
Verslag Dorpsgesprek Fochteloo 
 

Donderdagavond 17 januari jl.was er een dorpsgesprek in Fochteloo. Ongeveer 35 inwoners 

van Fochteloo gingen in 4 groepen uiteen om te praten over de volgende onderwerpen: 

 Elkaar kennen en helpen 

 Voorzieningen en activiteiten als verbinding in het dorp 

 Gebrek aan jeugd en activiteiten voor jeugd 

 Vrijwilligers. 

 

Deze onderwerpen waren door dorpsbewoners zelf aangedragen, voorafgaand aan het 

dorpsgesprek. Er zijn interviews gehouden met inwoners en alle huishoudens kregen 

voorafgaand aan het dorpsgesprek een uitnodiging met een kaartje waarop ze in konden 

vullen welke thema’s zij belangrijk vinden als het gaat om Samen Leven. 

 

De vier groepen hebben in twee rondes over ‘hun’ onderwerp gesproken.  

 In de eerste ronde ging het over de vraag: ‘Wat zijn je ambities voor het dorp/de buurt, 

wat vind je belangrijk?’.  

 In de tweede ronde ging het over: ‘Wat zou je zelf, samen met anderen, willen 

bijdragen om deze ambitie te verwezenlijken? Wat heb je eventueel van anderen 

(verenigingen, organisaties, gemeente) nodig?’. 
 

Uitwerking per onderwerp: 

 

Thema 1 “Voorzieningen en activiteiten als verbinding” 

  

Tijdens het gesprek kwam met name de volgende vraag naar voren: hoe krijgen we de 

mensen achter de voordeur vandaan? 

 

Er wordt gesproken over het feit dat er in het verleden regelmatig activiteiten georganiseerd 

zijn en dat er in het verleden wel opkomst was. In de tijd is de opkomst vanuit het dorp bij 

activiteiten echter afgenomen. De groep vraagt zich met name af hoe dit anders zou kunnen? 

 

Gaande het gesprek komt naar voren dat de individuele buurten af en toe wel eens iets 

organiseren en dat dit wel werkt. Er wordt geopperd om meer op de individuele buurten in te 

zetten en zo het verdere dorp weer te bereiken. Echter wordt hierop ook weer genoemd dat het 

lastig wordt om het gehele dorp uiteindelijk weer samen te krijgen.  

 

Ambities voor het dorp:  

- 25 jarig bestaan dorpshuis 

- Dorpshuis organiseert buurten kwis, competitie wedestrijd, computercursus voor 

ouderen of iets waar je wel bij geweest moet zijn 

- Pubquiz met echte pub vragen, je hebt dan wel weer jong en oud samen dus 

verschillende interesses  

- Winterseizoen 

- Verschillende samenstelling 

- Groepjes uit de buurtjes 

- Activiteiten/ verbinding. Wat leeft er in het dorp, wat trekt mensen naar het dorpshuis 

- Meer momenten waarop inwoners elkaar kunnen ontmoeten en vooral spreken 

- Opkomst bevorderende ideeën 



- Lachen!  

- Hoe krijgen we de mensen weer uit huis!! 

- Hulp avond energie besparen thuis 

- Sociale contacten 

- Gezellige avonden met vermaak door eigen inwoners 

- Tentoonstelling  van creatievelingen uit het dorp 

- Er moet meer gelachen worden 

- Eén nieuwjaarsbijeenkomst  

- Beter bereik/ toegang via west kant voor de ziekenauto, elke minuut telt! 

- Activiteit voor de jongeren, meer erbij betrekken!! 

- Bouw meer woningen. De bouw van woningen is door de gemeente terug getrokken!  

 

Wat doen om de ambities te bereiken? 

We willen het dorpshuis meer als verbinding in het dorp benutten. We willen meer mensen 

stimuleren om naar het dorpshuis te komen voor een activiteit. Dit betekent dat we meer 

diversiteit aan activiteiten moeten bieden. Bv maatschappelijke activiteiten (bv energielasten), 

sociale activiteiten (bv pubquiz), voor ouderen (bv computeren).  

 

Actie? 

Om te beginnen organiseert Henk Ploeg een avond in het dorpshuis over een onderwerp dat 

‘anders’ is dan normaal in het dorpshuis georganiseerd wordt, namelijk een informatieve 

avond over het besparen van energie.  

Hij neemt hiervoor zelf initiatief en heeft hierbij geen hulp nodig. 

 

Thema 2 ‘Elkaar kennen en helpen’ 

 

Wat zijn je ambities voor het dorp en buurt, wat vind je belangrijk? 

 

• Buurthuis: behouden van het dorpshuis. Een voorwaarde scheppend buurthuis. 

• Helpen: Bijstand bij ziekte. Wie kan ik helpen? Letten op elkaar. Hulp bij ziek zijn. 

Qua vervoer aandacht voor elkaar. 

• Elkaar kennen: Weten wat er leeft. Verbonden zijn met… Elkaar kennen. Thuis 

voelen. Laagdrempelige contactmomenten 

• Veilig oud worden: Veiligheid. Oud worden in het dorp. Behulpzame samenleving. 

Het behouden van de buurtjes.  

 

Wat doen om de ambities te bereiken? 

 

• Buurthuis: Een buurt-app of dorps-app. Een dorpsatlas. 

• Helpen: een site met vraag en aanbod van diensten. Een hulplijn. Hulp bij 

laaggeletterdheid. 

•  Elkaar kennen: Onderzoeken of er behoefte is aan het koken voor ouderen? Meer 

dorpsactiviteiten. Een brainstormgroepje. Koffie-ochtend.  Dorpsatlas. 

• Veilig oud worden: Een hulplijn. Een bezoekgroepje. Een dorps-app of buurt-app. 

 

De hulplijn, dorpsatlas, koffie ochtend en een site met vraag en aanbod van diensten worden 

het meest kansrijk geacht. Voor de hulplijn is nodig dat we vragen wie er bij een what’s app 

groep wil. En we moeten hiervoor vrijwilligers werven. Voor de site met vraag en aanbod van 

diensten moeten we aansluiten bij de website van dorpsbelangen. We hebben ook iemand 

nodig die een website kan bouwen en onderhouden. En vrijwilligers uiteraard. 



 

Acties? 

 

Eerst acties op twee punten. 

 

De dorpsatlas 

- Het in kaart brengen van de bewoners van het dorp Fochteloo, zodat je weet wie je    

   buurman is. Of in kaart brengen wie, wie is en wat diegene kan betekenen in het dorp. 

- Bij het in kaart brengen van alle dorpsbewoners iedereen persoonlijk benaderen. 

- Peter van Agthoven wil zich inzetten voor dit project. 

 

De koffieochtend 

- Publicatie in het dorpsboekje, inleveren oproep voor eind januari 

- Locatie: dorpshuis 

- Wie willen helpen:  Roelie van Goor-Boshuizen 

   Mieneke Blaauwbroek 

   Ria van den Berg 

 

Thema 3 ‘Jeugd’ 

 

Ambities voor het dorp: 

- Huisvesting, betaalbare woningen voor jongeren zodat ze hier blijven. 

- Gezinnen met kinderen naar Fochteloo krijgen. 

- Voetbal houden, sport verbindt. Meer soorten sporten dan voetbal bieden en meer 

diversiteit in activiteiten bv darten, karaoke, films, LAN party. Idee: goede sporters in 

het dorp benutten om andere jongeren te inspireren en te motiveren om ook te gaan 

bewegen. Spelmiddagen organiseren voor jeugd evt ism Korhoenders. . 

- Herstel relatie tussen Korhoenders en Dorpsbelang. Er is een ‘kloof’ tussen oud en 

jong. Ondersteunen van de Korhoenders om sterk en actief te zijn en te blijven. Idee: 

Foppe de Haan vragen om de Korhoenders hierin te coachen. 

- We weten niet goed wat de jeugd wil en belangrijk vindt. Hier moeten we energie in 

steken. Idee: bij de jeugd tussen de 15 en 25 langs gaan. Drie vragen stellen: waar  

kom jij voor in actie, zou je hier willen blijven wonen en waarom? Waar ben jij goed 

in, wat kun jij bieden aan het dorp of aan andere jongeren?  

- Jeugd zelf oplossingen laten bedenken in plaats van vóór hen denken. 

 

Wat doen om de ambities te bereiken? 

Zie hierboven. 

 

Actie? 

Belangrijkste punt is volgens het groepje dat de Korhoenders ondersteund en gecoacht 

worden. Meine Duin gaat met hen in gesprek. Hij gaat dit samen doen met twee jonge 

dorpsgenoten. Hij vraagt hen of ze dit samen met hem willen oppakken. Als dat gelukt is, 

kijken we verder. 

 

  



Thema 4 “Vrijwilligers” 

  

Het is lastig vrijwilligers te krijgen, omdat we elkaar niet kennen. Nieuwe mensen die hier 

komen wonen willen misschien best iets doen, maar we weten niet wat. En zij weten 

misschien ook niet wat er allemaal gebeurt in het dorp. Als er iets georganiseerd wordt, zijn 

het vaak dezelfde mensen die er op af komen.   

 

Ambities voor het dorp:  

- Voor het behouden van het dorpshuis; 

- Bestaande vrijwilligerspool uitbreiden; 

- Jongeren meer betrekken bij het dorpshuis en activiteiten; 

- Nieuwkomers meer betrekken bij het dorpshuis en activiteiten; 

- Werken aan meer deelname aan activiteiten; 

- Meer activiteiten organiseren; 

- Bestuursleden PB werven. 

 

Wat doen om de ambities te bereiken? 

In het groepje zaten drie mensen die actief zijn als bestuurslid van Plaatselijk Belang. Het 

gesprek ging over het uitbreiden van de ploeg vrijwilligers voor het dorpshuis, waarbij goed 

gekeken moet worden naar doeners en denkers. Het uitbreiden van activiteiten om enerzijds 

het dorpshuis draaiende te houden en anderzijds om meer mensen te betrekken bij het 

dorpshuis. 

Het ging over mogelijkheden om mensen te benaderen en actief te krijgen. Hierbij kwam ter 

sprake dat er weinig jonge mensen in het dorp wonen omdat er geen huur- en goedkope 

koopwoningen zijn. 

Persoonlijk benaderen van eventuele vrijwilligers spreekt de meesten aan, concrete afspraken 

hebben we hier (nog) niet overgemaakt.  

Het werven van nieuwe bestuursleden voor Plaatselijk Belang is ook erg belangrijk. Hierbij 

hebben we het over de invulling van de taken en het eventueel anders aanpakken gehad.  

 

Actie ? 

Concrete afspraken hebben we hier (nog) niet overgemaakt. We hebben dan wel advies en 

hulp nodig over hoe vrijwilligers te werven en vast te houden. 


