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Uitkomsten Dorpsgesprek Vlodrop 9-2-2017 
 
Inleiding 
Op 9 februari vond in zaal Roerzicht het tweede Dorpsgesprek Vlodrop plaats, waarin inwoners van 
Vlodrop met elkaar het gesprek aangingen over de leefbaarheid en toekomst van Vlodrop.  Deze 
avond volgde op het eerste Dorpsgesprek van 24 november 2016. De organisatoren hebben deze 
avond georganiseerd als betrokken inwoners van Vlodrop.  
 
De organisatie bestaat uit Truus de Wijs, Yvonne Spoor, Eric Lahaye, Ralph Biermans, Ben Berben, 
Paul Küppers, Pascal Moers, Pascal Ketelaars en Etienne Mulders, met medewerking van Harrie 
Gootzen en Laurens Bijl van gemeente Roerdalen. Cor Snoeijs van Zwemmend Roerdalen verzorgde 
de aftrap van de avond. Ron Backus en Ron Moors helpen tijdens de avond mee door 
groepsgesprekken te leiden. 
 
Algemene indrukken: 

 Ongeveer 80 inwoners hebben deelgenomen aan het tweede Dorpsgesprek. Samenstelling was 
behoorlijk gemengd qua man/vrouw en nieuwkomers/geboren Vlodroppenaren. Qua leeftijd was 
40+ het best vertegenwoordigd, er waren minder jongeren en ouders met jonge kinderen.  

 De deelnemers deden actief mee aan het gesprek. De discussie in de gespreksgroepen was 
levendig, waarbij veel mensen hun input gaven. Wel was de discussie deels een herhaling van het 
eerste Dorpsgesprek, omdat we nu de concrete uitwerking van de discussie uit het eerste 
Dorpsgesprek voorlegden. 

 We hebben twee concrete voorstellen besproken: over dorpsaccommodatie en over 
communicatie. Er was veel steun voor de voorstellen die de organisatoren neerlegden. 
Tegelijkertijd zoeken we nog meer mensen die in een werkgroep deel willen nemen. 

 
1. Dorpsaccommodatie 
De organisatie heeft op basis van de uitkomsten van het eerste Dorpsgesprek een voorstel 
geformuleerd voor een werkgroep die aan de slag kan gaan met uitwerking van verschillende 
scenario's voor de dorpsaccommodatie(s), op basis van het programma van eisen en de bijbehorende 
randvoorwaarden. In groepjes bespraken de deelnemers vervolgens de volgende vragen: 

1. Akkoord met het programma van eisen? 
Alle groepjes zijn akkoord met het programma van eisen. Er worden wel enkele opmerkingen 
gemaakt: 

 rokersruimte kan beter onder algemeen dan onder kopje 'jeugd' 

 belangrijk dat er ruimte is voor reparaties, vergaderen en voor een bibliotheek  

 de Bürgerhalle in Effeld kan een mooi voorbeeld zijn 

 de werkgroep moet inventariseren waar verenigingen behoefte aan hebben, ook 
verenigingen die nu nog een eigen accommodatie hebben zoals fanfare en tennisvereniging 

 
2. Akkoord met aanpak werkgroep? 

Alle groepjes zijn akkoord met de aanpak van de werkgroep. Verschillende groepjes benadrukken het 
belang van een divers samengestelde, kundige en onafhankelijke werkgroep. 
Verder adviseerden enkele groepen om ook de school en verenigingen in de werkgroep op te nemen. 
 

3. Akkoord met scenario's? 
Alle groepen zijn akkoord met de vier voorgestelde scenario's, maar één groep verzocht een vijfde 
scenario toe te voegen: alles laten zoals het is. Verschillende deelnemers geven aan dat dit scenario 
hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar is, maar besloten wordt dat het beter is het scenario uit te werken 
dan op voorhand te verwerpen. Het scenario zal dus worden toegevoegd. 
Enkele opmerkingen vanuit de groepjes: 
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 Als we renoveren, moet het goed gebeuren, zodat we niet met 'oude meuk' moeten werken 

 Kijk breder dan alleen de perceelomvang zelf. Als je het perceel volbouwt, moet er nog 
genoeg ruimte in de buurt zijn voor buitenactiviteiten en parkeren. 

 Denk goed na over locatie. Wat is ideaal: midden in het dorp of juist aan de rand? 
 

4. Akkoord met randvoorwaarden? 
De randvoorwaarden zijn akkoord. Verschillende groepjes benadrukken het belang van deze 
randvoorwaarden. Als aanvulling geeft een groepje mee dat het verstandig is de optie door te 
rekenen dat onderhoud en kleine reparaties gedaan worden door vrijwilligers. Dat kan de exploitatie 
vergemakkelijken. 
 
De organisatoren geven aan dat zij met deze uitkomsten in de hand een werkgroep zullen gaan 
formeren. Ze nodigen iedereen uit zich aan te melden voor werkgroep. Enkele inwoners hebben zich 
inmiddels gemeld. Streven is dat de werkgroep voor de zomer met een uitwerking van de scenario's 
op hoofdlijnen komt. 
 
2. Dorpscommunicatie 
Tijdens het eerste Dorpsgesprek kwam het thema communicatie bij elke discussie naar voren als 
cruciaal. Daarom hebben de organisatoren in de afgelopen periode alle input over communicatie uit 
het eerste Dorpsgesprek verwerkt tot een voorstel ter verbetering van de dorpscommunicatie. Pascal 
Ketelaars presenteert dit voorstel. De ambitie is dat na bespreking in het tweede Dorpsgesprek een 
werkgroep aan de slag gaat om de voorstellen uit te werken. 
 
De deelnemers gaan in groepjes aan de slag met twee vragen: 

1. Wat is de belangrijkste functie van het communicatieplatform en welke tips hebben jullie 
voor het platform? Deze vraag is voor alle groepjes gelijk. 

Er vindt een levendige discussie plaats in de groepjes. Een aantal beelden wordt breed gedeeld: 

 Belangrijkste functies van het communicatieplatform zijn:  
o het delen van informatie tussen verenigingen en inwoners 
o het informeren van inwoners over relevante ontwikkelingen in het dorp en over 

evenementen 
o het delen van informatie van en met de gemeente 
o informatie bieden aan nieuwkomers 

 Daarom moet het communicatieplatform in elk geval de volgende functionaliteiten hebben: 
o een agenda/kalender van evenementen in Vlodrop, maar ook van heel Roerdalen 
o contactinformatie voor allerlei diensten en organisaties in het dorp 
o de mogelijkheid om vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar te brengen 
o informatie van en over verenigingen 
o  

 Verder worden de volgende eisen gesteld aan het communicatieplatform: 
o informatie moet actueel zijn 
o er moet steeds nieuwe informatie op het communicatieplatform gedeeld worden, 

zodat het interessant blijft om het platform te volgen 
o communicatieplatform moet laagdrempelig zijn, zowel qua bereikbaarheid voor jong 

en oud als qua kosten (gratis) 
o verenigingen moeten het platform gebruiken en de beheerders moeten verenigingen 

blijven benaderen voor input 

 De deelnemers hebben ook suggesties voor de vormen die het communicatieplatform aan 
moet nemen: 

o belangrijk is zowel online als offline communicatie 
o belang van social media wordt benadrukt 
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o regelmatig een huis-aan-huis-blad verspreiden. Als voorbeeld wordt het Posters 
Waekblaad genoemd, dat in Posterholt gratis verspreid wordt door bijdrage van 
lokale ondernemers 

o zorg dat op vaste punten in Vlodrop informatie wordt gedeeld, bijvoorbeeld met een 
mededelingenbord of tv-schermen 

o het communicatieplatform moet ook een hub zijn, met links naar websites van 
verenigingen 

 Ook zijn er een aantal breed gedeelde aanbevelingen voor beheer: 
o zorg ervoor dat er voldoende beheerders zijn, zodat het platform niet rust op één of 

twee paar schouders. Definieer duidelijke taken. 
o kijk naar goede voorbeelden uit andere gemeenten en leer daarvan. Als voorbeeld 

wordt www.beeg.nl genoemd. 
o structureer de aanlevering van informatie, bijvoorbeeld door periodiek verenigingen 

te vragen om updates 
o zorg dat de website aantrekkelijk is, met foto's en goed geschreven teksten 

Daarnaast zijn er een aantal suggesties die door één of twee groepjes worden gedaan: 

 Geef ondernemers de ruimte om zichzelf te presenteren op het communicatieplatform. 

 Richt je niet alleen op de kern Vlodrop, maar ook op Etsberg, Rothenbach en Vlodrop-Station 

 Onderzoek of het communicatieplatform ook een rol kan spelen bij veiligheid, bijvoorbeeld 
een buurtpreventieapp. 

 Geef aandacht aan de te gebruiken software. zorg dat informatie-uitwisseling gemakkelijk is. 
 

2. Hoe kan het communicatieplatform jullie thema verder helpen?  
Elk groepje krijgt hier één bepaald thema toegewezen. Hieronder de input per thema: 

 Informatie: 
o alle verenigingen kunnen/moeten zich presenteren met actuele contactpersonen en 

bereikbaarheid 
o let erop dat ook zaken als huisarts, huisartsenpost, tandarts etcetera met relevante 

informatie vermeld zijn 
o meerdere beheerders zijn nodig om altijd nieuw en actueel te blijven. 

 Relatie gemeente-dorp: 
o op het communicatieplatform moet informatie van de gemeente die relevant is voor 

het dorp komen te staan.  
o het is verstandig te werken met vaste contactpersonen vanuit Vlodrop naar de 

gemeente en bij de gemeente voor Vlodrop. Een dorpsforum/verenigingsraad kan 
daarbij een belangrijke rol spelen. 

o organiseer structurele contactmomenten dorp-gemeente. 
o een digitale ideeënbus opzetten 

 Vrijwilligers: 
o het communicatieplatform kan een belangrijke rol spelen bij werving van vrijwilligers 

door te laten zien waar behoefte aan is en door potentiële vrijwilligers in contact te 
brengen met verenigingen en organisaties 

o door websites van verenigingen te koppelen aan het communicatieplatform kunnen 
mensen zien welke verenigingen er zijn en kunnen ze eerder de stap zetten om actief 
te worden bij een vereniging 

o we kunnen een vrijwilligersbank opzetten en vanuit het communicatieplatform 
beheren. Daar is dan ook een beheerder voor nodig. 

o het is belangrijk verbinding te leggen met bestaande voorzieningen, zoals het 
vrijwilligerssteunpunt van de gemeente. Ook is het belangrijk informatie te geven 
over vrijwilligerswerk. 
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De deelnemers stemmen in met het voorstel een werkgroep op te richten die een 
dorpscommunicatieplatform op gaat zetten langs bovenstaande lijnen. Streven is dat die werkgroep 
voor de zomer de eerste resultaten kan laten zien. De werkgroep dorpscommunicatie zal nauw 
samen moeten werken met en gevoed moeten worden door andere werkgroepen, zoals rondom 
vrijwilligers en samenwerking tussen verenigingen. 
 
3. Afronding en afspraken voor vervolg 
De organisatoren presenteren een lijst met 14 thema's die voortkwamen uit het eerste 
Dorpsgesprek. Geïnteresseerden worden opgeroepen aan te geven voor welk thema ze zich willen 
inzetten. Doel is dat we op zoveel mogelijk thema's werkgroepjes aan de slag kunnen zetten. In elk 
geval op de thema's dorpsaccommodatie en communicatie zullen naar aanleiding van deze avond 
werkgroepjes aan de slag gaan. De deelnemers geven aan graag voor de zomer een 
vervolgbijeenkomst te willen om de voortgang op deze thema's te bespreken. 
 


