
Integraal DorpsOntwikkelingsplan Wijnjewoude 
 
Wat is een Integraal Dorpsontwikkelingsplan 
Bewoners, gemeente en instellingen maken gezamenlijk een toekomstplan voor het dorp. In 
verschillende samenstellingen buigen zij zich over de vraag: “Hoe moet Wijnjewoude er over 4 jaar 
uitzien om er prettig te kunnen wonen, werken en recreëren? ” En nog belangrijker : hoe kunnen 
we dat met elkaar gaan realiseren?” 
Daarbij wordt breed (Integraal) naar het dorp gekeken. Allerlei onderwerpen (sociaal, 
ruimtelijk/fysiek en economisch passeren de revue en worden in samenhang met elkaar bekeken. 
 
Welke partijen zijn bij het IDOP betrokken? 
De bewoners: zij dragen bouwstenen voor het plan aan. 
De gemeente: De gemeente is verantwoordelijk voor 
het dorpenbeleid en medeverantwoordelijk voor de 
uitvoering van het plan. De gemeente beschikt over  
specifieke deskundigheden en kennis en draagt 
bouwstenen voor het plan aan.   
Plaatselijk Belang: is een belangrijke schakel tussen de 
gemeente en de bevolking. Vanuit de kennis van het 
dorp levert PB een belangrijke bijdrage aan het tot stand 
komen, de inhoud en uitvoering van het plan. Zij draagt 
samen met de gemeente zorg voor de follow-up van het 
plan. 
Instellingen en verenigingen: kunnen hun kennis 
inzetten op bepaalde thema’s die in het dorp spelen en 
eventueel een functie vervullen  bij de uitvoering van de 
plannen. Te denken valt aan woningbouwcorporaties, de 
basisscholen,  jongeren – en ouderenwerk, thuiszorg, de 
wijkagent…  
Het opbouwwerk: heeft met name de taak Plaatselijk 
Belang en de bewoners bij het gehele  proces te 
ondersteunen. Zij stimuleert de samenwerking tussen 
instellingen, gemeente en het dorp en ziet erop toe dat 
afspraken over de follow-up van het plan worden 
gemaakt. 
 

 

 

Projectgroep IDOP 
Vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, gemeente (vanuit werkgroep IDOP) en opbouwwerk 
vormen de  Projectgroep IDOP. De projectgroep bewaakt de voortgang van het proces, draagt zorg 
voor afstemming tussen de verschillende partijen en bewaakt de samenhang tussen de door de 
verschillende werkgroepen uit te werken (deel)plannen. 

 
Welke uitgangspunten zijn van belang? 
Breed draagvlak. Draagvlak bij de verschillende partijen voor de plannen is belangrijk om de 
plannen ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Dit willen we bereiken door: 

- zoveel mogelijk groeperingen, instellingen en bewoners op verschillende momenten hun 
zegje te laten doen over het dorp; 

- de achterbannen van alle partijen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de 
planvorming; 

- goede afspraken te maken voor de uitvoering van de plannen; 
- zo snel mogelijk concrete resultaten te laten zien: (kleine) activiteiten die meteen opgepakt 

kunnen worden ook meteen oppakken. 
Interactieve benadering. Uitspraken en ideeën vanuit het dorp worden vergeleken met uitspraken 
en ideeën van gemeente en instellingen. Deze worden zoveel mogelijk gestroomlijnd. Daarmee 
ontstaat de basis voor een visie en de verdere planvorming. Ideeën worden pas uitgewerkt als 
deze realistisch en haalbaar zijn en draagvlak hebben bij de betrokken partijen.   



 2 

  
Hoe verloopt het proces van het IDOP? 
1. Benoeming thema’s voor verdieping. Gemeente en Plaatselijk Belang stellen (op basis van 
de resultaten van de dorpsspiegels) thema’s vast waarover groepen inwoners uit het dorp in een 
later stadium gevraagd worden uitspraken te doen 
 
2. Verdieping thema’s. In overleg met Plaatselijk Belang worden focusgroepen (verschillende 
doelgroepen) gevormd die middels uitspraken 
bouwstenen aanleveren voor het vervolg. De 
uitspraken worden op kaartjes geschreven om 
te gebruiken bij de  workshop 
toekomstperspectief. Ook worden de uitspraken 
al vast op de dorpswebsite gezet. 
 
3. Workshop toekomstperspectief . 
Bewoners, Plaatselijk Belang, gemeente en 
instellingen wonen een plenaire bijeenkomst bij 
waar de uitspraken van de focusgroepen 
worden gegroepeerd en vertaald in een aantal 
kernuitspraken voor de vraag: “Waar wij voor 
gaan in Wijnjewoude is… 
 
4. Workshop vervolg toekomstperspectief Het  thema van deze bijeenkomst is: Waar lopen we 
tegenaan willen we ons perspectief gerealiseerd krijgen? Wat maakt dat we al niet morgen het 
perspectief kunnen invoeren? De uitkomst is een aantal uitspraken in de zin van: 
We hebben nog niet.....,  We kunnen nog niet ….,  We weten nog niet ….etc. 
Aan het eind van de bijeenkomst worden werkgroepen gevormd van bewoners. 
Vertegenwoordigers van gemeente, instellingen en van Plaatselijk Belang treden op als adviseurs.   
 
5 (Deel)plannen maken. Werkgroepen gaan aan de slag met maken van plannen: Hoe ruimen we 
de obstakels uit de weg: Wat is een  goede aanpak? De plannen worden  als volgt ingevuld: 

- Wat is het concrete resultaat  over  een half jaar? 
- Wat kunnen we zelf  doen en wat hebben we nodig van de gemeente? 
- Welke tussenstappen moeten worden genomen? 
- Wie doet wat en wanneer? 

 
6 Presentatie van plannen. In een dorpsbijeenkomst presenteren de werkgroepen de plannen 
aan elkaar en aan het gemeentebestuur. Het koersdocument met daarin visie en plannen wordt 
uitgereikt.   
 
7 Afspraken maken over vervolg. Dorp, gemeente en instellingen maken afspraken over de 
verdere uitwerking en uitvoering van de plannen en over de monitoring. 

 
 
Meer informatie over het Integraal DorpsOntwikkelingsplan IDOP: 
 
Willie Oldengarm 
Timpaan Welzijn / locatie Beetsterzwaag 
Molenlaan 61 
9244 EA Beetsterzwaag 
tel: 0512 384 040 
email: w.oldengarm@timpaanwelzijn.nl 
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