
 
 
Donkerbroek – Vrijwillige verkeersbrigadiers, aandacht besteden aan eenzame dorpsgenoten en het creëren van 

een jongerenplek . Dat waren de meest opvallende thema’s die naar voren kwamen tijdens het dorpsgesprek in 

dorpshuis Oan ’e Feart in Donkerbroek donderdagavond. Het was de zevende in een reeks van dertien 

dorpsgesprekken, die in alle dorpen gehouden worden. 

De gemeente laat de inwoners van alle dorpen met deze gesprekken meedenken over de sociale thema’s die in de 

samenleving spelen. Dat varieert van burenhulp, het onderwijs en het verenigingsleven tot het in stand houden 

van het dorpshuis. ‘Het kan van alles zijn. Dat verschilt enorm per dorp’, zegt wethouder Esther Verhagen, die 

tijdens de avond aanwezig was. ‘Op deze manier hopen we de bewoners samen te laten ontdekken wat er speelt 

en waar behoefte aan is. We horen regelmatig tijdens een dorpsgesprek dat bewoners van elkaar niet weten dat 

ze ergens hetzelfde over denken. Door dit in kaart te brengen, werken we samen met de Plaatselijke Belangen, 

het gebiedsteam, Scala en vooral met de bewoners aan verbetering en het verzilveren van wensen. Door te 

participeren is er veel mogelijk.’ 

Vrijwilligers 

Het verenigingsleven in Donkerbroek valt of staat met vrijwilligers. ‘Voor kleine evenementen is het geen 

probleem om vrijwilligers te krijgen’, zegt Evert Bosma, dorpsbewoner en toenmalig voorzitter van Dorpsbelang 

Donkerbroek. ‘Maar voor een functie in een bestuur bijvoorbeeld is het lastig mensen te vinden. We moeten het 

met z’n allen doen.’ Leden van oudejaarsploeg De Nachtdravers haken daarop in: ‘Tijdens het tentfeest is het 

heel lastig om vrijwillige verkeersbrigadiers te vinden. Je moet eerst een verkeersexamen halen. Als je die niet 

haalt, mag je niet helpen. Er gaat tijd in zitten, wat demotiveert.’ Een verkeersleider bij de basisschool: ‘Daarbij 

komt dat het verkeer tegenwoordig hard rijdt over de Herenweg. Met de komst van de aantrekkelijke 4-baans 

N381 is de verkeerintensiteit erg toegenomen de laatste jaren. Je staat er met gevaar voor eigen leven. Ik doe het, 

maar kan me voorstellen dat mensen het niet willen. Het is niet bepaald aantrekkelijk. Ik word nu overal voor 

gevraagd en kan moeilijk nee zeggen, omdat er bijna geen andere vrijwilligers zijn.’ Vrijwilligers. Het was één 

van de thema’s die uitvoerig werd besproken tijdens het dorpsgesprek. De geopperde ideeën werden 

opgeschreven en op kaartjes aan een wand gehangen. Daarna werden de categorieën samengevoegd en 

besproken. 



Oplossingen 

De wethouder noemt een perfect voorbeeld van het versterken van de samenleving. ‘In het dorpsgesprek in 

Oosterwolde Noord gaf een bewoonster vorige week aan eenzaam te zijn. De vrouw kwam daardoor in gesprek 

met omwonenden en ze kreeg al drie personen over de vloer voor een bak koffie. Dat is toch prachtig?’, zegt 

Verhagen enthousiast. ‘Dingen bespreekbaar maken en samen naar een oplossing zoeken. Dat is het doel en als 

het dan ook nog slaagt, is het helemaal mooi.’ 

Thema's 

Opvallend is dat in de afgelopen zeven bijeenkomsten een paar thema’s altijd naar voren komen. ‘Elkaar 

ontmoeten en een plaats waar je dat doet in een ongedwongen sfeer zijn daar voorbeelden van’, zegt Katja 

Moesker van het Sociaal Domein van de gemeente. ‘Elkaar ontmoeten is erg belangrijk, maar dat is 

tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Ook al hebben dorpen een dorpshuis, inwoners gaan er vaak alleen 

maar naartoe als er iets georganiseerd wordt. Dat zien zij graag anders. We kijken er nu samen naar hoe we dit 

kunnen stimuleren, hoe kan iedereen meedoen?’ Foppe de Haan, inwoner van Donkerbroek weet het wel: ‘Laat 

maar komen die maandelijkse 65+-soos.’ Sietse Dijkstra is het met hem eens: ‘Ik vind het belangrijk dat 

Donkerbroek mooi en gezellig blijft.’ 

Aan het eind van de avond werden voor alle thema’s werkgroepjes samengesteld. De Haan en Dijkstra zouden 

dus goed in één team passen. Inwoners gaan per groep samen aan de slag om verbetering te verwezenlijken. In 

vervolgbijeenkomsten wordt voor elk thema een sociaal plan uitgewerkt, wat zich uiteindelijk als 

sneeuwbaleffect over het dorp moet uitspreiden. ‘In Oosterwolde Zuid noemde een vrouw een mooi idee. Ze 

wilde inspelen op eenzaamheid door haar woning open te stellen voor buurtbewoners. Ze houdt van koken en 

nodigt graag een paar buurtgenoten uit om bij haar te komen eten. Twee andere bewoners hoorden het plan en 

gaan hetzelfde doen’, vertelt Verhagen. 

Jongeren werden nog niet echt bereikt met deze gesprekken. ‘Daar gaan we mee aan de slag’, laat de wethouder 

weten. ‘We gaan erover nadenken hoe we hen kunnen enthousiasmeren en komen in januari met een plan voor 

die doelgroep.’ 

Veiligheid 

In de dorpsgesprekken komt ook vaak het thema veiligheid naar voren. Dat valt niet onder het Sociaal Domein, 

maar uiteraard wordt alles meegenomen. ‘Mijn bejaarde moeder loopt vaak met haar rollator de Herenweg over’, 

zegt een bezorgde inwoner. ‘Het is vaak echt een Russisch roulette. Lukt het om op tijd de overkant te bereiken? 

De opgang van het trottoir is te stijl, dus zoekt ze naar een oprit. Met de hardrijders en al het vrachtverkeer is het 

altijd weer angstig om te zien. Kan er geen verkeersmaatregel komen?’ Voor deze thema’s is er namens de 

gemeente ook vaak iemand aanwezig die zich bezighoudt met verkeer. Verhagen: ‘We gaan natuurlijk niets uit 

de weg. Alle problemen worden meegenomen en mogelijk snel opgelost.’ 

Drie maanden na de start van het dorpsgesprek komt een vervolggesprek, zodat er tijd is om na te denken en 

ideeën verder uitgewerkt worden. Het feit dat alle dorpsgesprekken niet tegelijk worden gehouden heeft met 

praktische redenen te maken. In Waskemeer heeft het PB net een nieuw bestuur. Dat gesprek is daarom 

doorgeschoven naar januari. Ook in Haulerwijk vindt het gesprek plaats in het nieuwe jaar, vanwege soortgelijke 

gesprekken namens het PB die onlangs plaatsvonden. 

  



 


