Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl
Organisatie en beleid – 2019
A. Organisatie van de dorpsvereniging
Het bestuur bestaat op dit moment uit vier personen. Er zijn twee
vacatures.
De vereniging kent de volgende commissies en functies:
• Barcommissie
• Commissie Duurzaam Schouwerzijl
• Culturele commissie
• De dorpshuisconciërges
• Haven- en kadecommissie
• Inrichtingscommissie
• Mouskerijcommissie
• Partytentteam
• Redactie van de Waarman
• Speeltuin/zwemvlotcommissie
• Statutaire commissie (kascommissie)
B. Beleidsvoornemens
1. Het beleid voor de korte termijn (komend jaar)
De nabije tijd staat vooral in het teken van het herstel van de kademuren
en de haven. De haven- en kadecommissie is zeer actief bezig gegaan met
het maken van plannen voor de herinrichting van het havengebied en de
omgeving van de Niesternweg. Dankzij het goede werk van de commissie
en de overtuigende presentatie van de pitch is er door de provincie in het
kader van het programma ‘Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap’
(ERL) een bedrag van €25.000 beschikbaar gesteld. Hiervan kan onder
andere een plan worden uitgewerkt door landschapsarchitect Karin Peeters
van Territoria. Uitgangspunt daarbij is het behoud van het oorspronkelijke
karakter in samenhang met het huidige en toekomstig gebruik. Om dit
plan te kunnen uitvoeren zullen nog de nodige subsidiebronnen moeten
worden aangeboord.
Verder is er in het jaarprogramma naast andere ontmoetingsgelegenheden
plaats voor culturele activiteiten. Het streven is om de ontmoetingsfunctie
van het dorpshuis en de Mouskerij in stand te houden en zo mogelijk
verder uit te bouwen.
We streven naar continuïteit in het bestuur. Daarvoor is nodig dat er met
een zekere regelmaat roulatie van bestuursleden plaatsvindt. Idealiter
bestaat het bestuur uit leden met een verschillende zittingsduur, zodat er
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een geleidelijke vervanging kan plaatsvinden en niet op een gegeven
moment een heel nieuw bestuur moet worden gevonden.
2. Het beleid voor de middellange en lange termijn
Na de gemeentelijke herindeling hebben we te maken met een grotere
gemeente, met het risico dat kleinere dorpen meer op afstand komen te
staan. Door deze schaalvergroting zullen we als kleine dorpskern
samenwerking moeten zoeken met andere dorpskernen in onze omgeving.
Om de sociale samenhang en leefbaarheid in ons dorp te behouden, zullen
we als dorpsgemeenschap een actieve rol moeten spelen, onder andere op
het gebied van:
 Mobiliteit in allerlei vormen;
 Zorg (ontwikkelingen rondom de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning);
 Energievoorziening (denk aan ‘Energie van Ons’ of aan het zelf
opwekken van energie);
 Ontmoetingsfunctie;
 Dorpsinrichting; etc.
Dorpshuizen worden in toenemende mate gezien als een logische plek om
voorzieningen in onder te brengen, zoals zorgverlening en bijvoorbeeld
cursussen. Het streven is om vanuit een duurzaam dorpshuis te bouwen
aan een duurzaam dorp.
De reguliere inkomsten staan de komende jaren meer onder druk. Vaste
subsidies worden steeds meer afgebouwd en de vaste inkomsten lopen
enigszins terug. Op dit moment is de financiële positie van de vereniging
gezond. Gelukkig is er een behoorlijke reserve. Een bescheiden interen op
onze reserves is naar onze mening dan ook verantwoord. Ook is er ruimte
om eventueel noodzakelijke investeringen te doen. Maar voor de verdere
toekomst zullen we moeten blijven nadenken over vergroting van
inkomsten en/of beperking van niet kostendekkende activiteiten. Voor de
vereniging zijn de inkomsten uit het partnerschap van Dorpsbelangen met
energieleverancier ‘Energie van Ons’ een welkome extra inkomstenbron.
Voor iedere aanmelding via de vereniging krijgt de vereniging maandelijks
een bedrag. Nieuwe aanmeldingen zijn dan ook zeer welkom.
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