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1. WAT VOORAF GING:  DE ORIËNTERINGSFASE  

1.1. Opdrachtformulering 

Leefbaar dorp Groede: situering van de opdracht 
 
De initiatiefnemers, de Stichting Duurzaam Groede, de dorpsvereniging en de dorpsraad van Groede 
(gemeente Sluis), formuleerden begin 2015 de wens om burgerparticipatie in Groede gestalte te 
geven, en gingen daartoe op zoek naar externe begeleiding. Zij wilden in dit project focussen op 
leefbaarheid in brede zin: mobiliteit, zorg, leefomgeving, duurzaamheid, energie, MKB, toerisme,… In 
Groede bestond reeds een actief en intens verenigingsleven, en in het recente verleden zijn 
meerdere succesvolle initiatieven opgezet, en is door SCOOP een leefbaarheidsonderzoek verricht. 
Het kwam er volgens de initiatiefnemers nu op aan om zoveel mogelijk inwoners te betrekken in het 
meedenken over het leven in hun kern, met het oog gericht op een horizon die pakweg 10 jaar 
verder ligt. 
 
De Gemeente Sluis besloot om Groede als pilot te beschouwen, om later een dergelijk 
participatieproces ook te kunnen uitrollen in de andere kernen. Daarom werd van de externe 
begeleiders verwacht dat zij het participatieproces zodanig vorm zouden helpen geven, dat de 
‘klassieke 60 à 80 betrokken mensen’ erin zouden slagen om veel meer inwoners van de kern te 
bereiken en te betrekken dan klassiek het geval is. In de aanpak zou het daarom ook van belang zijn 
om werk te maken van de verbinding en de afstemming door en tussen de vele verenigingen. 
Tenslotte was het ook de expliciete bedoeling van de Gemeente Sluis om – middels dit participatie-
traject – ook daadwerkelijk een beeld te krijgen m.b.t. de mogelijke toekomstige centrale rol van een 
dorpsraad als gesprekspartner voor de gemeente inzake lokale beleidsaangelegenheden.  
 
Aan de externe begeleiders werd gevraagd een activiteitenlijn en een communicatielijn te helpen 
uitzetten om de bovenstaande doelen te realiseren. 

Oriëntatiefase: ‘voorwerk’ t.b.v. het latere participatieproces  
 
De externe begeleiders stelden voor om ten behoeve van het beoogde latere burgerparticipatie-
traject in Groede (rond het thema ‘leefbaarheid’ met een tijdshorizon van 10 jaar) vooraf een 
‘voorwerk’-fase te voorzien: een voorbereidende oriënteringsfase die bijzonder behulpzaam zou 
blijken te zijn om – samen met een eerste groep Groedenaren - de blik en horizon te verbreden, ten 
einde te komen tot een zodanige afbakening van het thema dat daar naar verwachting in Groede 
reëel draagvlak voor te vinden zou zijn. In verschillende stappen zou het thema verkend worden, de 
verschillende invalshoeken onderzocht, en vervolgens binnen die invalshoeken gezocht naar 
personen en organisaties die kennis, ervaring en inzicht rondom het thema konden inbrengen.  
 
Een kleine groep Groedenaren zou meedenken vanuit hun brede kijk op de realiteit rondom het 
thema, en vervolgens zou een bredere groep Groedenaren meteen mee kunnen brainstormen over 
de verschillende toekomstperspectieven. Op deze wijze zou een voorstel tot stand komen voor het 
latere breed participatief proces waarin alle groepen belanghebbenden in Groede (1100 inwoners, 
alle verenigingen etc.) in de komende jaren zouden kunnen participeren. 
 
Over dit voorstel zou dan een besluit kunnen worden genomen door de initiatiefnemers: “zo willen 
we het gaan doen”. De laatste stap zou er dan in bestaan om dit voorstel ook voor te leggen aan de 
Gemeente Sluis, zodat een plan zou kunnen vastgelegd worden om de burgerparticipatie in Groede 
daadwerkelijk vorm te gaan geven (thema: leefbaarheid, tijdshorizon: 10 jaar) , en om tegelijk een 
dergelijk of analoog participatieproces ook te kunnen uitrollen in de andere kernen van de gemeente. 
 



Pagina 3 van 25 
 

1.2. Gezette stappen in het ‘voorwerk’ 
 
Volgende stappen zijn gezet in het kader van het afgesproken ‘voorwerk’: 

Op de ACTIVITEITEN-LIJN: 
 

- drie besprekingen vooraf en drie besprekingen tussentijds met de initiatiefnemers (leden 
van de dorpsraad/dorpsvereniging en stichting duurzaam Groede), inclusief een bespreking 
met de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente Sluis 

 onderwerpen:  
 aanpak in grote lijnen 
 contractvorming 
 samenstelling startgroepje 
 opvolging en voorbereiding van de verschillende stappen  

 
- twee verkennende bijeenkomsten met een ‘startgroepje’, bestaande uit 7 personen uit 

Groede en de door de gemeente nieuw aangestelde opbouwwerker voor Groede (waarvan 
de tweede bijeenkomst om praktische redenen in twee deelgroepjes is opgesplitst)  

 onderwerpen:  
 welke invalshoeken zijn er mogelijk op het thema (leefbaarheid Groede, 

horizon 10 jaar)? 
 per invalshoek: welke partijen (personen, organisaties,…) zijn hier actief?  
 wie nodigen we uit om deze invalshoeken verder te verkennen? 

 
- een bijeenkomst met een bredere groep van een 35-tal Groedenaren 

 onderwerpen: (per invalshoek vanuit de resultaten van het startgroepje) 
 wat loopt er al goed in Groede?  
 waar dromen we van in Groede (termijn 10 jaar)? 
 wat zijn concrete ideeën om – op basis van wat al goed loopt - deze dromen 

te realiseren? 
 

- een afsluitende bijeenkomst met leden van de dorpsraad/dorpsvereniging en stichting 
duurzaam Groede, het startgroepje, en de bredere groep Groedenaren (samen een 25 –tal 
personen) 

 onderwerpen: 
 toelichting resultaten van alle vorige bijeenkomsten 
 gezamenlijke aanduiding van prioritaire invalshoeken 

(belangrijkst/dringendst) 
 brainstorm m.b.t. de toekomstige rol van de dorpsraad 

Op de COMMUNICATIE-LIJN:  
 

- tussentijds hebben een 10-tal deelnemers aan de bijeenkomsten gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om via de mail informatie en meningen door te geven aan de externe 
begeleiders 

 onderwerpen: 
 inhoudelijke suggesties en ideeën m.b.t. het thema leefbaarheid Groede in 

het algemeen en de diverse invalshoeken in het bijzonder 
 vragen m.b.t. de verschillende stappen in het voorwerk 
 correcties en aanvullingen bij de ontwerp-verslagen van de bijeenkomsten 

(die steeds aan alle deelnemers bezorgd werden), dit t.b.v. de definitieve 
versies 
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- tussentijds is - op verzoek van de initiatiefnemers - met één deelnemer een persoonlijk 
gesprek gevoerd m.b.t. suggesties ten aanzien van het verloop 
 

- ook aan de bredere communicatie met de hele inwonersgroep van Groede is tussentijds de 
nodige aandacht besteed, middels artikels (inclusief actiefoto’s) in de dorpswebsite 
‘www.groede.net’ en het dorpstijdschrift ‘de Dorpsomroeper’ 

 onderwerpen: 
 toelichting van de aanpak in het ‘voorwerk’ 
 resultaten van de besprekingen 
 toelichting bij het beoogde vervolg m.b.t. de burgerparticipatie in Groede 

 

1.3. Trots en dromen m.b.t. de leefbaarheid van Groede 
 
Vanuit de verkenning tijdens de voorbereidende fase kwam reeds een eerste beeld naar boven m.b.t. 
de vragen:  

- waar zijn Groedenaren zelf trots op? wat loopt er goed? welke kwaliteiten heeft Groede 
sowieso in huis om verder vorm te geven aan de leefbaarheid van hun dorp? 

- wat zijn mogelijke dromen: interessante ‘contouren op de horizon’ (pakweg 10 jaar verder),  
aspiraties/ambities van Groedenaren m.b.t. de leefbaarheid van hun dorp? 

Trots 
 
Er zijn vele zaken waar Groede trots op is, en dat komt voor een belangrijk deel samen in de actieve 
(sport)clubs, verenigingen en personen en de verscheidenheid en het aanbod daarin. Zo zijn er 
initiatieven om de herkenbaarheid, onderlinge verbondenheid en gezelligheid in Groede te vergroten. 
Er is oog voor de aankleding van de straten, en er is het gevoel dat de Groedenaren samen er voor 
zorgen het dorp mooi te houden. Voeg daarbij de vele initiatieven op gebied van kunst en cultuur, en 
het feit dat initiatief en ondernemerschap gewaardeerd worden in Groede. Groede is ook sterk in het 
zelf organiseren en uitvoeren van evenementen, met daarbij de inzet van een groep betrokken 
vrijwilligers en een grote bereidwilligheid onder de Groedenaren. Er zijn ook diverse goed 
functionnerende communicatiekanalen om deze initiatieven bekend te maken en te verspreiden. 

Dromen 
 
Groedenaren dromen van een Groede waar wonen plezierig is en waar een actieve en betrokken 
gemeenschap oog heeft voor elkaar. Voor de jeugd wordt er gedroomd over een aantrekkelijk 
aanbod van activiteiten (‘voldoende te doen’), verenigingen, speelplekken, goede mobiliteit en 
veilige fietsroutes. Voor de senioren wordt er gedroomd over allerlei concrete initiatieven waardoor 
inwoners van Groede elkaar kunnen bijstaan, en mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. 
Een prachtig droombeeld is: oude mensen die dansen op de markt, rond de muziektent. Wat kunst 
en cultuur betreft wordt er gedroomd van het uitbreiden van de reeds bestaande initiatieven en van 
het opzetten van nieuwe initiatieven. Ook wordt gedroomd van meer ruimte om te ondernemen en 
van het ontwikkelen van een sterke middenstand, om zo te komen tot een betere balans tussen 
zomerdrukte en winterstilte voor alle inwoners. Ook wordt goed en gratis internet zeer wenselijk 
geacht, zodat alle inwoners goed bereikt kunnen worden met de nieuwe media en zij deze ook 
kunnen benutten, bijvoorbeeld om alle ideeën en plannen te verspreiden die zij in samenwerking 
met anderen kunnen vorm geven in de nabije toekomst. Als dorpsgemeenschap wordt er tenslotte 
gedroomd van een verkeersveilig dorp, een kneedbaarder bestemmingsplan en een constructieve 
aanpak van leegstand, al dan niet als gevolg van het tweede woningbezit, waar hofjes vol bloemen 
staan en rozen tegen de kerk groeien. Kortom: een plek waar alle inwoners, jong en oud, 
ondernemer en toerist, het aangenaam vertoeven vinden! 

http://www.groede.net/
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2. BURGERPARTICIPATIE-TRAJECT ‘GROEDE 2025’: VOORSTEL 
 
De geformuleerde trots en dromen van Groedenaren vormen een stevige basis voor een positief 
burgerparticipatie-traject in de komende jaren waaraan zoveel mogelijk Groedenaren een bijdrage 
zullen kunnen leveren. We schetsen hier ten behoeve van een dergelijk traject achtereenvolgens de 
mogelijke procesdoelen, de inhoudelijke doelen (invalshoeken en perspectieven, hier verder thema’s 
genoemd), en de mogelijke doelen m.b.t. de rol van de toekomstige dorpsraad. Tenslotte geven we 
aan middels welke werkvormen (participatie-methodes, sociale instrumenten) deze doelen 
gerealiseerd zouden kunnen worden. 
 

2.1. Doelen m.b.t. het participatie-proces in Groede 
 

Vanuit de opdrachtformulering, gevolgd door de ondernomen stappen in het voorwerk en de 
opgezette communicatie, kunnen samenvattend volgende doelen worden geformuleerd m.b.t. de 
burgerparticipatie in de komende 10 jaar ten behoeve van de leefbaarheid van Groede: 
 

 
PROCESDOELEN M.B.T. DE PARTICIPATIE IN GROEDE 
 
1. 
Alle Groedenaren en mensen met een hart voor Groede  
in staat stellen om mee te denken en mee te werken  
(zowel individueel als in verenigingsverband) 
aan het realiseren van de dromen die zij hebben m.b.t. de leefbaarheid van Groede 
uitgaande van alles waar men trots op is en van alle aanwezige en mobiliseerbare kwaliteiten  
en met het oog op een tijdshorizon van 10 jaar. 
 
2. 
De samenwerking en afstemming tussen alle verenigingen, initiatieven, projecten en groepen in 
Groede optimaliseren, zodat de participatie-graad maximaal wordt. 
 
3.  
Middels een ‘bottom-up’ aanpak komen tot een zodanige werking van de dorpsraad in Groede dat 
deze tegen 2018 in staat is om op excellente wijze te fungeren als gesprekspartner voor de 
gemeente Sluis inzake alle lokale beleids-aangelegenheden. 
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2.2. Inhoudelijke doelen: prioritaire thema’s voor Groede 
 
Doorheen de diverse bijeenkomsten zijn er een aantal prioritaire invalshoeken en perspectieven 
duidelijk komen bovendrijven. In een toekomstig burgerparticipatie-traject dienen deze dan ook  
gemarkeerd te worden als ‘belangrijkste’ en ‘dringendste’ thema’s, die als inhoudelijke doelen  
voorrang zouden moeten krijgen tijdens de projectkeuze.  
 
Deze prioritaire thema’s plus de belangrijkste en dringendste aspecten ervan zijn (in volgorde van 
score door de deelnemers van de afsluitende bijeenkomst – zie hoger): 
 

 
Thema 1: DE LEEFBAARHEID VAN GROEDE BEWAREN 
 
 

ASPECTEN: 
 

 Goede mix tussen vaste en ‘flex’ bewoners / aantal tweede woningen: beperken, verpaupering 
tegengaan (terugdraaien van de verordening  mbt tweede woning) / meer bouwkavels, 
starterswoningen, jongerenwoningen (koop/huur) 

 Gemeente moet meer investeren in huizen ondanks ‘krimp’ 

 Leegstand aanpakken: aantal woningen die niet meer bewoond zijn, geen nutsvoorzieningen meer 
hebben 

 Vakantiewoningen die lange tijd leeg staan en waar het onkruid hoog staat: daar moet je wat tegen 
kunnen doen 

 Zomer- en winterbalans: ook in het eerste en vierde kwartaal een sociaal evenement / vergroten van 
de aantrekkelijkheid om in de winter te ondernemen / kerstborrel, kerstfair en kersteten / Jacob Cats 
feesten buiten het seizoen /… 

 
DRINGEND:  
 

 Het beleid rondom tweede woning dient gewijzigd te worden. Dit beleid wordt naar verwachting 
binnen twee maanden geëvalueerd door de gemeente. Het huidige beleid moet worden teruggedraaid. 

 Het feit dat er huizen als tweede huis worden opgekocht heeft invloed op de prijs van de huizen in 
Groede (hoog) en het feit dat er nauwelijks starterswoningen zijn.  

 De prioritering van het tweede woning bezit moet wellicht nog veel sneller ter hand worden genomen 
dan “binnen het kalenderjaar 2016” en het tijdspad van het participatietraject, om te voorkomen dat 
het te laat is.  

 Belangrijk is ook het updaten van informatie over tweede woning bezit. 

 Als dorp een duidelijke stelling innemen over tijdelijke c.q. permanente bewoning. Misschien via de site 
Groede.net dit als actiepunt opnemen.  

 Veere en Domburg hebben succesvol het beleid rondom het tweede woningbezit aangevochten en 
teruggedraaid. Het is wellicht zinvol om ons door hen te laten informeren hoe zij dat hebben 
aangepakt.  

 
 

Thema 2: AANGENAAM WONEN IN EEN MOOI EN TOEGANKELIJK DORP 
 

 
ASPECTEN: 
 

 Herkenbaarheid, gezelligheid en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte 

 Nieuwe ideeen uitproberen / elkaar helpen / samen dingen aankopen en maken / zoals bv. samen het 
dorp mooi houden (bloembakken, kerststerren, etc.) 
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 Zorg voor de buren / opzetten van buurt- of straatclubs waarbinnen mensen elkaar bijstaan, 
gereedschap en spullen uitlenen,… / rubriek in de Dorpsomroeper: aanbod en vraag / efficiënt gebruik 
maken van elkaars kennis en materiaal / vereenzaming tegengaan / opsporen van alleenstaande 
zieken / … 

 Toegankelijkheid, bereikbaarheid en veiligheid vergroten: regelmatige verbinding naar hotspots / 
‘deur tot deur’ belbus / oplaadpalen voor elektrische auto’s / goede stalling voor fietsen (e-bike) / 
veilige oversteekplaatsen / verkeersdoorstroming herbekijken / veilig fietsen met jonge kinderen / 
toegankelijkheid en veiligheid voor gehandicapten / aangepaste snelheidslimieten / meer 
parkeergelegenheid (vooral in de zomer) / parkeerplaatsen buiten de kern voor toeristen / 
bewegwijzering naar parking / bewoners-parkeervergunning / introductie blauwe zone / 
parkeerverbod ook handhaven / bereikbaarheid en wegen van bedrijven verbeteren / bedrijfsauto’s 
op parkeerterrein / oplossen van overlast vanwege laden en lossen door toeleveranciers van horeca in 
de zomer / … 

 Terugkeer van de eigen “gemeentewerkman”, met echte binding met het dorp 

 Groede als bloemendorp 

 Vrijwillige groenvoorziening/onderhoud 

 Slordigheid eruit 

 Een goed witte fietsen plan voor geheel West –Zeeuws-Vlaanderen 
 
DRINGEND:   
 

 Zorg dat het Kindercomité en de activiteiten voor ouderen blijven bestaan, ook als initiatiefnemers en 
trekkers van zulke activiteiten weggaan. Organiseer dit centraal. 

 De toegankelijkheid (qua verkeer) van Groede moet kritisch worden bekeken. Het moet veilig zijn. 

 Versterk de herkenbaarheid van Groede. Plaats bordjes vanaf de parkeergelegenheden naar 
bijvoorbeeld de Markt en de Molenstraat. 

 

 
Thema 3: KANSEN SCHEPPEN VOOR INITIATIEF EN  (DUURZAAM) ONDERNEMEN 
 
 

ASPECTEN: 
 

 Minder regels overheid / gemeentelijke regelgeving: vergunningen versoepelen / kneedbaarder 
bestemmingsplan / verschil tussen grote en kleine gemeenten oplossen 

 Groter winkelhart 

 Bv. voor mensen die kleinschalig tijdelijk een bedrijfje willen runnen / mensen die iets maken en willen 
verkopen, bijvoorbeeld in het weekend of  in de zomer / studerende jongeren die terug willen keren / 
huidige ondernemingen die meer ruimte willen: tijdelijk kunnen ondernemen in de zomer / pop-up 
ondernemerschap / van hobby naar winkel kunnen evolueren 

 Huizen voor ondernemerschap gereedmaken  

 Huurprijs = betaalbaar / betaalbare ruimtes om te kunnen ondernemen (van leegstand naar 
onderneming) / leegstand bv. herbenutten voor starters 

 Innovaties mbt duurzaamheid en milieu: bv. duurzaam voedsel (plaatselijke innoverende agrariërs) / 
met name faciliteren dat mensen die gestudeerd hebben en terugkomen in deze regio kunnen 
bijdragen / bv. duurzaam voorbeelddorp bouwen bij Waterdunen / bv. aquacultuur – innovatief 
kustlaboratorium / kusthuisjes duurzaam maken 

 Als ondernemers samen naar buiten treden / aanleidingen creëren om hier meer geld uit te geven 

 Ondernemersverenigingen opstarten/herstarten 

 Ondernemersbijeenkomsten organiseren (ook voor potentiele ondernemers) 

 Parkeerproblemen oplossen 

 Krimp – krimp? Juist groei! 

 Zelfonderhoudend dorp 
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DRINGEND:  
 

 Zorg voor een soepeler regelgeving mbt tijdelijke vergunningen.  

 Creëer mogelijkheden om ruimte vrij te geven.  

 Doe wat aan lelijke plekken door tijdelijk in de zomer daar initiatieven ter verbetering toe te staan.  

 Spreek eigenaren van verlaten woningen aan om zo de leegstand aan te pakken. 
 

 

Thema 4: ACTIVITEITEN STIMULEREN VOOR/DOOR KINDEREN EN JONGEREN 
 

 
ASPECTEN: 
 

 Binding jeugd met de streek verhogen middels meer kansen voor sport en beweging / grotere 
verscheidenheid in aanbod / zwembad / ruiterpaden aan de kust en naar dorp / actieve clubs met  
combi-lidmaatschap (bv. voetbal/tennis) / clinics op school / evenement met aanzien 

 Speelplekken voor kinderen / toegankelijk trapveldje voor kinderen (zonder een gevaarlijke weg te 
moeten oversteken) 

 Kinderatelier Muziek / kinderorkest 

 Kans speelnatuur Waterdunen als dorp omarmen -> zie speelnatuur Tiengemeten / speelnatuur 
Groese Polders uitbouwen 

 Iets te doen voor jong volwassenen 14 – 20 jaar / bv. Horeca samenwerken om 1 disco op te starten + 
vervoer / of Jeugdcafé – soos – plek - uitgaansgelegenheid ook in de winter: jeugdsoos zou er kunnen 
zijn voor ‘tussen wal en schip jeugd’, die nog niet naar de kroeg of disco mogen (jonger dan 18 jaar) 

 Jongeren de mogelijkheid bieden om zelf evenementen te organiseren ism dorpsvereniging en 
inwoners / bv. middels hun app groepjes (bios, fietsen, school, strand, vrienden, uitgaan,…) 

 Toegankelijkheid onderwijs 

 Nieuwe hobby’s creëren, bv. in of met de natuur 

 Basisschool betrekken bij allerlei activiteiten 
 
DRINGEND:  
 

 Creëer of verbeter/update speelplekken voor jonge kinderen.  

 Doe iets voor jongeren tot 20 jaar of laat hen zelf dingen organiseren.  

 Zorg voor een jongerencomité voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar en organiseer zaken als 
bijvoorbeeld een disco in de voetbalkantine. 

 

 

Thema 5: GROEDE UITBOUWEN ALS CULTUUR- EN KUNSTENAARSDORP 
 

 
ASPECTEN: 
 

 Aanwezige kunstenaars promoten / reclame maken voor elkaar 

 Meer kunst in de publieke ruimte / zorgen dat diverse straten elkaar gaan ondersteunen 

 Concerten / buitenconcerten / huiskamerconcerten / dansen rond de muziektent 

 Groede Festival definitief vestigen en toeristisch promoten 

 Het realiseren en bewaken van een meer dan gemiddeld niveau 

 Afstemmen van activiteiten en festiviteiten / het realiseren en bewaken van een jaaragenda / 
afstemmen van openingstijden / constant aanbod en goede zomer- en winterbalans / betere 
samenwerking van alle evenementen en vrijwilligers / synergie tussen verschillende groepen: 
verenigingen onder één paraplu 

 Subsidiekanalen aanboren 

 Muziek- en hobbyverenigingen  
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 Cultuureducatie / bv. muziekvereniging verzorgt lessen in school - idem doen voor moderne en 
klassieke muziek, voor beeldende kunst, dansen,… 

 Het spanningsveld oplossen tussen enerzijds kijken naar de toekomst (middels open communicatie, 
samenwerking,…),  versus anderzijds het blijven hangen in het verleden (met oud zeer, rancune,…). 

 
DRINGEND:  
 

 In de 14 verschillende kernen worden allerlei activiteiten georganiseerd. Laat bijvoorbeeld via de 
gemeente Sluis hierover coördinatie komen zodat de kernen beter weten wat en wanneer er door de 
andere kernen iets georganiseerd wordt.  

 Coördinatie aanvraag voor financiële ondersteuning.  

 
 

Thema 6: BEVORDEREN DAT OUDEREN ZO LANG MOGELIJK (ZELFSTANDIG) KUNNEN BLIJVEN 
WONEN 
 

 
ASPECTEN: 
 

 Bejaardenwoning en levensloopbestendige woningen in de kern 

 Huizen voor ouderen, die geschikt zijn om mensen te laten logeren (bv. de kinderen te laten 
overnachten) 

 Ouderen laten samen wonen in 1 gebouw met gezamenlijke faciliteiten / grote huizen of voormalige 
schuren hiervoor inrichten 

 Kleine hofjes met samenwerking op gebied van mobiliteit en koken/eten 

 Geld voor renovatie van huizen voor ouderen b.v. ruime douche en toilet, toegankelijkheid rollators,… 

 Soos voor ouderen nieuw leven inblazen / vergroten van de mogelijkheden van de Soos, bijvoorbeeld 
“Participatie Terras” voor ouderen, bv op de markt 

 
DRINGEND:   
 

 Levensloopbestendige woningen en zorg realiseren door samenwerking met verschillende 
zorginstellingen vanuit 1 zorgpunt.  

 Het opzetten van een telefonische buurtzorg waar mensen praktische diensten met elkaar kunnen 
ruilen. 

 Zorgen dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden.  

 Werken met bijvoorbeeld waardencheques.  

 Het opzetten van een belcirkel. 

 
 

 
OVERIGE THEMA’S (gescoord als minder belangrijk, doch wel soms dringende kwesties aan de orde) 
 
 
Thema 7: MODERNE DIGITALE INFORMATIEKANALEN INZETTEN 
 

ASPECTEN: 
 

 Gebruik ‘sociale media’: toegankelijkheid uitbouwen en benutten (bv. contact houden met zorg, 
winkelen, carpoolen, mantelzorg vraag/behoefte, tbv burgerparticipatie,…) 

 Groede.net / Facebook Groede / Facebook verenigingen 

 Één infopunt/site waar echt alles op staat, bv. evenementenkalender 

 Oud en jong samen dingen laten doen (b.v. helpen bij pc en andere nieuwe media) / ouderen ‘nieuwe 
media’ les geven (eventueel op de Meerstromenschool) 

 Nieuwe media gebruiken om de jeugd te bereiken en in Groede te houden 
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 Er moet glasvezel + 3G en 4G komen voor internet / goed (gratis) wifi in dorp en buitengebied 
 
DRINGEND: 
 

 Website Groede.net gebruiken om vraag en aanbod in kaart te brengen zodat het benut kan worden.  

 Ontwikkelen van een buurt-app.  

 Seniorensoos om ouderen te stimuleren. 
 
Thema 8: RUST, TRADITIES EN AUTHENTICITEIT VAN HET DORP(SLEVEN) BEWAREN 
 

ASPECTEN: 
 

 In alles historisch besef en uniciteit bewaren, en zorgvuldig omgaan met wat we hebben 

 Het dorpsleven in de dorpskern zelf in ere houden:  oude gebouwen, aankleding huizen + markt + vb 
bloembak/kerstsfeer in het hele dorp, oude lantaarns in het hele dorp, bomen en goed groen op de 
markt en ook elders,… 

 Dialect handhaven 

 Ongeacht bekend of niet, iedereen groet elkaar 

 Inburgeringscursus voor import 

 Markt benutten voor meer ondernemersactiviteiten 

 Op “saaie” plaatsen foto’s hangen hoe het vroeger was 

 Religie 

 De nieuwe wijken en het buitengebied betrekken: organiseren dat inwoners kunnen ontmoet en 
welkom geheten worden / uitnodigen voor bijeenkomsten / anti-eilandjes denken / bv. Koningsdag 
touwtrekken / jonge ondernemers in de landbouw, toerisme etc. en alle inwoners: bekendheid geven 
aan wat ze doen en wat ze nodig hebben, en zo hun betrokkenheid bij het dorpsleven verhogen / of 
zoals sommige bedrijven reeds doen: opendag organiseren voor alle bewoners / tijdelijk inwoners of 
recreanten betrekken bijvoorbeeld als vrijwilliger of ambassadeur 

 
GEEN DRINGENDE ZAKEN VERMELD. 

 
Thema 9: GROEDE OP DE KAART ZETTEN 
 

ASPECTEN: 
 

 Identiteit Groede nog sterker profileren, ook richting recreanten / de bekendheid en uitstraling van 
Groede verhogen / uitdragen wat herkenbaar is (historisch) / aantrekkingskracht Groede zichtbaar 
maken 

 Mobiliteit en openbaar vervoer verbeteren: tegen lage kosten overal efficiënt kunnen komen, sociale 
contacten onderhouden, bereikbaarheid voorzieningen,… - blijven wonen wordt dan aantrekkelijker 

 Bewegwijzering naar Groede zelf zou duidelijker mogen vanuit de verschillende richtingen naar het 
dorp / goede aanwijzing borden Groede – Waterdunen 

 
DRINGEND: 
 

 Toeristische bewegwijzering naar de Markt en VVV vanaf parkeergelegenheid. 
 
Thema 10: GROEDE VERBINDEN MET DE WERELD ERBUITEN 
 

ASPECTEN: 
 

 Als dorp Groede de dialoog en samenwerking aangaan met gemeente Sluis 

 Relaties tussen de dorpen onderling intensiever maken (bv. uitwisselingsprogramma’s, programma’s 
samen maken) 

 Afstemmen met verenigingen (Sluis / Zeeuws-Vlaanderen / Zeeland / Nederland / Vlaanderen) 

 Gebruik maken van kennis en ervaring van andere dorpskernen: afstemmen en samenwerken 
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 De kennis en ervaring van dorpsgenoten mbt externe relaties in kaart brengen en goed benutten (bv. 
via de bedrijven of organisaties waarin ze werken) 

 
DRINGEND: 
 

 Vanuit Groede één geluid laten komen.  

 En samen met de andere dorpen één geluid laten horen over tweede woning bezit.  
 
Thema 11: KWALITEITSVOL TOERISME ONTWIKKELEN EN STIMULEREN 
 

ASPECTEN 
 

 Aanbod doorontwikkelen voor toeristen in drie categorieën:  dagjesmensen / toeristen die hier enkele 
weken verblijven op de camping / toeristen die hier een tweede woning hebben 

 Aanbod voor de jeugd: er is weinig voor de jeugd in Zeeuws-Vlaanderen, dus gaan veel toeristen met 

jongeren ergens anders heen  jongeren uitnodigen om hierover na te denken hoe aan te pakken (bv. 
natuurspeeltuin verder benutten, Groede Podium voor kinderen/jongeren, artiesten cursussen laten 
geven aan toeristen,…) 

 Rol weggelegd voor kunstenaars: aantrekkingskracht dorp nog versterken 

 Kust ontwikkelt zich, bewaken en bewaren van buffer 

 Eigenheid bewaren, bv. voorkomen van strandhuisjes ten koste van het strand 

 Zorgtoerisme 

 Openbaar vervoer in de zomer: de halte-taxi werkt niet voor toeristen (hoe moet die weten hoe het 
werkt en wat te doen?) 

 Buitenpad Groede kust – polder 
 
GEEN DRINGENDE ZAKEN VERMELD. 

 
Thema 12: KLASSIEKE INFORMATIEKANALEN BENUTTEN 
 

ASPECTEN: 
 

 Meer info in het dorp over het dorp  

 Dorpsomroeper behouden zoals die nu is 

 Telefooncirkels: dit idee promoten en uitbreiden 

 Telefonische bereikbaarheid van verenigingen verbeteren (bv. dorpsvereniging) 

 Grip krijgen op het aantal mails dat bij de dorpsraad binnenkomt van inwoners, gemeente Sluis, 
Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland 

 Houden van bijeenkomsten (bv mbt burgerparticipatie) 
 
DRINGEND: 
 

 Gebruik dit soort kanalen om bijvoorbeeld bijeenkomsten t.a.v. het vluchtelingenbeleid van de 
gemeente te organiseren. 
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BIJKOMEND PROCESDOEL: BALANS HOUDEN TUSSEN AL DEZE THEMA’S 
 
Een belangrijk procesdoel zal er ook in bestaan om steeds evenwicht te zoeken en balans te vinden 
tussen de hogergenoemde thema’s. Deze kunnen gezien worden als “duo-thema’s” die  steeds met 
elkaar verbonden zullen moeten worden (om te voorkomen dat er spanningsvelden ontstaan of dat 
bestaande spanningsvelden in intensiteit gaan toenemen). Het bewaken van deze evenwichten zou  
bijvoorbeeld een essentiële taak van de dorpsraad kunnen zijn (zie verder). 
 

 
Thema 1: 
De leefbaarheid van Groede bewaren  
 

 
en 

 
Thema 11: 
Kwaliteitsvol toerisme ontwikkelen en 
stimuleren 

 
Thema 2: 
Aangenaam wonen in een mooi en 
toegankelijk dorp  
 

 
en 

 
Thema 5: 
Groede uitbouwen als cultuur- en 
kunstenaarsdorp 

 
Thema 3: 
Kansen scheppen voor initiatief en  
(duurzaam) ondernemen  
 

 
en 

 
Thema 8: 
Rust, tradities en authenticiteit van het 
dorp(sleven) bewaren 

 
Thema 4: 
Activiteiten stimuleren voor/door kinderen 
en jongeren  
 

 
en 

 
Thema 6: 
Bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen 

 
Thema 7: 
De moderne digitale informatiekanalen 
inzetten  
 

 
en 

 
Thema 12: 
De klassieke informatiekanalen blijven 
benutten 

 
Thema 9: 
Groede op de kaart zetten 
 

 
en 

 
Thema 10: 
Groede verbinden met de wereld erbuiten 
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2.3. Mogelijke doelen m.b.t. de rol van de dorpsraad in Groede 
 
Om via burgerparticipatie de leefbaarheid van Groede met een horizon van 10 jaar te kunnen 
optimaliseren, is noodzakelijk dat de dorpsraad in Groede enerzijds een dergelijk proces kan 
ondersteunen en sturen, en anderzijds in staat gesteld wordt om op excellente wijze te fungeren als 
gesprekspartner voor de gemeente Sluis inzake alle lokale beleids-aangelegenheden.  
 
Uit de voorbije oriënteringsfase kwamen alvast het volgende naar voren:  
 

 
 
PROCESDOELEN M.B.T. DE TOEKOMSTIGE ROL VAN DE DORPSRAAD: 
 
1. Zorgen voor duidelijk onderscheid tussen en grotere zichtbaarheid van dorpsraad en 

dorpsvereniging 
 

2. Vastleggen hoe (al dan niet via verkiezingen) een representatieve samenstelling van de 
dorpsraad gegarandeerd kan worden 

 
3. Tot consensus komen over de doelen en werkwijze van de dorpsraad 

 
4. Helderheid scheppen over de nodige facilitering van de dorpsraad 

 
 
PERMANENTE TAKEN VAN DE DORPSRAAD M.B.T. HET BURGERPARTICIPATIE-TRAJECT:  
 
5. Vastleggen en bewaken van de prioritaire thema’s (belangrijkheid, wenselijkheid + 

haalbaarheid, dringendheid versus belang op langere termijn,…) 
 

6. Vragen aan de bevolking (organisaties en inwoners van Groede) waaraan zij willen meewerken 
 

7. M.b.t. de te realiseren thema’s: van participatie naar concrete realisatie en beleid 
 

8. Monitoren en evalueren van de projecten en resultaten, en bijsturen van het gehele traject 
 
 

 
 
Bij de 4 procesdoelen voor de dorpsraad werden door de deelnemers van het startgroepje en van de 
afsluitende bijeenkomst een heel aantal zaken genoemd: 

M.b.t. de relatie Dorpsraad - Dorpsvereniging 
 
Nu zijn dorpsraad en dorpsvereniging 1, het is op deze manier praktisch maar in feite zijn het twee 
verschillende organisaties.  Wat is het verschil tussen dorpsraad en dorpsvereniging? De dorpsraad is 
een belangenbehartiger bij de gemeente Sluis voor de Groedenaren, een politiek bestuurlijk orgaan 
dat de bewoners van Groede vertegenwoordigt naar de gemeente Sluis. De dorpsvereniging 
organiseert en heeft werkgroepen, is het verzamelpunt van de belangen van Groedenaren, zodat 
deze duidelijk gemaakt kunnen worden naar de dorpsraad. Het is hier dat de bewoners hun belangen 
kenbaar maken.  
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De dorpsvereniging organiseert elk jaar een jaarvergadering waar elke bewoner van Groede per brief 
wordt voor uitgenodigd. Tijdens zo’n jaarvergadering is de dorpsraad gekozen.  Het is niet duidelijk 
wat de termijn is van een dorpsraad. Is dat een jaar? Is dat vier jaar? Waar zou je die informatie 
kunnen vinden? In de Dorpsomroeper kun je de contactpersonen van de dorpsraad en 
dorpsvereniging vinden en daarmee kan contact opgenomen worden met vragen over de dorpsraad 
en dorpsvereniging. Ook op de website kan er informatie geplaatst worden.  
 
Ergens moeten we elkaar treffen, alle initiatieven. En moeten we informatie uitwisselen en 
samenwerken, bv. middels 

- een spreekuur vanuit de dorpsraad waarin allerlei initiatieven zich kunnen aanmelden 
- een verzamelpunt 
- netwerk uitbreiden in ’t Torentje 

 
Er zou nog meer synergie kunnen zijn tussen dorpsvereniging en dorpsraad. De dorpsvereniging zou 
als verbinder kunnen optreden tussen het aanbod en de vraag. Bijvoorbeeld iemand heeft kraampjes 
nodig voor een initiatief en de dorpsvereniging is op de hoogte wie wat in de aanbieding heeft. Maar 
vooralsnog is de dorpsvereniging nogal onzichtbaar en weinig herkenbaar. De dorpsvereniging zou 
bijvoorbeeld telefonisch bereikbaar moeten zijn voor burgers. In het Colofon van de Dorpsomroeper 
zou het telefoonnummer van de dorpsvereniging moeten staan zodat mensen kunnen bellen op 
bepaalde tijden. Via Groede.net zou men e-mails met vragen kunnen sturen. 
 
Maak het verschil tussen raad en vereniging dus nog duidelijker: ten aanzien van hun grenzen en 
doelstellingen. Zorg voor zichtbaarheid van raad en vereniging. Zorg dat er reuring ontstaat. En 
betrek het buitengebied meer. 
 
De dorpsvereniging moet vooral zich verbinden met verenigingen en initiatiefnemers. Er zijn in 
Groede een hele boel ‘linking pins’! Er worden steeds vaker gezamenlijke initiatieven genomen, 
bijvoorbeeld bij de Nieuwjaarsborrel dat een samenwerking is van dorp, voetbal en tennis.  

M.b.t. verkiezingen Dorpsraad  
 
De toekomstige dorpsraad moet een afspiegeling zijn, misschien wel democratisch gekozen. Maar je 
moet voorkomen dat je blokken krijgt.  
 
Twee strekkingen: 
 
A. 
Er dient sprake te zijn van een democratisch gekozen dorpsraad. Deze moet goed zichtbaar zijn en 
niet, zoals nu het geval is,  dat je opeens hoort dat er een nieuwe voorzitter is van de dorpsraad. Van 
dat soort plotselinge veranderingen word je niet enthousiast.  
 
Maak de spelregels duidelijk en helder over de vacature wanneer er nieuwe verkiezingen zijn. Geef 
duidelijk aan wat de aard en de inhoud is, hoe lang de zittingsduur is. De verkiezing van de leden 
moet niet op de huidige manier gebeuren. 
 
B. 
De dorpsraad van de toekomst is representatief, zoals ze dat nu ook al is. We hebben elkaar gezocht 
en gevonden. Er heeft zich een omslag voltrokken en de dorpsraad van nu functioneert wel. 
 
Je moet juist geen verkiezingen o.i.d. willen organiseren. Wees blij dat er mensen zijn die de 
dorpsraad willen bemensen en dat met veel inzet doen. Verkiezingen organiseren is alleen maar een 
struikelblok.  
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M.b.t. doelen en werkwijze Dorpsraad 
 
De dorpsraad heeft wel aanzienlijke macht omdat zij als dé gesprekspartner en stem vanuit Groede 
spreekt met de gemeente Sluis. 
 
Daartegenover staat dat de dorpsraad ook veel verantwoordelijkheid heeft en dat het erg veel tijd 
kost om het goed te doen. De dorpsraad krijgt veel op zich af, bijvoorbeeld qua mails (van inwoners, 
gemeente Sluis, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland). Dat betekent dat je of senior bent of dat 
je geen fulltime baan nodig hebt en dit er naast kan doen. Het is niet te doen als je een fulltime baan 
hebt. 
 
De dorpsraad kan niet én faciliteren én organiseren. Ze kan niet alles doen. De dorpsraad moet 
vooral faciliteren, en niet de boel overnemen. Misschien moet ze soms initiëren en de zaak op weg 
helpen. De dorpsraad mag niet te veel een kleur hebben, anders krijg je wij versus zij denken.  
Het is ook belangrijk dat wij als dorpsraad een goed beeld hebben van de punten waar we naar toe 
willen. Het gaat om mensen die naar de toekomst willen kijken, en die van het spanningsveld af 
willen. De spanning moet op tafel, erkend worden en losgelaten. Het gaat om de spanning tussen 
hen die zich willen richten op de toekomst en zij die blijven vasthouden/kijken naar het verleden. 
 
Belangrijk is dat mensen iets doen dat hen inspireert. Misschien moeten we werken met 
portefeuilles, of vanuit de thema’s (invalshoeken en perspectieven). Dan werken mensen van de 
dorpsraad vanuit een portefeuille samen met mensen buiten de dorpsraad die kennis, kunde of 
interesse hebben. Belangrijk is dat het transparant is. Het gaat erom dat er samen gezocht wordt en 
samen dingen gedaan worden. Een idee zou ook kunnen zijn dat de mensen in de dorpsraad ieder 
een spanningsveld als speerpunt nemen (zie hoger onder “BIJKOMEND PROCESDOEL: BALANS 
HOUDEN TUSSEN AL DEZE THEMA’S”). Zij zouden dan verantwoordelijk zijn voor de aanpak daarvan 
en zij betrekken daarbij relevante partijen en mensen van buitenaf die samenwerken om dit 
speerpunt aan te pakken. Daarnaast zijn er werkgroepen met portefeuilles en daarom heen betrek je 
mensen buiten de dorpsraad uit het dorp zelf. Zo kan er per thema een trekker worden aangeduid, 
die enkele personen rond zich verzamelt en een projectteam van bv. een 5-tal mensen vormt, dat 
rapporteert aan de dorpsraad. De dorpsraad bestaat dus uit een kerngroep die de focus houdt. De 
uitdaging wordt om tegelijk 100 bloemen te laten bloeien in Groede en toch het overzicht te houden. 
 
De rol van social media zal in de toekomst ook belangrijker worden in de participatie van burgers.  
 
We moeten eerst ook nog wat puinruimen.  Bijvoorbeeld: jongeren zaten in het oude bestuur en die 
werden toen tegengewerkt. Die zijn teleurgesteld. Maar als mensen gaan zien dat ze iets betekenen, 
zullen ze weer enthousiast worden.  

M.b.t. facilitering Dorpsraad 
 
Het hele burgerparticipatieproject is dus ook een proefperiode voor de toekomstige dorpsraad: hoe 
moet zij zich organiseren en inrichten? Dat nemen we mee gedurende de hele periode.  
De dorpsraad moet ook gefaciliteerd worden door mensen die niet inhoudelijk bezig zijn, maar het 
proces begeleiden. 
De gemeente Sluis moet de dorpsraad faciliteren zodat zij haar rol kan opnemen. En dit faciliteren is 
niet alleen financieel (bv. met een ‘contour-budget’), maar ook bv. via een aanspreekpunt voor de 
dorpsraden, het aanstellen van een procesmanager burgerparticipatie (bv.  voor 1 dag/week), en 
vooral door de dorpsraden te betrekken bij de besluitvorming over henzelf. 
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2.4. Mogelijke werkvormen (participatie-methoden, sociale instrumenten) 
voor Groede 

 
Een aantal mogelijke werkvormen (participatie-methoden, sociale instrumenten) zijn volgens de 
externe begeleiders ideaal geschikt om de geschetste prioritaire (= belangrijke + dringende) thema’s 
in Groede gezamenlijk aan te pakken. 
 
[In overleg met de dorpsraad en de gemeente Sluis kunnen hieruit keuzes gemaakt worden, en een 
tijdspad en planning opgemaakt. Voor een voorstel m.b.t. tijdspad: zie verder onder punt 2.6.] 
 

2.4.1. 
 
Ten aanzien van thema 1: DE LEEFBAARHEID VAN GROEDE BEWAREN  
en ten aanzien van de DRINGENDE PUNTEN VAN THEMA 7 TOT EN MET 12 
 

 Design studio’s  
= burgers en professionals (bv. ambtenaren) ontwerpen in gezamenlijk overleg de mogelijke 
oplossingen en aanpak voor vooraf afgesproken thema’s en knelpunten, leidend tot ‘verbindjes’ 
 
Door/voor/met:  
- inwoners en sleutelfiguren via oproep 
- besturen, verantwoordelijken en vrijwilligers van verenigingen – initiatieven - projecten 
 

 

2.4.2. 
 
Ten aanzien van thema 2: AANGENAAM WONEN IN EEN MOOI EN TOEGANKELIJK DORP 
 

 Creatieve & kunstzinnige sessies  
= kunstenaars verzorgen sessies met bv. kinderen / jongeren / ondernemers / andere doelgroepen, 
rond een vooraf afgesproken thema, met zichtbare resultaten voor de hele gemeenschap 
 
Door: kunstenaars uit Groede 
Voor/met:  inwoners en verenigingen / te bepalen doelgroepen 
 

 

2.4.3. 
 
Ten aanzien van thema 3: KANSEN SCHEPPEN VOOR INITIATIEF EN (DUURZAAM) ONDERNEMEN 
 

 Focusgroepen  
= combinatie van een gericht interview en een debat in kleine groepen, om gericht informatie te 
verkrijgen over de voorkeuren en waarden van de verschillende deelnemers 
 
Door/voor/met:  
- inwoners (potentiële ondernemers, jongeren, huidige ondernemers Groede,…) 
- ambtenaren (gemeente Sluis, Provincie Zeeland), professionals MKB-organisaties,… 
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2.4.4. 
 
Ten aanzien van thema 4: ACTIVITEITEN STIMULEREN VOOR/DOOR KINDEREN EN JONGEREN 
 

 Prijsvraag of wedstrijd  
 
= rond bepaalde thema’s worden mensen uitgenodigd hun ideeën vorm te geven middels het 
inzenden van bv. een tekst, een filmpje of andere creatieve uiting 
 
Door/voor/met:  
- kinderen en jongeren  
- inwoners via oproep en via besturen, verantwoordelijken en vrijwilligers van verenigingen – 

initiatieven - projecten 
 

 

2.4.5.  
 
Ten aanzien van thema 5: GROEDE UITBOUWEN ALS CULTUUR- EN KUNSTENAARSDORP 
 

 Expertmeetings  
 
= groepen deskundigen (professionelen of ervaringsdeskundigen), geformeerd rond een bepaald 
thema of project, geven adviezen die zwaar wegen en onderdeel zijn van het uiteindelijke advies 
aan bv. het college en/of de raad 
 
Door/voor/met:  
- kunstenaars uit Groede, plus door hen uitgenodigde collega’s van buiten Groede en experten 
- verantwoordelijken van verenigingen uit Groede, organisaties m.b.t. toerisme, etc. 
 

 

2.4.6. 
 
Ten aanzien van thema 6: BEVORDEREN DAT OUDEREN ZO LANG MOGELIJK (ZELFSTANDIG) KUNNEN 
BLIJVEN WONEN 
 

 Dialoogtafels  
 
= 6 tot 8 deelnemers aan een tafel bespreken een centraal thema aan de hand van vier vragen, 
afkomstig uit ‘Appreciative Inquiry’ - onder andere in  Middelburg, Schouwen-Duiveland en Goes is 
hier uitgebreid ervaring mee 
 
Door/voor/met: alle inwoners van Groede 
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2.4.7. 
 
Ten aanzien van DE TOEKOMSTIGE ROL VAN DE DORPSRAAD 
 

 Jaarlijkse conferentie  
= met alle betrokkenen en geïnteresseerden: informatie, motivatie en ‘kruisbestuiving’ 

 Informatieve workshops  
= combinatie van informatie en bespreking in grote groep, afwisselend in kleine groepjes en plenair 
 
Door: dorpsraad 
Voor/met: alle inwoners van Groede 
 

 

2.4.8. 
 
Ten aanzien van DE PROCESDOELEN VAN HET BURGERPARTICIPATIE-TRAJECT ‘GROEDE 2025’ 
(zie 2.1. Doelen m.b.t. het participatie-proces in Groede,  
en 2.2. Bijkomend procesdoel: balans houden tussen al deze thema’s) 
 

 Raad van Inspiratie  
= een ‘raad van wijzen’, met mensen van Groede en daarbuiten, die zelf niet rechtstreeks in één van 
de participatie-projecten meewerken, doch vanop afstand goede raad en advies kunnen geven, 
klankbord en inspiratiebron voor de dorpsraad zijn m.b.t. alle inhoudelijke thema’s, en tevens 
ambassadeurs m.b.t. de participatie binnen en buiten Groede 
 
Door: dorpsraad. Met: de ‘bruggenbouwers’ van Groede zelf, en enkele inspirerende 
buitenstaanders met een hart voor Groede (= daartoe - op profiel - aangezochte personen) 
 

 

2.4.9. 
 
Ten aanzien van de COMMUNICATIE M.B.T. ALLE PARTICIPATIE-PROJECTEN:  
 

 Communicatie-netwerk 
= afspraken / realisatie van oproep tot deelname, verspreiden van resultaten, externe promotie,… 

 Jaarlijkse conferentie  
= met alle betrokkenen en geïnteresseerden, ter uitwisseling van informatie, motivatie en 
‘kruisbestuiving’ 

 Dialoogtafels  
= 6 tot 8 deelnemers aan een tafel bespreken een centraal thema aan de hand van vier vragen, 
afkomstig uit ‘Appreciative Inquiry’ - onder andere in  Middelburg, Schouwen-Duiveland en Goes is 
hier uitgebreid ervaring mee 
 
Door/voor/met:  

- alle betrokken inwoners en verenigingen, de dorpsraad en haar werkgroepen 
- communicatie-verantwoordelijken Groede (Groede.net, de Dorpsomroeper), Sluis,… 

 

 
  



Pagina 19 van 25 
 

2.5. Training – coaching – begeleiding van ‘GROEDE 2025’ 

 

VOORSTEL 
 
Middels de ABCD-methode  
(= ‘Asset Based Community Development’ = een interview- en planningsmethode, met name bedoeld 
voor het inventariseren en benutten van aanwezige talenten in een gemeenschap - Terneuzen heeft 
hier ervaring mee opgedaan) 
 
worden ‘interne begeleiders’ gezocht: 
 

 = inwoners Groede en ambtenaren Sluis (bv. de opbouwwerker Peter Boogaarts) met expertise 
en/of interesse om in het participatieproces (te leren) op onderdelen een begeleidende rol op te 
nemen  

 zij worden getraind, gecoached en begeleid door de externe begeleiders 

 binnen de grenzen van de haalbaarheid qua expertise en tijd nemen zij de begeleiding van 
onderdelen van het participatietraject in Groede op zich  

 en dit in een onderlinge taakverdeling en afstemming met de externe begeleiders. 
 
De externe begeleiders:  
 

 = de externe begeleiders van de oriëntatiefase, die instaan voor de ‘overall’- training / coaching / 
begeleiding van de interne begeleiders, van de andere externe begeleiders (zie verder) en van de 
dorpsraad 

 + op bepaalde thema’s of projecten kunnen ook de diensten ingezet worden van (ex-)adviseurs 
van de ZB (bv. Marleen Vermeer, Ron Lubbersen, Nico Out,…) of van andere professionals (bv. 
Porthos, wooncorporatie Woongoed Z-VL, Rijkswaterstaat, Dialoogtafels Zeelandindialoog,…)  

 nemen in onderlinge taakverdeling en afstemming – en alleen waar nodig - onderdelen van het 
participatietraject in Groede op zich 

 
 

 
PLANNING m.b.t. TRAINING – COACHING – BEGELEIDING VAN ‘GROEDE 2025’ 
 
Bij goedkeuring van hoger beschreven voorstel wordt vooreerst en meteen een concrete planning 
(timing, taakverdeling, afstemming, ABCD-methode,…)  opgemaakt in onderling overleg tussen de 
dorpsraad, de Gemeente Sluis, de externe begeleiders van de oriëntatiefase, en eventueel interne 
begeleiders die reeds in beeld zijn. 
 
Hierbij is het de expliciete bedoeling dat - indien zo wordt beslist - de externe begeleiders van de 
oriëntatiefase in ‘Groede 2025’ zo minimaal mogelijk zelf onderdelen van het participatie-traject zelf 
gaan verzorgen, en maximaal inzetten op de training/coaching/begeleiding van de interne 
begeleiders en – uiteraard na goedkeuring - van de andere ingevlogen externe begeleiders. Deze 
beide laatste groepen nemen dus het leeuwenaandeel van het begeleidingswerk op zich. 
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2.6. Tijdspad ‘GROEDE 2025’: indicatief voorstel 

 

2016-2017 

Wat hieronder volgt is een indicatief programma. In overleg met de dorpsraad (en de 
inwoners) van Groede en met de gemeente Sluis kunnen hieruit keuzes gemaakt worden, en 
een concreter tijdspad en haalbare planning opgemaakt.  Een andere mogelijkheid is 
bijvoorbeeld om onderstaande projectenlijst over meerdere jaren te spreiden. 

Belangrijke noot: 

Per thema wordt niet alleen steeds een andere werkvorm gehanteerd, maar ook telkens 
andere doelgroepen binnen Groede aangesproken. Via deze diversiteit wordt tegemoet 
gekomen aan het oorspronkelijke doel van de opdracht in de verkennende fase (zie punt 
1.1.), namelijk “tot een voorstel komen voor het latere breed participatief proces waarin alle 
groepen belanghebbenden in Groede (1100 inwoners, alle verenigingen etc.) in de komende 
jaren zouden kunnen participeren”. 
  

 
Activiteiten 
 

 
2016 

 
2017 

 Lente Zomer Herfst Winter Lente Zomer Herfst Winter 

 
VOORAF         
[Zie 2.2. Thema 1] 
Aanpak ‘Tweede woning / leegstand’ 
- overleggen met andere kernen  
- bepalen standpunt Groede 
- overleggen met gemeente Sluis 
(Op basis van de oriëntatiefase komen 
de externe begeleiders tot de conclusie 
dat dit thema op dit moment met 
voorsprong het gevoeligste punt is bij 
heel wat inwoners van Groede. Het 
verdient dan ook aanbeveling om dit 
punt met voorrang en adequaat samen 
op te nemen, zodat het geen hindernis 
kan gaan vormen voor de  
geloofwaardigheid van en het 
vertrouwen in het burgerparticipatie-
traject zelf.) 

        

BURGERPARTICIPATIE-TRAJECT ZELF         
Definitief vastleggen en uitwerken van 
dit indicatief programma ‘Groede 2025’: 
- overleg tussen dorpsraad, 

gemeente Sluis, externe begeleiders 
- keuze van thema’s en werkvormen 

        

Per gekozen thema: opmaken van 
kaders door de gemeente: 
- schetsen van de speelruimte voor 

de burgerparticipatie 
- in overleg vastleggen van de 

verdere proces-afspraken (regie, 
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borging,…) 
- faciliteren van de burgerparticipa-

tie, bv.  middels een aanspreekpunt 
dorpsraden, een ‘contour-budget’,… 

[Zie 2.5.] 
Opmaken planning m.b.t. training – 
coaching – begeleiding ‘Groede 2025’  
- werven interne begeleiders 
- aanstellen externe begeleiders 
- taakverdeling en afstemming 

        

[Zie 2.4.9.] 
Communicatie en startconferentie 
m.b.t. ‘Groede 2025’ en alle 
participatie-projecten: 
- opstarten communicatie-netwerk 
- startconferentie + dialoogtafels 

        

[Zie 2.4.8.] 
Opstarten Raad van Inspiratie 
- profiel bepalen 
- personen aanspreken en 

bijeenbrengen 

        

[Zie 2.4.1.] 
Opzetten design studio’s  
- t.a.v. thema 1: de leefbaarheid van 

Groede bewaren 
- t.a.v. de dringende punten van 

thema 7 tot en met 12 

        

[Zie 2.4.2.] 
Opzetten creatieve & kunstzinnige 
sessies   
- t.a.v. thema 2: aangenaam wonen 

in een mooi en toegankelijk dorp 

        

[Zie 2.4.3.] 
Opzetten focusgroepen 
-  t.a.v. thema 3: kansen scheppen 

voor initiatief en (duurzaam) 
ondernemen 

        

[Zie 2.4.4.] 
Organiseren prijsvraag of wedstrijd  
- t.a.v. thema 4: activiteiten 

stimuleren voor/door kinderen en 
jongeren 

        

[Zie 2.4.5.] 
Opzetten expertmeetings  
- t.a.v. thema 5: Groede uitbouwen 

als cultuur- en kunstenaarsdorp 

        

[Zie 2.4.6.] 
Organiseren dialoogtafels  
- t.a.v. thema 6: bevorderen dat 

ouderen zo lang mogelijk 
(zelfstandig) kunnen blijven wonen 

        

[Zie 2.4.7.] 
Organiseren jaarlijkse conferentie +  
informatieve workshops  
- t.a.v. de toekomstige rol van de 

dorpsraad 
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[Zie 2.3.] 
Permanente taken van de dorpsraad: 
- vastleggen en bewaken van de 

prioritaire thema’s  
- vragen aan de bevolking waaraan 

zij willen meewerken 
- van participatie naar concrete 

realisatie en beleid 
- monitoren, evalueren en bijsturen  

        

Communicatie met de inwoners van 
Groede  
- algemeen via De Dorpsomroeper, 

Groede.net, etc. 
- doelgroepgerichte communicatie 

via de verenigingen,  andere 
kanalen (bv. Facebook), pers en 
media, etc. 

        

 
Vanaf 2018: 

Jaarlijks worden alle participatie-projecten en resultaten gemonitord en geëvalueerd.  

Aan de hand hiervan kunnen participatie-projecten worden bijgestuurd, andere worden 
afgebouwd of nieuwe worden opgezet (bv. rond de thema’s 7 tot en met 12, zie punt 2.2.). 

Vanaf 2018 dient ook rekening te worden gehouden met het gegeven dat de gemeente Sluis 
tegen die tijd een (nog vast te leggen) intense samenwerkingsrelatie wenst te onderhouden 
met de dorpsraden in alle kernen van Sluis. 
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3. BURGERPARTICIPATIE-TRAJECT ‘SLUIS 2025’: SUGGESTIES 
 
 
Zoals bij punt 1.1. reeds gemeld, heeft de Gemeente Sluis besloten om Groede als pilot te 
beschouwen, om later een dergelijk participatieproces ook te kunnen uitrollen in de andere kernen.  
 
Daarom werden vanuit de gemeente aan de initiatiefnemers en externe begeleiders in Groede 
volgende aandachtspunten meegegeven voor het te ontwikkelen participatie-traject: 
 

- het participatieproces zodanig vormgeven, dat de ‘klassieke 60 à 80 betrokkenen’ erin slagen 
om veel meer inwoners van de kern te bereiken en te betrekken dan klassiek het geval is 

- werk maken van de verbinding en van de afstemming tussen de vele verenigingen 
(respectievelijk initiatieven, projecten, groepen,…) die actief zijn in de kern 

- een beeld krijgen m.b.t. de mogelijke toekomstige centrale rol van een dorpsraad als 
gesprekspartner voor de gemeente inzake lokale beleidsaangelegenheden 

 
Wat Groede betreft, is middels de voorgestelde aanpak in de vorige hoofdstukken 1 en 2   
aantoonbaar voldaan aan deze verwachtingen van de Gemeente Sluis. 
 
Mocht de Gemeente Sluis ook verdere plannen willen ontwikkelen om in andere kernen een analoge 
oriëntatiefase en  participatie-traject op te zetten zoals in Groede, dan kunnen volgende suggesties  
aangereikt worden: 
 

- m.b.t. de oriëntatiefase: 
 

o per kern kan het ‘voorwerk’ opgezet worden zoals geschetst in punt 1.2. 
o doch aangepast aan de lokale realiteit en verwachtingen  
o middels voorafgaand overleg met de initiatiefnemende partijen ter plaatse (bv. 

dorpsraad, een of meerdere verenigingen met dorpsbrede werking en overzicht,…) 
 

- m.b.t. de daaruit voortkomende participatie-trajecten ‘DorpXYZ-2025’: 
 

o per dorp kunnen de prioritaire thema’s vanuit de oriëntatiefase weliswaar deels 
gelijkaardig en deels verschillend zijn van de thema’s in Groede 

o doch analoog aan het proces geschetst in punt 2, kunnen ten aanzien van deze 
thema’s de gepaste lokale doelen, werkvormen, tijdspad etc. uitgewerkt worden 

o alle lokale doelen, werkvormen, tijdspad etc. in de verschillende kernen kunnen 
idealiter afgestemd worden binnen een bredere visie en planning m.b.t. een 
burgerparticipatie-programma ‘Sluis 2025’. 

 
Analoog aan de werkwijze zoals voorgesteld voor Groede, kunnen in de verschillende kernen en in 
geheel Sluis ‘interne begeleiders’ gezocht middels de ABCD-methode (zie 2.5.): 
 

 deze interne begeleiders zijn inwoners van de kern of ambtenaren van de gemeente Sluis, met 
expertise en/of interesse om in een lokaal participatieproces (te leren) op onderdelen een 
begeleidende rol op te nemen  

 zij worden getraind, gecoached en begeleid door externe begeleiders 

 binnen de grenzen van de haalbaarheid qua expertise en tijd nemen zij de begeleiding van 
onderdelen van het participatietraject in hun dorp op zich  

 dit doen ze in een onderlinge taakverdeling en afstemming met de externe begeleiders 

 en in onderlinge afstemming met de begeleiders in de andere kernen en met de gemeente Sluis. 
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De externe begeleiders:  
 

 staan in voor de ‘overall’- training / coaching / begeleiding van de interne begeleiders van de 
diverse betrokken kernen, van de andere ingevlogen externe begeleiders (zie verder) en van de 
betrokken dorpsraden  

 op bepaalde thema’s of projecten kunnen ook de diensten ingezet worden van (ex-)adviseurs van 
de ZB (bv. Marleen Vermeer, Ron Lubbersen, Nico Out,…) of van andere professionals (bv. 
Porthos, wooncorporatie Woongoed Z-VL, Rijkswaterstaat, Dialoogtafels Zeelandindialoog,…)  

 zij nemen in onderlinge taakverdeling en afstemming – en alleen waar nodig - onderdelen van 
het participatietraject in de dorpen op zich 

 
Naast de reeds genoemde training en coaching van de interne begeleiders door de externe 
begeleiders, kunnen ook nog volgende werkvormen ingezet worden: 
 
Intervisie 
= begeleide uitwisseling van ervaringen, ideeën en leerpunten in groep (alle interne begeleiders) 
onder leiding van deskundigen (externe begeleiders) 
  
Delphi methode  
= een digitale bevraging van alle interne begeleiders, in meerdere rondes, waarbij elke deelnemer 
telkens dezelfde vragen en het volledige overzicht van alle antwoorden toegestuurd krijgt, meestal 
leidend tot brede consensus, ook over heikele punten 
 
 

 
PLANNING m.b.t. TRAINING – COACHING – BEGELEIDING VAN ‘SLUIS 2025’ 
 
Bij goedkeuring van hoger beschreven voorstel wordt vooreerst en meteen een concrete planning 
(timing, taakverdeling, afstemming, ABCD-methode,…)  opgemaakt in onderling overleg tussen de 
dorpsraden, de Gemeente Sluis, de externe begeleiders, en eventueel interne begeleiders die reeds 
in beeld zijn. 
 
Hierbij is het de expliciete bedoeling dat - indien zo wordt beslist - de externe begeleiders zo 
minimaal mogelijk zelf onderdelen van de participatie-trajecten in de kernen zelf gaan verzorgen, en 
maximaal inzetten op de training/coaching/begeleiding van de interne begeleiders en – uiteraard na 
goedkeuring - van de andere ingevlogen externe begeleiders. Deze beide laatste groepen nemen 
dus het leeuwenaandeel van het begeleidingswerk op zich. 
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BIJLAGE: VERENIGINGEN EN INITIATIEVEN 
 
(vernoemd tijdens de oriëntatiefase Burgerparticipatie Groede, najaar 2015) 
 
AJK 
Atletiekvereniging De Wielingen Oostburg 
Biljartclub Groede 
Biljartvereniging E.N.Z.K. (Elk Naar Zijn Kunnen) 
Biljartvereniging T.M.W. (Tegen Moeders Wil) 
Biljartvereniging Sinte Pierre 
Breicafé Groede 
Burenborrel buitengebied Noord 
Dorpsvereniging Groede 
Groede E.H.B.O 
Groede Festival 
Groede Leeft 
Groede Podium 
Groese Smoothiers & Meer 
Heemkundige kring 
Hondenvereniging Countrydogs 
Kindercomite Groede 
Kaartclub De Groe 
Muziekvereniging Groede-Breskens 
Muziekvereniging Groede-Schoondijke 
Natuurbeschermingsbeweging ’t Duumpje 
Natuurmonumenten 
Nieuwjaarsborrel Groede 
Oldtimer Weekend 
Ouderen Sociëteit 
RECRON 
Rouwzorg Sluis 
St. Beleef Zeeuws Vlaanderen 
St. Beleef Zul 
St. Duurzaam Groede 
St. Vrienden van de Grote Kerk 
Tennis en Jeu d’Boule vereniging Conforza 
Thuiszorg 
VEKABO 
Vereniging Ouderensoos Groede 
Vereniging oud militiairen 
Vereniging Paardentoerisme Zeeland 
Voetbalvereniging VV Groede 
Wandelvereniging Voor de Wind 
Werkgroep Speelnatuur Waterdunen 
Zeeuws Landschap 
ZLTO 
 


