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1. Deelnemers 
 

Frank ten Doeschate  Afvaardiging ondernemers (OVA) 

Mart Derks   Gemeenschapsaccommodatie Aan den Brug / Kerkfederatie 

Jac Thijssen   Dorpscoöperatie 

Jac Cuppen   Gemeenschapsaccommodatie Bondszaal 

Ben van Essen   LaefHoês 

Huub Geuijen   Stichting Brood op de Plank 

Marco Hesp   Dorpsraad 

Jacqueline Kurver  Basisschool De Wouter 

Hay Mulders   Dorpsondersteuner 

Freek Jansen   BMV Mariënvelde 

Nicole Estejé   Publicon 

Mark Schapendonk  Procesbegeleider 

Marleen van der Meer  RUIMTEVOLK / Dorpenacademie 

Sjors de Vries   RUIMTEVOLK / Dorpenacademie 

 

 

2. Aanleiding 
 

America heeft een bloeiend verenigingsleven (ruim 50 verenigingen en stichtingen) en 

maar liefst 17 accommodaties waaronder het Gemeenschapshuis ‘Aan de Brug’, het 

LaefHoês en de zogenaamde Bondszaal. Verder heeft America een betrokken en actieve 

Dorpsraad; een Dorpscoöperatie, een basisschool, veel actieve ondernemers en een klein 

aantal winkels. Zie daar; een schets van een actieve gemeenschap van ongeveer 2.100 

inwoners die bruist van de energie en trots is op het dorp waarin zij wonen en de 

gemeenschap die zij samen vormen. 

 

De dynamiek van de laatste jaren heeft enerzijds geleid tot veel activiteit en mooie 

resultaten. Door diezelfde dynamiek zijn er bij organisaties ook vragen ontstaan over 

zowel de interne organisatie als ook de onderlinge samenhang van de verschillende 

geledingen. Voor het vinden van antwoorden en nieuwe perspectieven heeft een aantal 

partijen op initiatief van het LaefHoês in America Stichting Doen en RUIMTEVOLK 

gevraagd perspectieven te verkennen en hierin te ondersteunen door middel van een 

Dorpenlab. Dit Dorpenlab is in overleg met betrokkenen voorbereid en vond plaats op 22 

mei 2017.  

 

Experts Freek Jansen (initiatiefnemer BMV Mariënvelde) en Nicole Esteje (Publicon, 

expert rechtsvormen) en RUIMTEVOLK (kennisorganisatie voor stedelijke en regionale 

vraagstukken) gaven input, reflectie en begeleiding aan de partijen in het Dorpenlab. 
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3. Samenvatting uitkomsten Dorpenlab 
 
In het Dorpenlab hebben de verschillende partijen met elkaar de volgende vragen 

verkend: 

● Hoe staat America er anno 2017 voor? Waar zit de kracht en waar zitten de 

opgaven? 

● Wat is het beeld van het ideale America in 2025? Wie wonen er in het dorp, 

welke voorzieningen en activiteiten zijn er dan nog? 

● Hoe komen we stapsgewijs tot dit ideaal? Welke acties moet het dorp nemen op 

korte en middellange termijn? 

 

De uitkomsten van het lab en de antwoorden op deze vragen zijn samengevat in een tabel 

met aan de linkerkant de analyse van America anno 2017 en aan de rechterkant een schets 

van het gewenste America in 2025. In de middelste kolommen hebben we gezamenlijk 

zoveel mogelijk mijlpalen en acties geformuleerd om dit te bereiken. Afgesproken is dat de 

organisaties na dit lab nog eens om tafel gaan om de resultaten te bespreken, aan te 

scherpen en om acties en verantwoordelijkheden te verdelen.  

 

America 2017 Actie  Mijlpaal America 2025 
America bruist! 

America bruist! Er is 

erg veel energie en 

men is daadkrachtig. 

Dat maakt het tot een 

bijzonder 

(veerkrachtig) dorp. 

 

Zorg om 

voortbestaan 

voorzieningen 

Hoewel optimisme het 

dorp karakteriseert, 

bestaan er wel 

degelijk ook zorgen 

omtrent het (dreigend) 

verdwijnen van 

bijvoorbeeld 

dagelijkse en 

sportvoorzieningen in 

het dorp. 

 

 

Samenwerking kan 

beter 

Samenwerking tussen 

organisaties en 

initiatiefnemers kan 

slimmer en 

effectiever. En dat zal 

ook moeten, 

aangezien de analyse 

is dat het dorp met 17 

accommodaties ruim 

in haar jasje zit en het 

gevaar dreigt dat op 

termijn verschillende 

accommodaties 

Blijvend in gesprek 

Verenigingen en stichtingen 

moeten in overlappende 

activiteiten en doelen beter 

samenwerken (‘elkaar 

vasthouden’) en daarnaast 

focussen op eigen rol en positie. 

Meerdere malen is uitgesproken 

dat het van belang is dat 

organisaties ‘elkaar de ruimte 

moeten geven en gunnen’. 

 

Om dit te bereiken blijven 

verenigingen en stichtingen 

periodiek bij elkaar komen om 

samenwerking vorm te geven.  

 

De metafoor van een verticale 

‘ladder’ naar 2025, welke steeds 

smaller wordt naarmate 2025 in 

beeld komt, sprak organisaties 

aan. Een verregaande 

samenwerking is nu een brug te 

ver, maar in 2025 wel wenselijk; 

dat zal stapsgewijs moeten worden 

vormgegeven. 

 

Successen vieren  

America is een klein dorp met 

grootse prestaties. Succesvolle 

acties, bijeenkomsten en 

samenwerkingen mogen best wat 

meer gevierd worden. De energie 

en het gevoel van trots werkt 

aanstekelijk en dit geeft nieuwe 

energie. 

 

 

Blijvend in gesprek 

Verenigingen en stichtingen 

blijven periodiek bij elkaar 

komen om samenwerking 

vorm te geven. Een 

verregaande formele 

samenwerking is vooralsnog 

niet nodig en een brug te ver.  

 

Dorpsbijeenkomst 

Het idee van een brede 

(jaarlijkse) dorpsbijeenkomst 

kwam op; een bijeenkomst 

waar bewoners, vrijwilligers 

en organisaties hun ideeën, 

behoeftes en plannen 

presenteren en aan elkaar 

verbinden. Daarnaast biedt 

deze bijeenkomst 

mogelijkheden om bestaande 

kleinere activiteiten hierin 

onder te brengen. 

 

Nieuw arrangement dorp en 

gemeente 

Het dorp wil een nieuw 

sociaal arrangement met de 

gemeente verkennen. Dit 

proces kan op korte termijn 

worden gestart. 

 

America en de 

gemeenteraadsverkiezingen 

2018 

In 2018 zijn er de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

Het dorp beraad zich op 

acties om dit moment te 

America in 2025: in 

alle opzichten 

levensloopbestendig 

Een 

levensloopbestendig en 

inclusief dorp met 

voorzieningen en 

ruimte voor initiatief 

van/voor/door 

iedereen:  

senioren, jeugd, 

gezinnen, 

alleenstaanden, mensen 

met zorgbehoeften, 

arbeidsmigranten, etc. 

 

Blijvend slim 

georganiseerd 

Het dorp is dan nog 

steeds, maar anders 

slim georganiseerd 

(‘Slimburgers’/ slimme 

menskracht) 

 

Financieel gezond 

Alle verenigingen en 

stichtingen hebben een 

gezonde exploitant, en 

de ondernemers hebben 

‘Brood op de Plank’ 

 

 



 

 
 

 
 

 
Dorpenlab America d.d. 22 mei 2017 

 
4 van 4 

 

waarschijnlijk de 

exploitatie niet meer 

rond krijgen.  

 

Verschil in 

dynamiek 

Er is een ‘oude’ en 

‘nieuwe’ dynamiek en 

structuur merkbaar 

binnen het dorp. 

Beide zijn van waarde 

en verdienen eigen 

plek en ruimte.  

 

  

Jongeren 

Punt van zorg is het aantal 

jongeren dat betrokken is bij 

activiteiten en het 

verenigingsleven. Organisaties 

zullen nog meer rekening moeten 

houden met de wensen en 

behoeftes van jongeren ondanks 

dat ze niet deelnemen aan de 

bestuurlijke onderdelen. 

 

Nieuwe samenwerking met 

overheid 

Het dorp wil samen en met de 

overheid meer experimenteren en 

oefenen. 

 

 

 

 

gebruiken om de politiek 

nauwer te betrekken bij de 

toekomst van het dorp 

 

Bijzonder statuut 

Verregaande samenwerking 

(al dan niet in rechtsvorm) 

tussen organisaties vinden 

partijen op dit moment niet 

nodig, wel is er behoefte aan 

een gedragen dorpsstatuut, 

waarin het DNA van het dorp 

en sociaal maatschappelijke 

doelen gekoppeld worden aan 

initiatieven, zeggenschap, 

ondernemerschap en waarin 

overheid (-sinstanties), 

activiteiten en sociaal 

ondernemerschap erkennen.   

 

Trots/ energie laten zien 

Onlangs is er een door het 

LaefHoês een filmpje 

gemaakt over het initiatief en 

het dorp. Dit werkt 

aanstekelijke en 

enthousiastmerend. Dat 

vastleggen van de trots en 

energie mag best wat vaker 

gebeuren en worden 

gecommuniceerd.   

 
 


