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Bewoners aan zet voor
leefbaarheid dorpen
De noodzaak van bewonersinitiatieven ter verbetering of behoud van de leefbaarheid in dorpen
wordt steeds manifester. Actieve bewonersorganisaties en dorpsbelangenverenigingen kunnen
antwoord bieden op de hedendaagse demografische en ruimtelijke ontwikkelingen waarmee
dorpen geconfronteerd worden.
Tot die conclusie komt Tine de Moor,
hoogleraar sociaaleconomische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht
in haar rapport De functies van bewonersoverlegorganisaties in een veranderende samenleving. Zij voerde het onderzoek uit in
opdracht van de Landelijke Vereniging
voor Kleine Kernen. Nu de vrijemarktwerking faalt in het bieden van oplossingen voor kwesties als krimp, vergrijzing en schaarste aan voorzieningen op
het platteland, moeten de eigen inwoners een antwoord bieden op die negatieve effecten.
Impact
Volgens De Moor hebben de energietransitie en klimaatverandering, krimp,
vergrijzing, ontgroening op het platteland, veranderende zorg(organisatie)behoeften, voorzieningenschaarste en

leegkomende agrarische bebouwing
een enorme impact op dorpen en kleine kernen. In een maatschappij waarin
de burger steeds meer aan zet is, is de
rol van de bewonersoverlegorganisatie
(boo) van essentieel belang. Kleine plattelandsgemeenschappen zijn van oudsher goed georganiseerd in dorpsraden
en dorpsbelangen. De vraag daarbij is of
zij in staat zijn te anticiperen op een veranderende wereld.
Afstand
Het onderzoek wijst uit dat boo’s last
hebben van de afstand tot de overheden.
Verder blijkt dat zij vanuit de vier rollen – representatief, adviserend, verbindend en activerend – vooral in de laatste
twee een toegevoegde waarde hebben.
De verbindende functie biedt nieuw
perspectief. Daarbij gaat het om het

verbinden van bewoners, overheden
en initiatieven binnen het dorp zoals
overkoepelende projecten. Boo’s
kunnen door hun overleg met
gemeenten paden effenen voor
burgerinitiatieven.
Toekomstige partners zijn niet langer
enkel de lokale overheden, concludeert
De Moor. Het gaat ook om groeperingen van burgers die zich anders willen
organiseren en op een andere manier
(via netwerkorganisaties) bij willen
W
dragen aan de samenleving. (MM)
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