
 
 
Dorpsagenda 
Een dorpsagenda is een lijst met acties die inwoners belangrijk vinden voor hun dorp 
en waar ze zich voor in willen zetten. 
  
Waarom een dorpsagenda? 
Een dorpsagenda is een middel om aan de slag te gaan. Door alle acties op een 
agenda te zetten kan iedereen zien wat er in het dorp speelt. Alle inwoners krijgen zo 
de kans om mee te praten. Actieve inwoners pakken zelf onderwerpen op. Anderen 
willen misschien liever meehelpen of meedenken. De gemeente ondersteunt waar 
nodig. Dit kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld financieel, maar ook door te helpen. 
Als een dorp geen behoefte heeft om een agenda te maken is dat natuurlijk prima. 
Even goede vrienden . Maar, door een dorpsagenda te maken agendeer je de voor het 
dorp belangrijke thema’s. Door vanuit een dorpsagenda aan het werk te gaan ontstaat 
een breder verhaal en worden losse acties aan elkaar gekoppeld. Dit kan ervoor zorgen 
dat je hiermee gemakkelijker dingen voor elkaar krijgt: in het dorp, maar ook bij 
partners. 
  
Hoe maak je een dorpsagenda? 
Ieder dorp is anders dus iedere agenda ziet er anders uit. Inwoners bepalen hoe de 
agenda wordt samengesteld en wat erop komt. Op de agenda kunnen acties staan die 
je gemakkelijk en snel zelf oppakt. Maar ook onderwerpen die wat meer tijd kosten en 
waar je bijvoorbeeld de gemeente of woningcorporatie voor nodig hebt. 
De gemeente ondersteunt inwoners die met elkaar een dorpsagenda op willen stellen. 
Dit kan in welke vorm dan ook. Vaak zijn inwoners veel creatiever dan een gemeente. 
Wat de gemeente betreft zijn dorpsagenda’s geen lange visies en analyses, maar zijn 
het vooral actielijstjes: onderwerpen waar inwoners mee aan de slag willen. 
  
Heel veel succes tijdens de avond!! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Jelle Blijham 
Beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling 
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