Selectie dorpen DOM 2.0.

versie 12 juni.

Inleiding
In DOM 1.0 zijn in de gemeente Dongeradeel vier dorpen aangewezen voor het experiment
om te werken met en ervaringen op te doen met de nieuwe wijze van werken. Dit waren de
dorpen met een beschermd dorpsgezicht. Kerndoel van DOM 1.0 was: ‘het opknappen van
verwaarloosde panden binnen de grenzen van het beschermde dorpsgezicht.’
Voor DOM 2.0 zijn de doelen binnen het beleidsthema leefbaarheid breder geformuleerd:
- Dorpen de kans geven om een DOM op te richten om te komen tot een ontwikkeling
waarbij de kwaliteit van ruimte en sociale omgeving als stimulans voor leefbaarheid en
toekomstbestendigheid centraal staat.
- De focus zal net als bij het eerste experiment in eerste instantie gelegd worden op de
fysieke leefomgeving als ankerpunt voor ruimtelijke kwaliteit in dorpen. De inzet zal zijn
om aantrekkelijke woonmilieus met kwaliteit te realiseren en te behouden. Daarbij kan
gedacht worden aan het oplossen van problematiek rond leegstaande, verpauperde
panden maar ook verbeteringen in de openbare ruimte en initiatieven vanuit de dorpen
op sociaal-economisch of toeristisch vlak.
- Nog belangrijker dan het realiseren van allerhande (fysieke) projecten is het
bewerkstelligen van een positieve beweging binnen de dorpen. Hierdoor nemen
dorpsbewoners een actieve houding aan, tonen enthousiasme en daadkracht om de
leefbaarheid binnen hun dorp te bewaren en te versterken.
Voorselectie van de dorpen
Er is voor gekozen om de uitrol van de DOM 2.0 plaats te laten vinden in de ANNO-regio.
Daarbij heeft een voorselectie plaatsgevonden op basis van de woningmarktanalyse van
KAW, de beschermde dorpsgezichten en dorpen met een noodzaak op sociaal-economisch
gebied in de ANNO gemeenten.
Welke voorkeuren hebben de huidige en toekomstige gemeenten.
De gemeenten Dantumadiel en T-diel kiezen in hun gemeenten voor een beperkt aantal
dorpen die al in de DOM 2.0 stand staan.
De DFK gemeenten, die in 2019 de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân vormen, en 8K
kiezen voor een volgende stap. Ze gunnen dorpen met de beste plannen een DOM 2.0 en
nodigen ze daarom uit voor een competitie.
Welke dorpen komen in aanmerking voor DOM 2.0?
1
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3

Dorpen die de beweging nog moeten maken en daarbij het DOM model goed kunnen
gebruiken. Zij leveren een ‘Van plan” plan. Ze presenteren aan de jury wat hun
vraagstukken/ ontwikkelingskansen zijn en hoe ze daar mee aan de slag willen.
Dorpen die al een lijst met concrete projecten op de plank hebben liggen. Dorpen die
de planvoorbereidingen eigenlijk al hebben gedaan. Die als het ware op eigen kracht
al de DOM beweging in gang hebben gezet. Ze presenteren aan de jury hoe ze dat
hebben gedaan.
De geselecteerde dorpen in Dantumadiel en T-diel zijn dorpen die in de DOM 2.0
stand staan. Zij leveren een ingevuld format in net als de andere dorpen doen.

DOM 2.0 criteria:
-

Bijdrage aan ‘mienskipssin’.
Omschrijving van dit criterium: samenwerking in het dorp, brede participatie van
inwoners, draagvlak en draagkracht in het dorp, persoonlijke ontwikkeling van de
deelnemers (empowerment). De dorpen tonen hoe ze dat gaan doen of al hebben gedaan
en welke hulp ze daarbij nodig hebben.

-

-

-

-

Bijdrage aan samenwerking in de regio.
Omschrijving: overleg, afstemming, samenwerking, afspraken tussen dorpen (en wijken),
binnen cluster van dorpen en wijken, binnen de regio. De dorpen geven aan hoe ze hun
vraagstukken en kansen samen met andere dorpen kunnen en willen ontwikkelen en/of
al hebben ontwikkeld.
Bijdrage aan de kwaliteit van fysieke leefomgeving.
Omschrijving: opknappen en herinrichting van straten, pleinen, openbaar groen, huizen
en andere gebouwen, herbestemming van panden of locaties, aanpassing van de
woningvoorraden, wonen en zorg. De dorpen laten zien en horen welke vraagstukken ze
zien en hoe ze dat willen/gaan oppakken met de inwoners. Wat kunnen ze zelf en welke
hulp hebben ze daarbij nodig.
Bijdrage aan toekomstbestendige oplossingen en ontwikkelingen.
Omschrijving: toekomstbestendige oplossingen voor vraagstukken of
ontwikkelingskansen binnen de leefbaarheidsthema’s, zoals energie, vervoer, zorg en
burenhulp diensten, water, natuur, recreatie en toerisme, sport, afval en grondstoffen.
De dorpen presenteren hun aanpak waarin duidelijk wordt hoe de te ontwikkelen
plannen/ al ontwikkelde plannen een toekomstbestendige bijdrage gaan leveren aan de
leefbaarheid van hun dorp(en).
Haalbaarheid.
Omschrijving: haalbaarheid in financieel opzicht, passend binnen regelgeving van de
overheden (b.v. omgevingsplannen en –visie) en in tijd. Dorpen tonen: hoe ze de
financiering willen regelen/hebben geregeld, hoe ze ervoor zorgen dat de te ontwikkelen
plannen/ontwikkelde plannen passend worden/zijn binnen de gemeentelijke en andere
kaders. Wat is het speelveld en wie zijn de medespelers?

Organisatie selectie en competitie
1 Dorpen leveren hun beknopte (van) plannen ( 2 A-4tjes ) twee weken voor de competitie
avonden in ( deadline 30 september), zodat de jury zich op de plannen kan voorbereiden.
2 Op de avonden in oktober presenteren de dorpen hun plannen/ “van plannen” en
toelichtingen daarop in een pitch van 3 a 4 minuten. De Jury heeft gelegenheid tot het
stellen van 1 vraag per persoon.
3 Van de presentatie en de behandeling van de vragen wordt een beknopt verslag gemaakt.
De punten 1, 2 en 3 maken onderdeel uit van de jury beoordelingen. De jury komt snel na de
presentaties bij elkaar voor het scoren. De puntentotalen van de juryleden leveren de scores
op. De dorpen met de hoogste scores komen in aanmerking voor DOM 2.0.
Indien er slechts een paar dorpen afvallen vanwege (net) te weinig punten kunnen B&W’s van
de gemeenten besluiten om meer dorpen te laten deelnemen aan DOM 2.0.
Tijdpad 2018
Juni t/m
sept.
30 sept.
Oktober
November
December

Dorpen schrijven hun plannen in formats. Indien gewenst met hulp van Partoer
consultant Els Hiemstra, ehiemstra@partoer.nl
Deadline voor inleveren formats bij w.kooistra@ddfk.nl
Competitie avonden
Definitief besluit deelnemende dorpen door de gemeenten
Informatie bijeenkomst voor vervolgstappen DOM 2.0 dorpen

