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Dorpsdemocratie Onderdendam

Voor de zomer gingen jullie enthousiast aan de slag met de posters en vragenlijst over het thema dorpsdemo-
cratie. Er zijn 68 vragenlijsten en 29 posters binnen gekomen. In dit document delen we de uitgebreide uit-
komsten. Per vraag of thema geven we aan wat de antwoorden waren en welke elementen relevant zijn voor 
het vervolg. Mensen die meededen noemen we hierin ‘deelnemers’.

Hieronder alvast een aantal highlights:

Jij en Onderdendam

1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen en verenigingen in 
Onderdendam voor jou? 

2. Ben je actief in het dorp en zo ja, waarvoor?

3. Als je nu niet actief bent, zou je je wel ergens voor willen 
inzetten en waarvoor dan?

4. Voel je je vertegenwoordigd door één (of meerdere) van de 
werkgroepen of verenigingen in het dorp? Zo ja, welke?

5. Als je je niet vertegenwoordigd voelt door de werkgroepen 
of verenigingen in het dorp, zou je dat wel willen en 
waarvoor?

66 % van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld is ac-
tief in het dorp. Gemiddeld zijn mensen actief binnen ruim 2 
verenigingen of werkgroepen. Van de mensen die niet actief 
zijn, zou het overgrote merendeel zich wel ergens voor willen 
inzetten.

Veel mensen voelen zich vertegenwoordigd door een werk-
groep of vereniging in het dorp. Wel is het erg versnipperd door 
wie men zich vertegenwoordigd voelt. Er zijn 19 verschillende 
‘vertegenwoordigers’ genoemd, uiteenlopend van verkeers-
commissie tot de dorpsondersteuner tot het dorpshuis.

85 % van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, vindt 
het belangrijk dat er een partij, raad of vereniging is die het 
dorp vertegenwoordigt, zowel binnen als buiten het dorp. De 
belangrijkste redenen die ze daarvoor geven zijn:

• Het is belangrijk dat er een brede en democratische verte-
genwoordiging van het dorp is;

• We moeten zorgen dat we naar buiten één stem vormen;
• Doordat de gemeente groter is geworden, moet je jezelf 

goed kunnen vertegenwoordigen als dorp, ook naar andere 
partijen als provincie en fondsen;

• Samen sta je sterker;
• Het is beter om een langdurige vertegenwoordiging te heb-

ben in plaats van alleen projectmatig;
• Er zijn ook mensen die zich zorgen maken over de vertegen-

woordiging van de diversiteit binnen het dorp en of je dat 
wel binnen één partij moet organiseren.

Er is ook een aantal uitgangspunten benoemd voor dorpsde-
mocratie in Onderdendam. De punten die het meest genoemd 
werden zijn:

• Maak het meer toegankelijk voor nieuwe mensen;
• Zorg dat je het hele dorp er goed bij betrekt via verschillen-
• de vormen;
• Zorg voor overzicht en transparantie;
• Zorg voor een brede vertegenwoordiging van het dorp;
• We delen met Onderdendam de uitkomsten van onze dorps-

verkenning.

Veel lees en kijk plezier!

Mayke & Maartje
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de deelnemers

Leeftijd:
53 jaar gemiddeld
Tussen 19 - 78 jaar

68x 29x

Woonduur:
23,9 jaar gemiddeld
Tussen 0,5 - 69 jaar

Jij en Onderdendam

1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen en verenigingen in 
Onderdendam voor jou? 

2. Ben je actief in het dorp en zo ja, waarvoor?

3. Als je nu niet actief bent, zou je je wel ergens voor willen 
inzetten en waarvoor dan?

4. Voel je je vertegenwoordigd door één (of meerdere) van de 
werkgroepen of verenigingen in het dorp? Zo ja, welke?

5. Als je je niet vertegenwoordigd voelt door de werkgroepen 
of verenigingen in het dorp, zou je dat wel willen en 
waarvoor?

de enquête
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Jij en Onderdendam

1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen en verenigingen in 
Onderdendam voor jou? 

2. Ben je actief in het dorp en zo ja, waarvoor?

3. Als je nu niet actief bent, zou je je wel ergens voor willen 
inzetten en waarvoor dan?

4. Voel je je vertegenwoordigd door één (of meerdere) van de 
werkgroepen of verenigingen in het dorp? Zo ja, welke?

5. Als je je niet vertegenwoordigd voelt door de werkgroepen 
of verenigingen in het dorp, zou je dat wel willen en 
waarvoor?

Ben je actief in het dorp?

JA! 66%

NEE 34% JA! 90%JA! 90%

actief in het dorp

Onderdendam is een actief dorp, de deelnemers zijn heel actief. 
De 66% die actief is is dat gemiddeld op 2+ plekken.
Van de niet actieve deelnemers wil 90% dat wel worden!

de enquête

Zo nee, zou je je wel ergens 
voor willen inzetten?
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Jij en Onderdendam

1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen en verenigingen in 
Onderdendam voor jou? 

2. Ben je actief in het dorp en zo ja, waarvoor?

3. Als je nu niet actief bent, zou je je wel ergens voor willen 
inzetten en waarvoor dan?

4. Voel je je vertegenwoordigd door één (of meerdere) van de 
werkgroepen of verenigingen in het dorp? Zo ja, welke?

5. Als je je niet vertegenwoordigd voelt door de werkgroepen 
of verenigingen in het dorp, zou je dat wel willen en 
waarvoor?

Voel je je vertegenwoordigd?

Als je nu niet vertegenwoordigd 
voelt zou je dat wel willen?

JA! 63%

NEE 37% JA! 64%

vertegenwoordigd?!

63 % van de deelnemers voelen zich vertegenwoordigd. 
Van de mensen met een negatief antwoord ziet de meerderheid wel het 
belang ervan.

de enquête

JA! 64%JA! 64%
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Jij en Onderdendam

1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen en verenigingen in 
Onderdendam voor jou? 

2. Ben je actief in het dorp en zo ja, waarvoor?

3. Als je nu niet actief bent, zou je je wel ergens voor willen 
inzetten en waarvoor dan?

4. Voel je je vertegenwoordigd door één (of meerdere) van de 
werkgroepen of verenigingen in het dorp? Zo ja, welke?

5. Als je je niet vertegenwoordigd voelt door de werkgroepen 
of verenigingen in het dorp, zou je dat wel willen en 
waarvoor?

Door wie voel je je vertegenwoordigd?

vertegenwoordiging?!
de enquête

Hoe groter het woord, hoe vaker genoemd. Wat opvalt is dat het dorp di-
vers actief is. De vertegenwoordiging wordt breed geïnterpreteerd en is 
versnipperd.
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Als je een cijfer zou moeten geven tussen 0 en 10 voor 
hoe democratisch – de mate van invloed en inspraak 
van bewoners – Onderdendam is (onder bewoners on-
derling), welk cijfer zou je dan geven? (omcirkel dit cijfer, 
waarbij 0 = niet democratisch en 10 = super democratisch)

democratisch ?!

Jij en Onderdendam

1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen en verenigingen in 
Onderdendam voor jou? 

2. Ben je actief in het dorp en zo ja, waarvoor?

3. Als je nu niet actief bent, zou je je wel ergens voor willen 
inzetten en waarvoor dan?

4. Voel je je vertegenwoordigd door één (of meerdere) van de 
werkgroepen of verenigingen in het dorp? Zo ja, welke?

5. Als je je niet vertegenwoordigd voelt door de werkgroepen 
of verenigingen in het dorp, zou je dat wel willen en 
waarvoor?

de enquête

Het gemiddelde cijfer is 6,2. 
De ingevulde cijfers zitten tussen de 3 en 9.
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Vind je het belangrijk dat er een partij, raad of vereniging
is die het dorp vertegenwoordigt, zowel binnen als buiten
het dorp? 

democratisch ?!

Jij en Onderdendam

1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen en verenigingen in 
Onderdendam voor jou? 

2. Ben je actief in het dorp en zo ja, waarvoor?

3. Als je nu niet actief bent, zou je je wel ergens voor willen 
inzetten en waarvoor dan?

4. Voel je je vertegenwoordigd door één (of meerdere) van de 
werkgroepen of verenigingen in het dorp? Zo ja, welke?

5. Als je je niet vertegenwoordigd voelt door de werkgroepen 
of verenigingen in het dorp, zou je dat wel willen en 
waarvoor?

JA! 85%

Dorpsdemocratie vinden de deelnemers belangrijk. Redenen lopen uit-
een, de top 4 is vooral gericht op samen democratisch met een sterkere 
en heldere stem naar buiten.

NEE 2%
ANDERS 9%

Waarom?

11x Brede en democratische 
  vertegenwoording van het dorp

9x Naar buiten met één stem

8x Grotere gemeente en 
  andere partijen 

6x Samen sta je sterker 

de enquête
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Opkomen voor de algemene belangen van dorp en inwoners.

Vertegenwoordigen van het dorp in gesprekken met anderen: overheden, bedrijfsleven, 
(maatschappelijke) organisatie.

Welke functie zou zo’n partij, raad of vereniging moeten
hebben?  

democratisch ?!

Jij en Onderdendam

1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen en verenigingen in 
Onderdendam voor jou? 

2. Ben je actief in het dorp en zo ja, waarvoor?

3. Als je nu niet actief bent, zou je je wel ergens voor willen 
inzetten en waarvoor dan?

4. Voel je je vertegenwoordigd door één (of meerdere) van de 
werkgroepen of verenigingen in het dorp? Zo ja, welke?

5. Als je je niet vertegenwoordigd voelt door de werkgroepen 
of verenigingen in het dorp, zou je dat wel willen en 
waarvoor?

Inzetten op samenwerking met anderen voor concrete projecten en activiteiten.

Aanjager en uitvoerder van vernieuwende ideeën, plannen en projecten ten goede van het dorp.

de enquête

Anders...
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Is er nog iets anders dat je graag kwijt wilt rondom het
thema dorpsdemocratie?

democratisch ?!

Jij en Onderdendam

1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen en verenigingen in 
Onderdendam voor jou? 

2. Ben je actief in het dorp en zo ja, waarvoor?

3. Als je nu niet actief bent, zou je je wel ergens voor willen 
inzetten en waarvoor dan?

4. Voel je je vertegenwoordigd door één (of meerdere) van de 
werkgroepen of verenigingen in het dorp? Zo ja, welke?

5. Als je je niet vertegenwoordigd voelt door de werkgroepen 
of verenigingen in het dorp, zou je dat wel willen en 
waarvoor?

de enquête

Onder deze vraag worden veel relevante dingen genoemd. De gele bol-
letjes geven aan hoe vaak. 5x is veel bij een open vraag. In deze antwoor-
den zitten veel elementen voor het uit te werken model voor dorpsde-
mocratie.
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de poster
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Welke plekken zijn voor jou belangrijk?
Welke groepen zijn voor jou belangrijk?

Onderdendam nu

Jij en Onderdendam

1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen en verenigingen in 
Onderdendam voor jou? 

2. Ben je actief in het dorp en zo ja, waarvoor?

3. Als je nu niet actief bent, zou je je wel ergens voor willen 
inzetten en waarvoor dan?

4. Voel je je vertegenwoordigd door één (of meerdere) van de 
werkgroepen of verenigingen in het dorp? Zo ja, welke?

5. Als je je niet vertegenwoordigd voelt door de werkgroepen 
of verenigingen in het dorp, zou je dat wel willen en 
waarvoor?

de poster

Hoe groter de stip & tekst, hoe vaker genoemd.
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Wat wens je in de toekomst voor/ in Onderdendam?
Mijn Onderdendam...

Onderdendam nu

Jij en Onderdendam

1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen en verenigingen in 
Onderdendam voor jou? 

2. Ben je actief in het dorp en zo ja, waarvoor?

3. Als je nu niet actief bent, zou je je wel ergens voor willen 
inzetten en waarvoor dan?

4. Voel je je vertegenwoordigd door één (of meerdere) van de 
werkgroepen of verenigingen in het dorp? Zo ja, welke?

5. Als je je niet vertegenwoordigd voelt door de werkgroepen 
of verenigingen in het dorp, zou je dat wel willen en 
waarvoor?

de poster

De antwoorden zijn te categoriseren in 5 categorieën. Binnen de ant-
woorden zitten ideeën voor een verre toekomst, maar ook kleine acties 
waar meteen mee kan worden gestart of acties die met het dorpsbudget 
kunen worden gerealiseerd. Hierover later meer...!
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Mijn Onderdendam...

Onderdendam nu

Jij en Onderdendam

1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen en verenigingen in 
Onderdendam voor jou? 

2. Ben je actief in het dorp en zo ja, waarvoor?

3. Als je nu niet actief bent, zou je je wel ergens voor willen 
inzetten en waarvoor dan?

4. Voel je je vertegenwoordigd door één (of meerdere) van de 
werkgroepen of verenigingen in het dorp? Zo ja, welke?

5. Als je je niet vertegenwoordigd voelt door de werkgroepen 
of verenigingen in het dorp, zou je dat wel willen en 
waarvoor?

de poster

We hebben ervoor gekozen de antwoorden (voor nu) in hoofdlijnen in dit 
document te zetten. We denken dat meer inhoud zeker bruikbaar is voor 
het dorp en geven deze graag mee aan de dorpsgenoten die hier verder 
mee zullen gaan. Hierboven een paar parels (fragmenten) uit de posters.
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Dorpsdemocratie Onderdendam

Hoe nu verder?

Jij en Onderdendam

1. Wat zijn de belangrijkste voorzieningen en verenigingen in 
Onderdendam voor jou? 

2. Ben je actief in het dorp en zo ja, waarvoor?

3. Als je nu niet actief bent, zou je je wel ergens voor willen 
inzetten en waarvoor dan?

4. Voel je je vertegenwoordigd door één (of meerdere) van de 
werkgroepen of verenigingen in het dorp? Zo ja, welke?

5. Als je je niet vertegenwoordigd voelt door de werkgroepen 
of verenigingen in het dorp, zou je dat wel willen en 
waarvoor?

1. We delen met Onderdendam de uitkomsten van onze 
dorpsverkenning

2. We gaan in gesprek met een aantal verenigingen en werk-
groepen

3. We werken de uitgangspunten voor het model voor dorps-
democratie uit en delen die met het dorp

4. Op basis van de reacties werken we een eerste voorstel uit 
voor een model voor dorpsdemocratie

5. We delen het eerste voorstel met het dorp
6. Op basis van de reacties werken we het model uit en pre-

senteren dit in november aan het dorp

Een aantal mensen heeft in de verkenning aangegeven dat ze 
geïnteresseerd zijn om mee te denken. Deze mensen betrek-
ken we graag in het vervolg. Ook blijven we dorpsbreed delen 
waar we mee bezig zijn.

Mayke en Maartje

hallo@maykezandstra.nl
Binnenkort verschijnt onze eerste vlog... 

Kijk daarom regelmatig op onderdendam.com

http://www.onderdendam.com/

