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Terugblik 8 september 

Onze belangrijkste conclusie is dat de wijze van presenteren en dan vooral de gedetailleerde 

kaarten zelfs voor ingewijden te overweldigend zijn. Onze belangrijkste opgave is dan ook 

om onze dorpsgenoten beter voor te bereiden en meer mee te nemen in het verhaal. 

 

Noodzakelijke aanpassingen 

Er zijn een aantal dingen waar we ons niet in herkennen, waar we niet om hebben gevraagd 

en die we zoals Gerrit mooi verwoordde als over-the-TOP ervaren. Die hebben vooral 

betrekking op het tussengebied en wat daar allemaal aan gebouwen en activiteiten staat 

ingetekend. Onze wens was en is een natuurlijke verbindingszone tussen beide dorpen. De 

dorpsschuur met moestuinen bijvoorbeeld achten we niet alleen onrealistisch, maar gezien 

het feit dat we al over twee dorpshuizen beschikken en bijna iedereen een grote tuin heeft 

ook niet wenselijk. We willen voorkomen dat er dingen worden opgetuigd die we vervolgens 

niet goed in de benen kunnen houden. Veel liever versterken en verbeteren we dat wat we 

al hebben. Dat gezegd hebbende concluderen we uiteindelijk dat de visie niets van wat we 

wél willen in de weg staat en dat het daarom niet noodzakelijk is om het document aan te 

passen. Wel bestaat er een sterke behoefte om veel meer ons eigen verhaal te vertellen en 

daarmee het visiedocument beter in te kaderen. 

 

Vervolg richting 28 september 

Het lijkt de aanwezigen een goed idee om dat eigen verhaal, een soort leeswijzer bij het 

visiedocument, op een paar A4tjes en in simpele bewoordingen uit te werken. De verhaallijn 

zou er globaal als volgt uit kunnen zien: 

 

- De aanleiding, hoe we aan dit proces begonnen en vooral ook waarom; 

- De input die we hebben geleverd, waaronder dorpsvisies, kaarten, prioriteiten; 

- Het feit dat we deze dingen (en nog een paar meer ;-)) in het visiedocument 

terugzien; 

- De manier waarop we het proces hebben ervaren; 

- Projecten die we snel willen oppakken omdat we daar nu mogelijkheden voor zien. 

 

En dat alles op zo’n manier beschreven dat het anderen enthousiast maakt om mee te doen. 

Dit verhaal willen we delen in combinatie met een uitnodiging voor bijeenkomsten op 21 en 



22 (Steendam) en 23 (Tjuchem) september. Tijdens de bijeenkomsten zullen we dit verhaal 

toelichten en de aanwezigen voorbereiden op 28 september. Er zal nog afstemming gaan 

plaatsvinden over hoe we die 28ste precies gaan invullen, maar het belangrijkste is dat we 

wat Groningse nuchterheid tegenover de Amsterdamse dromen zetten en dat we daarna 

verder met elkaar en de gemeente aan de slag gaan om de plannen verder uit te werken. 


