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1 Goedenavond,

2 Dank dat wij als IDOP commissie van Dorplein de gelegenheid hebben 

3 om in het kort wat te zeggen over het IDOP-rapport. 

4 U heeft het rapport gekregen en ongetwijfeld gelezen.

5 Daarom ga ik het rapport niet met u doornemen.

6 Ik wil het hebben over het belang van IDOP voor Dorplein.

7 Als u aan mij vraagt “ben je tevreden over het IDOP?” 

8 dan zal ik antwoorden “dat hangt af van de verwachting die ik vooraf had!” 

9 Het gaat over verwachtingen.
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10 Dorpleiners hebben verwachtingen over het IDOP. 

11 Deels omdat het IDOP uitstraalt dat burgerparticipatie iets uitmaakt, dat je als dorps- en

12 lotgenoten daadwerkelijk invloed hebt. 

13 Deels omdat zaken in kaart zijn gebracht, benoemd is waar kansen liggen en waar

14 knelpunten zijn... als je dat weet, kun je er wat mee doen.

15 Deels omdat men ondanks teleurstellingen uit het verleden opnieuw vertrouwen stelt in het

16 gemeentebestuur dat er garen op de klos komt.
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17 Er zijn verwachtingen in Dorplein. Om in vogeltermen te spreken:

18 de Dorpleiners kijken als een havik wat de kraanvogel zal doen.

19 Natuurlijk zijn er de nodige mitsen en maren. 

20 De regeltjes en de wetten. 

21 De kosten en de budgetten. 

22 De soms beperkte invloed die de lagere overheid heeft 

23 en de uitvoerings- en lastendruk die op haar rust. 

24 Ook dat alles wordt door Dorpleiners beseft.
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25 Maar de verwachting is dat er in IDOP veel acties vermeld zijn die resultaat kunnen

26 opleveren... in de beleving van de Dorpleiners: moeten opleveren.

27 De verwachting is ook dat er veel acties zijn die tijd kosten. 

28 Dat gezegd hebbende, wordt meteen een probleem duidelijk.

29 Achter de schermen wordt er hard aan gewerkt, maar “men” hoort er daarom

30 weinig of niets over... en dan is de voorbarige conclusie al gauw... ze doen er niets mee.

31 Bij wijze van spreken  zorg dat men van dag tot dat op de hoogte kan zijn zodat

32 men ziet dat de inzet niet verwaterd of zaken niet op de lange baan geschoven worden.

33 De verwachting is ook dat er een pro-actieve anticiperende samenwerking is op alle fronten. 

34 De Gemeente met de raad, B&W, beleidsmakers en uitvoerders. 

35 Dorplein met Buurtbeheer, Schakel, verenigingen en burgers.

36 Instanties als SRE, Provincie, Wocom, Prisma, Natuurmonumenten, Monumentenzorg, etc...

37 als meedenkers en raadgevers.

38 De verwachting is dat er een team is dat de mogelijkheden en bedreigingen van Dorplein 

39 ziet en daar actief mee bezig is, niet alleen formeel, maar ook informeel.
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40 De verwachting is dat het team in al haar geledingen op zoek gaat naar wat kan in het licht

41 van Dorplein’s wensen en noden. Kan in de zin van: speurend zoeken en blijven zoeken 

42 naar mogelijkheden om zaken te realiseren.

43 Verwachting is ook communicatie. Niets is zo frustrerend als windstilte.

44 Niets wekt meer misverstanden op dan te denken dat de ander “het wel weet of zal

45 begrijpen”... soms bedoelt men het zelfde maar spreekt een  andere taal. 

46 Niets wekt meer irritatie op dan overvallen worden;

47 daar kennen we recentelijk nog een sprekend voorbeeld van.
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48 Dorplein heeft verwachtingen van IDOP. Waarom? 

49 Omdat in IDOP is omschreven waar de mogelijkheden voor Dorpsontwikkeling liggen en

50 waar de knelpunten en bedreigingen zijn en waar aan oplossingen gewerkt moet worden. 

51 Voor de koppensnellers onder u, kijk niet alleen naar de actiepunten, 

52 lees ook wat daar aan ten grondslag ligt. Bedenk dat er heel wat actiepunten zijn 

53 waaraan bijna automatisch één og meerdere opvolgende acties vast zitten.

54 IDOP is dus geen statisch rapport in de zin van: 

55 als we dat hebben gedaan dan kunnen we rustig achterover leunen. 

56 In vele gevallen begint dan pas het echte werk. 

57 Dorplein zelf beseft dat als geen ander. 

58 Daarom is de IDOP commissie van Dorplein ook erg blij met de uitnodiging van de

59 Gemeente om - pas nadat de raad haar oordeel heeft uitgesproken - 

60 samen met de IDOP commissie uit Dorplein en Buurbeheer Dorplein Uniek rond de tafel te

61 gaan zitten en alle actiepunten te voorzien van een “te doen” uitwerking: 

62 wie doet wat, wanneer en op welke wijze gaan we daar mee om; 

63 in uitwerking, opvolgende acties, communicatie, besluitvorming, etc.
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64 IDOP staat voor Integraal Dorps Ontwikkelings Plan.

65 Dat “integraal” slaat volgens de samenstellers op de samenhang tussen Fysieke,

66 Economische, Sociale en Ecologische  aspecten. 

67 In dit plaatje staan een aantal facetten omschreven.

68 De trefwoorden slaan zowel op hele concrete praktische punten,

69 zoals een link tussen de Gemeente Web Site en de site van DorpleinUniek, 

70 als op onderwerpen van een hogere macht.

71  zoals de gevolgen van de IJzeren Rijn en hoe deze moeten worden opgevangen.
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72 Op dit plaatje is getracht aan te geven 

73 - met betrekking tot één onderwerp -

74 dat de verschillende actie punten niet los van elkaar staan, 

75 het één heeft met het ander te maken..

76 Men kan dus geen aspecten en onderwerpen isoleren, 

77 men kan ze wel apart uitdiepen, 

78 maar daarna moeten ze in samenhang bekeken worden.

79 Om zo mogelijkheden te benutten en oplossingen te vinden

80 zal van alle betrokkenen de nodige creativiteit, inventiviteit en innovatie vergen!

81 Dat lijken algemeniteiten, maar het is een serieuze verwachting van Dorplein.
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82 Twee aspecten die ik nog naar voren wil brengen.

83 Ten eerste...er wordt in de wandelgangen wel eens gefluisterd dat die 

84 Dorpleiners fel kunnen zijn. 

85 Misschien is dat het Calimero-effect van een kleine gemeenschap een rol speelt. 

86 En dat brengt mij meteen op het tweede aspect: 

87 Dorplein telt slechts ca. 1.450 inwoners en de wortels stammen van na 1900.

88 Terwijl Budel kan bogen op wortels van voor 700 en 

89 Maarheeze in ieder geval zo rond 1200.

90 Zeker speelt ook mee dat tot de vijftiger jaren - praktisch gesproken -

91 de Zinkfabriek Dorplein bestierde,

92 En het nieuwere deel van Dorplein is pas ontstaan rond de jaren vijftig.

93 Ook speelt mee dat in Dorplein vogels van zeer diverse pluimage wonen

94 die ieder hun eigen inbreng hebben.

95 Die felheid ziet Dorplein als een “geuzen-titel”... 

96 want onder het vernis van de prachtige natuur, ruimte en historische achtergrond

97 zitten wezenlijke problemen die de leefbaarheid van Dorplein bepalen.
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98 In het IDOP-rapport staan de meeste van die problemen genoemd.

99 Zoals beloofd ga ik deze niet met u doornemen.

100 Het gaat om de uitdagingen, mogelijkheden en oplossingen.

101 Daar staan we pal voor. 

102 Als Dorpleiners, die in het IDOP-rapport een niet geringe taak toebedeeld hebben gekregen.

103 Overigens zijn we met een deel van die taken al druk doende. 

104 Maar de uitdaging geldt ook de Gemeente - tot in iedere vezel van haar organisatie. 

105 Met behulp van hun kennis, inspanning en middelen kan de leefbaarheid van Dorplein in

106 goede banen - in ieder geval betere banen - worden geleid. 
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107

108 Op het moment dat ik over middelen begin zie ik meestal aan de andere kant van de tafel

109 een zuinig trek om de mond komen. 

110 Begrijpelijk, want de budgetten zijn krap.

111 Maar besef dat ondanks de welwillende ondersteuning van de Gemeente 

112 de vrijwilligers van Dorplein alles in vrije tijd doen en veel zaken uit eigen zak betalen. 

113 De hoeveelheid werk die voor Dorplein verbonden is aan het IDOP maakt dat daar over

114 nagedacht moet worden.

115 Als de plannen van en voor Dorplein gerealiseerd moeten worden zal onderzocht moeten

116 worden op welke wijze daar fondsen voor gealloceerd kunnen worden.

117 Gemeente, Provincie, Europa, Subsidies, Regelingen, Sponsors... 

118 alle toeters en bellen zullen moeten worden benut om plannen en acties te kunnen

119 effectueren. 

120 Dat vraagt om budgettaire creativiteit, scherp zijn, felheid. 

121 Dit besef is ook bij de Gemeente aanwezig. 

122 Laten we gezamenlijk kijken wat mogelijk is.
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123 Geachte raad, Dorplein is een pareltje in de kroon van de kraanvogel.

124 De natuurwaarde en de cultuurhistorische waarde zijn van groot belang.

125 Overstijgen zelfs het gemeentelijk-, provinciaal- en rijks- belang

126 - met de bekende Dorpleinse bescheidenheid mag gezegd worden: 

127 het gaat in het dorp Dorplein zelfs om E ropese culturele en natuur waarden.

128 Maar - en daar gaat het om - een dorp is geen dorp als het geen vitaliteit heeft 

129 en er volop geleefd kan worden. 
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130 Nu lukt dat, maar er zijn ontwikkelingen die tot zorg stemmen. 

131 Ze staan in het  IDOP-rapport. 

132 Ik wens u veel wijsheid toe bij uw besluitvorming. 

133 Dank voor uw aandacht.
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