroep moet voor elke inwoner passend 
zijn. 
Werken met fysieke projecten waar in elk geval inwoners uit de nabijheid 
deelnemen. 
Bij niet- fysieke projecten nemen in elk geval inwoners deel die het direct aangaat. 
Verdeel gebiedsontwikkelingen(vb. dorpsas), in afgebakende gedeelten t.b.v. 
betrokkenheid. 
Samenstelling en aanmelding voor participatie zal hierop gestoeld zijn. 
 
Richt Klankbordgroepen op: 
Hierin hebben niet- direct betrokken inwoners zitting die op gezette tijden 
gelegenheid krijgen over de tussen- resultaten te discussiëren. 
 
Geef vooraf aan wat de positie en rol is van beide organen. 
Spreek een tijdpad af en geef een tijdsbeslag dat wordt gevraagd, zodat deelnemers 
weten hoelang er hoeveel tijd gevraagd wordt. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


