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Derde workshop lokale democratie 

Na een gezellige informele start met het maken 

van soep van door deelnemers meegebrachte 

groente, is er op 10 oktober door circa 30 

personen hard gewerkt. 

 We zochten antwoord op de vraag hoe een 

vereniging, 

stichting of 

de overheid 

het beste 

met  

inwoners in 

gesprek kan 

komen. 

 

Het blijkt dat er verschillende types inwoners zijn, 

vandaar de titel Hokker Feanwâldster bistû?  

In de workshop hebben we kennis gemaakt met 

deze verschillende groepen inwoners en hun 

voorkeursstijl om in benaderd te worden.   

Door middel van een aantal beslisbomen vind je 

de beste methodiek om met een bepaalde groep 

in gesprek te komen. Bijvoorbeeld: veel ouderen 

zijn niet op facebook en hebben liever dat je belt 

of langskomt….. 

In de “Arkbak” (gereedschapskist) van Thorbecke 

Academie studenten Tabe Paul Wolters en Freija 

de Jong zijn 23 methodes nader uitgewerkt die 

aansluiten op de benodigde doelgroep en stijl. 

De methodieken zijn als een soort 

gereedschappen waar je heel praktisch mee aan 

de slag kunt om je (communicatie) doel te 

bereiken.  

 

 

In kleine groepen is praktisch geoefend. Veel 

discussie, maar ook veel gelachen, vooral veel 

geleerd. Kortom: een zeer geslaagde avond. 

 

Even terzijde 

Mag je op de binnenste baan van de Súderwei 

fietsen? 

Ja, dat mag. De binnenste baan is voor fietsers en 

auto’s, de buitenste twee voor voetgangers en 

fietsers. Als fietser heb je dus keuze. 

 

Naamgeving park 

Voor wie het gemist 

heeft: de uitslag staat 

op onze website en 

onze facebook pagina 

 

Oproep 

In de jaarvergadering begin 2019 is één van onze 

bestuursleden om statutaire reden niet herkiesbaar.  

 

We zouden het leuk vinden als iemand ons team 

dan komt aanvullen en versterken. 

 

Weet je niet zeker of een bestuursfunctie wat voor je 

is? Kom gerust een keer kennismaken en wellicht 

een keer mee vergaderen.  

 

Bel even met Mathilde (0644452413)  

of met Aije (0638930211) 

 

Dorpsbelangen: in het belang van alle inwoners 

van onze mooie dorpen mensen informeren en 

betrekken bij meningsvorming, kansen zien, 

oplossingen vinden en ondersteunen bij de 

uitvoering van plannen 
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