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[Inleiding] 

‘Diekendamme’; het duurzaamste dorp van Borsele 

 

Dit voorjaar gaat in de gemeente Borsele een uniek project van start. De inzet is om in Borsele één 

van de meest duurzame dorpen van Nederland te ontwikkelen.  Het project ‘Duurzaam 

Diekendamme’ krijgt de vorm van een wedstrijd, waarbij het winnende dorp onder meer een 

hoofdprijs van € 50.000 ontvangt. Alle dorpen in de gemeente kunnen er aan mee doen. De prijs 

wordt eind 2012 toegekend aan het team, dat in de loop van dit jaar het beste plan maakt om het 

eigen dorp ‘duurzaam’ te maken. Het project is een initiatief van het ‘Bedrijvennetwerk Duurzaam 

Borsele’ en het Zeeuws Klimaatfonds. 

De term ‘duurzaam’ verwijst hierbij naar het begrip ‘duurzame ontwikkeling’. Dit inmiddels breed 

ingeburgerde begrip is voor het eerst omschreven in het wereldwijd bekend geworden ‘Brundlandt-

rapport’ (‘Our Common Future’uit 1987). Het rapport leidde in 1992 tot de grootste VN conferentie 

ooit. Voor het eerst werd daarin het verband gelegd tussen wereldwijde milieu- en 

ontwikkelingsvraagstukken. Sindsdien is duurzame ontwikkeling een belangrijk uitgangspunt 

geworden voor internationale verdragen en het beleid van de overheid.  

In de afgelopen jaren is duurzame ontwikkeling ook steeds meer een leidraad voor bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en burgers. We zitten nu in een fase waarin er steeds meer 

mogelijkheden ontstaan om duurzame ontwikkeling echt in praktijk te brengen. Zo kunnen we nu 

huizen en scholen bouwen die zelfvoorzienend zijn voor hun energie. Er komen steeds meer 

producten op de markt die duurzaam geproduceerd zijn of veel minder energie gebruiken dan 

vroeger. We scheiden ons afval steeds beter en recyclen de bruikbare grondstoffen in kringlopen.   

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.  

Met deze positieve ontwikkelingen is er nog een wereld te winnen. Dat is ook nodig, want we zijn er 

nog lang niet. Er moeten nog heel wat sprongen gemaakt en stappen gezet worden. Duurzame 

ontwikkeling is een proces van vele jaren. Gewone burgers dragen hier gelukkig al veel aan bij via het 

werk, steun aan maatschappelijke initiatieven en door maatregelen in eigen woning en huishouden. 

In het project Duurzaam Diekendamme willen de initiatiefnemers de ideeën, de kennis en de kracht 

van de inwoners en bedrijven van gemeente Borsele bundelen voor een volgende stap. Na de CO2-

neutrale woning en de klimaatneutrale straat is het in Zeeland nu tijd voor het duurzame dorp. 

Voor het project Duurzaam Diekendamme worden alle dorpen in de gemeente uitgenodigd en 

uitgedaagd om in enkele maanden een plan te maken dat er toe moet leiden dat hun dorp het meest 

duurzame dorp van Nederland kan worden. In het plan moeten zo veel mogelijk aspecten van 

duurzaamheid uitgewerkt worden met concrete ideeën.  Daarbij kunnen de nog te vormen 

dorpteams zichzelf vragen voorleggen als: Hoe kunnen we ons eigen dorp klimaatneutraal maken? 

Hoe kunnen we meer streekproducten maken en consumeren? Hoe kunnen we het gezamenlijk 

personenvervoer beter regelen? Kortom, hoe maken we ons dorp daadwerkelijk toekomstbestendig.  

Impuls voor de leefbaarheid 

Bij het maken van een dorpsplan gaat het niet alleen om een opsomming van (technische) 

oplossingen. Voor de initiatiefnemers is het minstens zo belangrijk dat het hele dorp erbij betrokken 

wordt. Het dorp dat hier het best in slaagt heeft zeker een streepje voor bij de jury, die voor dit 
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project wordt ingesteld om alle dorpsplannen te beoordelen.    

 

Opzet en planning 

Het project gaat van start met twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst  (23 april) is een 

algemene informatiebijeenkomst over het project, de opzet en de spelregels voor de wedstrijd. 

Hiervoor worden alle inwoners van de gemeente Borsele uitgenodigd die via de dorpsraad, een 

vereniging of ander georganiseerd verband of op persoonlijke titel een bijdrage willen leveren aan dit 

project. Deze eerste avond moet er toe leiden dat er een aantal (voorlopige) dorpsteams worden 

gevormd die aan de slag gaan om voor het eigen dorp een duurzaam toekomstplan te maken. 

Hiervoor wordt vanuit het project een handleiding beschikbaar gesteld.  

Dorpsteams kunnen zich tot uiterlijk 11 mei aanmelden bij de projectgroep.  

Dat kan via een aanmeldingsformulier (verkrijgbaar op 23 april en via de website 

www.diekendamme.nl ) 

De tweede bijeenkomst (10 mei) staat in het teken van inspiratie. Hierbij worden een (groot) aantal 

bestaande en nieuwe technieken en initiatieven voor duurzaamheid getoond, die informatie en 

inspiratie moeten geven aan de inmiddels gevormde dorpsteams. Van de teams wordt verwacht dat 

ze in staat zijn vanuit hun eigen kennis en netwerk en via internet veel bruikbare informatie te 

verzamelen.   

 

Dorpsplan of bidbook 

Hierna volgt een fase waarin de dorpsteams  aan de slag gaan om een dorpsplan (of bidbook) te 

maken. De eerste versie daarvan kan tot 30 juni worden ingeleverd bij de projectgroep. Die kijkt naar 

de conceptvoorstellen en plannen en geeft zonnodig een aantal tips en aanwijzingen om de 

dorpsplannen nog verder aan te scherpen.  De dorpsgroepen hebben dan nog tot 30 september om 

hun plan aan te passen en in te dienen. Hierna gaat de jury aan de slag om de projecten te 

beoordelen.   

 

Rond 1 december wordt een ‘finale’ bijeenkomst georganiseerd waarbij de beste dorpsplannen 

gepresenteerd worden. De jury zal dan ook bekend maken wie de winnaar wordt. De winnaar krijgt 

niet alleen een som geld voor de realisering van de eerste activiteiten, maar ook de steun van een 

aantal Borselse ondernemers. Het winnende dorp kan dan aan de slag! 

Andere dorpen die ook met goede plannen en ideeën komen worden waar mogelijk eveneens 

ondersteund. Op termijn moet elk Borsels dorp immers ‘duurzaam’ worden. 

Breder project 

Het project Duurzaam Diekendamme maakt deel uit van een breder project. Zowel in Nederland als 

in andere Europese landen zijn er dorpen bekend die voorop lopen om het dorp klimaatneutraal of 

duurzaam te maken. De gedachte is dat deze ‘voorlopers’ veel van elkaar, en aan andere dorpen,  

kunnen leren.  Het Zeeuws Klimaatfonds werkt mee aan een Europese project (ACE - Academy of 

Champions for Energy) om die kennisuitwisseling te versnellen. Alle duurzame dorpen komen ook in 

aanmerking voor een Europese prijs, die in 2015 wordt uitgereikt. 
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Voor de provincie Zeeland kan het Duurzaam Dorp Borsele gezien worden als een voorbode om meer 

dorpen in Zeeland sneller te verduurzamen, op basis van de inzet van de lokale bevolking en lokale 

bedrijven. 

Handleiding 

Deze handleiding is bedoeld voor dorpsteams die deelnemen aan dit project. In de volgende 

paragraaf wordt aangegeven hoe dit handboek gebruikt kan worden 

 

 

[Toelichting op deze handleiding] 

 

Deze handleiding is een hulpmiddel voor dorpsteams die een plan willen maken om hun eigen dorp 

‘duurzaam’ te maken. De handleiding helpt om structuur aan te brengen in de plannen. Zo kunnen de 

ideeën en voorstellen per thema of onderdeel uitgewerkt worden. Deze aanpak maakt het ook 

mogelijk om de dorpsplannen straks beter met elkaar te vergelijken (en door de jury te laten 

beoordelen). Voor het maken van een dorpsplan kan de opbouw en indeling van de handleiding 

gebruikt worden. De handleiding wordt op die manier stap voor stap ‘ingevuld’ en vormt uiteindelijk 

vanzelf een dorpsplan. 

Dat wil niet zeggen dat het maken van een dorpsplan een soort invuloefening wordt, waarbij de 

handleiding het invulformulier is. Dat zou de creativiteit van de dorpsteams in de weg staan. We 

raden  aan om in het dorpsplan aandacht te besteden aan  thema’s en aandachtspunten die jullie zelf 

het belangrijkst vinden. Een team dat zelf onderwerpen of zaken wil toevoegen is daar natuurlijk vrij 

in. 

We adviseren startende dorpsteams om niet direct met de hieronder gepresenteerde thema-indeling 

aan de slag te gaan. Begin met een flinke brainstorm waarbij alle ideeën van de groepsleden (rijp en 

groen) in beeld worden gebracht. Wijs in deze fase van jullie project niet te snel ideeën af, maar laat 

vooral iedereen aan het woord. Ga uit van de mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden. Dat 

stimuleert deelnemers met originele ‘out of the box’ ideeën te komen en bovendien brengt dat 

positieve energie in de groep. Bespreek alle ideeën, praat ze door en maak uiteindelijk een keuze of 

selectie van de ideeën waarmee je als groep verder wil. 

Uitwerking belangrijk 

Bij het formuleren van ideeën en voorstellen om jullie dorp duurzamer te maken is de uitwerking 

belangrijk. Alleen het idee om bijvoorbeeld ‘op alle huizen van het dorp zonnepanelen te plaatsen’ is 

niet voldoende.  Geef ook aan hoe je dat idee in de praktijk kunt realiseren en wat daarvoor nodig is.  

In het algemeen kun je bij de uitwerking van een idee de volgende aandachtpunten meenemen: 

- geef het idee of voorstel een duidelijke naam 

- korte omschrijving van het idee of voorstel. 

- Wat is het doel ? 

- Wat wil/kan je er mee bereiken (resultaat)? 

- Wie en hoeveel mensen kunnen er aan mee doen of hebben er profijt van (bereik)? 

- Hoe denk je het idee/voorstel  te realiseren (aanpak)?  
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- Wie zijn de partijen of partners waarmee je het idee/voorstel wilt realiseren? 

- Is het een idee voor de korte termijn(binnen 2-3 jaar), de middellange termijn (3-6 jaar) of lange 

termijn 6-12 jaar?  

- Is er geld nodig om het idee te realiseren en hoeveel? Hoe kan het idee gefinancierd worden (Waar 

komt het geld vandaan?) Dit onderdeel hoeft niet per idee of voorstel uitgewerkt te worden. Het kan 

ook in een aparte paragraaf  (verder in deze handleiding) in één keer behandeld worden. Dat er niet 

direct zicht is op de financiering van een voorstel of deelplan mag in eerste aanzet geen belemmering 

zijn om het voorstel in het plan mee te nemen. 

- Probeer naast een beschrijving (tekst) van een voorstel ook afbeeldingen op te nemen 

- Vermeld eventuele bronnen (liefst internet) die gebruikt zijn en als (goed) voorbeeld dienen of een  

voorstel ondersteunen.  

Advies: neem bij de beschrijving van elk apart idee of voorstel al deze aandachtspunten in de 

bovengenoemde volgorde mee. 

 

Tot slot van deze toelichting nog enkele tips: 

Van ‘ze moeten´naar ´wij gaan´ 

Bij het uitwerken van de aanpak van een bepaald voorstel of idee is het belangrijk dat in een 

dorpsplan niet al te gemakkelijk verwezen wordt naar wat andere partijen (zouden) moeten doen. 

Het is te gemakkelijk om bijvoorbeeld te stellen; “de overheid moet zonnepanelen op alle daken van 

huizen plaatsen”. Zo werkt het niet. Bedenk in plaats daarvan welke stappen je als dorp kunt zetten 

om er voor te zorgen dat er op zo veel mogelijk huizen zonnepanelen geplaatst worden.  

Je kunt vaak ook veel bereiken zonder de verantwoordelijk op de overheid, een energiebedrijf of een 

bank of wat dan ook af te schuiven. Het gaat om jullie eigen (gezamenlijke) kracht en de kracht die 

jullie met en bij andere partijen kunnen mobiliseren! 

 

Grenzen aan de uitvoerbaarheid 

Dromen en vooruitstrevende ideeën zijn natuurlijk welkom, maar verlies niet uit het oog dat er ook 

grenzen kunnen zijn voor de werkelijke uitvoering van een vergaand idee. Soms kunnen (of moeten 

zelfs) barrières geslecht worden, soms kan dat niet. Wet- en regelgeving kunnen we niet een-twee-

drie opzij zetten. 

 

Ideeën voor de hele gemeente zijn ook welkom 

Sommige ideeën en voorstellen zijn beter te realiseren indien ze niet beperkt blijven tot één dorp. 

Dorpsteams mogen dus verder kijken dan de eigen dorpskern. In een aantal gevallen kan dat zelfs 

een voordeel zijn en kan de hele gemeente worden meegenomen om een voorstel te realiseren. 

 

Vraag anderen naar ideeën 

Een dorpsteam kan voor de invulling van bepaalde thema’s een beroep doen op andere partners in 

het dorp of in de gemeente.  Er zijn bijna altijd organisaties en verenigingen die al op een specifiek 

terrein actief zijn en kennis en ervaring in huis hebben. Zo kunnen organisaties die al actief zijn op 

het vlak van  leefbaarheid en voorzieningen al ideeën op de plank hebben liggen. Neem die, als ze 

goed passen, mee.  
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[Uitwerking per thema] 

 

Algemeen 

Duurzame ontwikkeling omvat een heel breed terrein. Eigenlijk werkt het door in alle onderdelen van 

de samenleving en de economie. In dit verband wordt gesproken over de drie P’s. Die staan voor 

People (mensen, de sociale kant van duurzaamheid), Planet (de aarde, natuur en milieu, natuurlijke 

bronnen) en Profit/Profitablility (werk en inkomen, de economie, wederkerige winst). 

 

In dit hoofdstuk wordt het begrip duurzame ontwikkeling ontrafeld in een aantal thema’s. Hieronder 

worden deze stuk voor stuk beschreven. Hierbij was de verleiding groot om bij elk thema ook al een 

of meer voorbeelden te noemen. Die verleiding hebben we moeten weerstaan omdat het aan de 

dorpsteams zelf is om met goede voorbeelden en ideeën te komen. 

 We stellen voor alle ideeën en voorstellen die een dorpsteam belangrijk vindt, in te delen in de 

hieronder genoemde thema’s. Het is niet per se noodzakelijk dat alle thema’s in de dorpsplannen aan 

de orde komen, al raden we dat wel aan. Je kan als dorpsteam kiezen voor een brede aanpak (bij elk 

thema één of meer ideeën of voorstellen) of er voor kiezen enkele fantastische ideeën veel verder uit 

te werken (diepere aanpak). Een goed evenwicht tussen beide aanpakken is wellicht helemaal 

ideaal.  

Probeer per idee of voorstel de hiervoor genoemde aandachtpunten voor de uitwerking (doel, 

resultaat, aanpak enz.) mee te nemen. 

 

 

Thema 1 - Energie & Klimaat 

Energie is echt een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling. 

Het werkt door in bijna alle aspecten van duurzaamheid. 

Produceren, consumeren, maar ook recyclen is ondenkbaar 

zonder dat er energie aan te pas komt. Fossiele brandstoffen 

zijn eindig en veroorzaken luchtverontreiniging en 

klimaatveranderingen, met alle gevolgen van dien.  De inzet is 

om de CO2 uitstoot mondiaal met 80% terug te dringen voor 

2040. Duurzame ontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van 

een andere - duurzame – energiehuishouding.  

Die kan tot stand komen door een combinatie van 

energiebesparing, inzet van duurzame energiebronnen en het zo efficiënt mogelijk gebruik maken 

van de beschikbare energie.  

Misschien wel de belangrijkste vraag in dit project is: hoe kunnen we ons dorp ‘CO2 of 

klimaatneutraal maken?*’ of ‘hoe kunnen zo veel mogelijk onze eigen energie duurzaam 

opwekken?’.  

 

Het belang van het thema Energie & Klimaat is een duurzaam dorpsplan is zo groot, dat het extra 

aandacht verdient. Het dorp dat voor dit thema met de beste voorstellen komt, krijgt een aparte prijs 

(award) in het kader van het Europese ACE project. 
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Het thema energie heeft een overlap met andere thema’s, zoals wonen (de meeste energie in 

dorpen wordt gebruikt in woningen,openbare  gebouwen en MKB) en mobiliteit (autobrandstoffen).   

Zet voorstellen en ideeën voor het thema energie, die ook andere thema’s raken zo veel mogelijk 

onder het thema energie. Verwijs ernaar bij de andere thema’s.   

 

(* Bij het maken van een plan om het dorp klimaatneutraal of energie-zelfvoorzienend te maken, mogen grote 

bedrijven (zoals in het Sloegebied) buiten beschouwing gelaten worden) 

 

Thema 2 - Mobiliteit (personen vervoer) 

Op het platteland ontbreekt het aan goed openbaar vervoer, 

dat aansluit op de steeds groeiende mobiliteitsbehoefte van 

verschillende groepen bewoners. Veel huishoudens op het 

platteland hebben één of meer auto´s. Het aantal autoritten en 

het aantal afgelegde kilometers is de afgelopen jaren alleen 

maar gestegen. Dat is niet duurzaam. De groei van de 

automobiliteit is een van de meest weerbarstige problemen 

voor het terugdringen van de CO2 uitstoot. Daarnaast worden 

autobrandstoffen steeds duurder; een groeiend aandeel van het gezinsinkomen wordt hieraan 

besteed. Zijn er nieuwe vervoersmodellen (voor het dorp of heel Borsele) beschikbaar of te 

bedenken die tegemoet komen aan de mobiliteitsbehoefte van dorpsbewoners, nu en in de 

toekomst? Denk ook aan de doelgroep scholieren, ouderen en minder mobiele medemensen die 

toch graag van A naar B gaan. Het is belangrijk dat zorgbehoevenden blijven participeren in onze 

maatschappij en vervoer draagt daar aan bij. 

 

 

Thema 3 - Afval & Kringlopen (Afval bestaat niet!) 

Samen produceren we een aanzienlijke hoeveelheid 

afval. Er zijn de afgelopen jaren al een aantal stappen 

in de goede richting gezet om afval te scheiden en te 

recyclen. Op deze punten is er zeker nog meer winst 

te halen. Dat geldt voorhuishoudelijk- en klein 

chemisch afval, plastic, oud papier en GFT. Maar ook 

worden veel gebruiksvoorwerpen afgedankt voordat 

ze versleten zijn. Daarmee gaan grondstoffen en 

energie te snel verloren. Hergebruik van duurzame gebruiksgoederen kan de levensduur verlengen. 

Hoe kunnen we afval beperken, recyclen, hergebruiken en daarmee grondstoffen sparen en 

kringlopen (beter) sluiten? 

 

Thema  4 - Voedsel en landbouw 

We staan er nauwelijks bij stil hoe en waar ons dagelijks voedsel wordt geproduceerd. Sperziebonen 

uit Senegal, tonijn uit de Indische Oceaan, bronwater uit de Alpen, noem maar op. In de supermarkt 

is het hele jaar door alles verkrijgbaar.  Onze voedselvoorziening is een mondiaal  fenomeen 
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geworden, voor een belangrijk deel beheerst door grote 

multinationale bedrijven en grote winkelketens. De afstand 

tussen producent en consument is groot. Voor de productie 

en vooral ook voor het transport zijn veel water, energie en 

hulpstoffen nodig. Kleine boeren uit zowel 

ontwikkelingslanden en rijke landen komen er niet meer aan 

te pas.  

Elke beweging kent zijn tegenbeweging. Dat geldt ook voor de voedselproductie. We zien een 

groeiende belangstelling voor Fair Trade, diervriendelijke-, biologische-, en streekproducten. Zowel 

boeren als burgers komen tot nieuwe initiatieven om de afstand tussen producent en consument te 

verkleinen. Meer voedsel uit eigen streek en zelf (of samen) een deel van je eigen voedsel 

produceren. Kan dat ook in Borsele? 

 

 

Thema 5 - Groen, natuur, landschap  en recreatie 

Over het algemeen zijn inwoners van het Zeeuws 

platteland erg tevreden over hun leefomgeving. 

We koesteren de ruimte, het landschap, de natuur en 

de groene omgeving. De Zak van Zuid-Beveland is een 

prachtig gebied met waardevolle natuur- en 

landschapselemententen als welen, grenslinden, 

kreken, vliedbergen en kleine dorpen. Niet voor niets 

heeft de overheid daarom in 1994 de Zak van Zuid-

Beveland aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap 

en vervolgens in 2005 als onderdeel van Nationaal 

Landschap Zuidwest-Zeeland. We genieten er zelf van 

en er zijn ook steeds meer recreanten die de Zak van Zuid Beveland weten te vinden. Dat kan nog 

verder gestimuleerd worden. 

 

Minder fraai zijn soms de bedrijventerreinen, die wel wat beter in het landschap ingepast kunnen 

worden, en de drukte op de wegen neemt toe.  Hoe kunnen we een aantrekkelijk landschap en een 

mooi dorp in stand houden en zo mogelijk nog aantrekkelijker maken? Hoe kunnen we (oude en 

nieuwe) economische activiteiten combineren met een aantrekkelijk landschap? 

 

Tot een aantrekkelijke omgeving rekenen we niet alleen het landschap buiten de dorpen, maar ook 

de dorpskernen zelf en de randen daarvan. De ‘kwaliteit’ van de bebouwde omgeving en de 

inrichting van de ruimte is eveneens een belangrijke aspect van duurzaamheid.  

 

Thema 6 - Water 

Zeeland is een waterrijke provincie. 

Wereldwijd wordt de 

beschikbaarheid aan veilig schoon 

zoet water een steeds groter 
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proleem. Ook in Zeeland proberen we het zoete regenwater beter ‘vast te houden’ en niet meer 

direct uit de polders te pompen.  

 

Water is ook een consumptiegoed in het huishouden. We gebruiken er steeds meer van. Zo’n 140 

liter per persoon per dag. Hoewel de drinkwatervoorziening in Zeeland nog geen echt groot 

probleem is, is er toch reden om zuinig om te gaan met water. Welke duurzame oplossingen zie je 

om het beschikbare water beter te gebruiken? 

Water is ook een belangrijke aspect in het landschap en de bebouwde omgeving. Waterpartijen in- 

en buiten de bebouwde kom worden over het algemeen hoog gewaardeerd en zijn medebepalend 

voor de aantrekkelijkheid van het landschap voor bewoners en recreanten. 

Thema 7 - Wonen 

Hoe we wonen is belangrijk voor ons welzijn en ons gevoel 

van welbevinden. Dorpen in Borsele worden gekenmerkt 

door een grote diversiteit aan woningen; oud en nieuw, huur 

en particulier eigendom, groot en klein. Uit het oogpunt van 

duurzaamheid is er veel te winnen in de zogenaamde 

bebouwde omgeving. Dat geldt zeker voor het 

energieverbruik in verschillende woningen, maar ook voor 

het gebruik van de bouwmaterialen en de levenscyclus van 

een woning.  Hoe wonen we in Borsele over 25 jaar? Hoe 

gebruiken we onze woning? 

 

Bij wonen hoort ook de directe woonomgeving, met aantrekkelijke straten, pleinen en andere 

openbare ruimten met veel groen en 

speelruimte.  

Thema 8 - Bedrijven en werkgelegenheid 

Het MKB vormt, in en aan de rand van de 

dorpskernen, de ruggengraat van de locale 

economie. De echt grote bedrijven liggen in 

het Sloegebied of buiten de gemeente. Die 

laten we in dit verband dan ook even buiten 

beschouwing. Het MKB zorgt letterlijk voor 

bedrijvigheid, werkgelegenheid en inkomen. 

Daarbij voorzien ze inwoners van de 

gemeente (en daarbuiten) met producten en diensten en ondersteunen ze tal van maatschappelijke 

activiteiten.  

 

Binnen het bedrijfsleven zelf bestaat er een toenemende mate belangstelling voor duurzaamheid. In 

dit geval spreken we over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).  Daarmee staan we 

nog maar aan het begin van een proces. Er valt nog veel winst op het gebied van duurzaamheid te 

bereiken. Dat geldt zeker ook voor het gebruik en de inrichting van bedrijventerreinen. Hoe kunnen 

we stimuleren dat bestaande bedrijven verder verduurzamen en duurzame bedrijven zich in Borsele 

willen vestigen? Hoe krijgen we nieuwe kleine en innovatieve bedrijven weer in het dorp? 
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Thema 9 - Gemeenschappelijke voorzieningen 

De leefbaarheid op het platteland wordt in belangrijke 

mate bepaald door de bereikbaarheid en kwaliteit van 

allerlei voorzieningen. Die staan als gevolg van 

voortgaande schaalvergroting , bevolkingssamenstelling 

en toegenomen mobiliteit onder druk. Dit is voor de 

gemeente Borsele al vele jaren een punt van zorg en 

aandacht, maar ook actie. Ook de dorpsraden richten zich 

op het instandhouden en liefst uitbreiden van 

gemeenschappelijke voorzieningen. Daarbij gaat het niet 

alleen om de dokter, de bakker, de basisschool, het 

verenigingsgebouw en de sportaccommodaties, maar ook om diensten als snel internet. Als de 

omstandigheden veranderen moeten de bakens soms verzet worden en nieuwe oplossingen 

gevonden worden om bestaande en nieuwe voorzieningen bereikbaar te maken en te houden. Hoe 

houden we het dorp leefbaar en houden we voorzieningen bereikbaar?  

 

 

Thema 10 - Samenwerking, sociale samenhang en vitaliteit 

Gemeenschappelijke voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp. Dat geldt 

wellicht nog meer voor de sociale samenhang.  Ondanks alles is er in de gemeente Borsele nog 

steeds sprake van een sterke samenhang en samenwerking van en 

tussen bewoners en bedrijven. De vele verenigingen, kerken, 

evenementen en gemeenschappelijke activiteiten getuigen hiervan. 

Veel mensen voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van het 

dorp of de gemeente en zetten zich hier op tal van manieren voor in. 

Vrijwilligerswerk staat door de toegenomen individualisering weliswaar 

onder druk, maar komt op formele en informeel niveau op grote schaal 

voor. Dat is een belangrijke verworvenheid die gekoesterd mag 

worden. Maatschappelijke organisaties en verbanden, verenigingen, 

vrijwilligers, ze zorgen er met elkaar voor dat een dorp om kan gaan 

met problemen en uitdagingen. Ze bepalen voor een belangrijk deel de 

gezamenlijke beleving en ervaringen van alles wat er op een dorp 

gebeurt en georganiseerd wordt. 

Dat is een kracht die niet alleen bepalend is voor de leefbaarheid, maar ook voor de toekomst van 

het dorp.  Het samen werken aan een plan (en later de uitvoering) om het dorp duurzamer en 

toekomstbestendiger te maken valt hier zeker ook onder!  

 Hoe kunnen we die sociale krachten van het dorp in stand houden en versterken? 

 

Thema 11 - Zorg en Welzijn 

Zorg en welzijn zijn belangrijk voor de leefbaarheid op het platteland.  Kenmerkend voor de moderne 

samenleving is dat zorg en welzijn voor een belangrijk deel zijn ‘georganiseerd’ en 

‘geïnstitutionaliseerd’.  Maatschappelijke organisaties zijn opgetuigd om zorg en welzijn te ‘leveren’ 

als een product. Die organisaties zijn door schaalvergroting groter en vaak ook onpersoonlijker 

geworden. In een tijd waarin de economie onder druk staat staan ook georganiseerde vormen van 
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zorg en welzijn onder druk. Veel door de overheid 

verstrekte zorgvoorzieningen zullen vervallen of 

inkrimpen. We moeten met z’n allen van de 

verzorgingsstaat naar een 

participatiemaatschappij toegroeien. 

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale netwerken 

spelen daar een belangrijke rol in. Ze zijn de 

smeerolie van onze maatschappij. Maar de druk 

op mantelzorgers is nu vaak al groot.  

Hoe houden we in de toekomst een goede zorg in 

stand? 

 

Thema 12 - Kunst,  cultuur en sport 

Kunst en cultuur verrijken het leven. De leefbaarheid van 

het platteland wordt mede bepaald door het aanbod aan 

kunst en cultuur en de mogelijkheden er zelf een bijdrage 

aan te leveren.  Natuurlijk ziet het culturele leven op het 

platteland er anders uit dan in de grote steden.  Cultuur en 

kunst is echter niet iets dat uitsluitend in grote theaters of 

bekende musea plaatsvindt  (en ook die zijn bereikbaar 

vanaf het platteland) . Cultuur kent vele uitingsvormen. De 

verscheidenheid is groot.  

Hoe houden we een interessant kunst- en cultureel  

aanbod in stand en bereikbaar? En op welke wijze kunnen 

deze de identiteit van het dorp en de gemeente versterken?  

 

Sport en beweging zijn niet alleen van belang voor het individueel welzijn (gezondheid), 

sportbeoefening in verenigingsverband versterkt de sociale samenhang in elk dorp.  

Evenementen op het gebied van sport en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de 

leefbaarheid van het platteland voor jong en oud. De inzet van vrijwilligers is hierbij van onschatbare 

waarde. 
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[Organisatie en participatie, hoe betrek je het hele dorp erbij?]  

 

Voor het maken van een plan om je eigen dorp steeds duurzamer te maken en voor de 

uitvoeringsfase die daarop volgt is het van groot belang dat alle dorpsbewoners er op een of andere 

manier bij betrokken worden. In deze paragraaf gaat het vooral om de vraag hoe je het dorp betrekt 

bij het maken van het plan. Hoe je verschillende doelgroepen in het dorp straks betrekt bij de 

uitvoering,  komt, als het goed is, steeds terug bij de uitwerking van concrete voorstellen en ideeën  

(bij het onderdeel ‘aanpak’ ) 

Organisatiemodel: wie maakt het dorpsplan? 

In de inleiding hebben we het al gehad over ‘dorpsteams’.  In onze visie is een dorpsteam een  groep 

van vrijwilligers die samen aan de slag gaan om voor hun dorp het duurzaam dorpsplan (of bidbook)   

te maken. Dit team gaat dus een serieuze poging doen om de hoofdprijs in de wacht te slepen. 

We denken dat een team niet te groot of te klein moet zijn (5 – 10 personen) . Belangrijk is dat er 

minstens een stuk of drie echter ‘trekkers’ zijn die de vaart erin brengen en houden.  Als de groep 

groter dan 8-10 wordt,  is het aan te bevelen met een kleine kerngroep te werken en meerdere 

kleine groepjes te formeren om deelthema’s uit te werken.  In de plenaire vergadering kunnen 

vervolgens alle deelonderwerpen besproken en in elkaar geschoven worden. 

 

Iedereen kan deelnemer zijn aan het team. Je hoeft daarvoor geen deel uit te maken van de 

dorpsraad. Belangrijk is dat er mensen in het team zitten die op de eerste plaats enthousiast zijn om 

deze uitdaging aan te gaan. 

Verder is het belangrijk een goede mix van teamleden te hebben, zodat de volgende eigenschappen 

in het team vertegenwoordigd zijn. Zoek mensen die (met elkaar):  

- een zekere belangstelling, kennis of ervaring hebben met duurzame ontwikkelingsthema’s 

- een goed netwerk hebben 

- goede ideeën hebben en open staan voor nieuwe ideeën  

- voorstellen goed kunnen verwoorden en/of presenteren 

- andere dorpsbewoners, verengingen, de jeugd,  e.d. er bij kunnen betrekken. 

- goed kunnen communiceren. 

- enthousiast zijn en hiervoor ook tijd vrij willen maken. 

Aanmelding dorpsteam 

Dorpsteams kunnen zich tot uiterlijk 11 mei aanmelden.  

Er is een aanmeldingsformulier beschikbaar dat op de informatiebijeenkomst van 23 april en de 

inspiratiebijeenkomst van 10 mei wordt verspreid. Het 

 

Onkostenvergoeding 

Voor elk dorpsteam is € 1.000 beschikbaar voor de vergoeding van kosten. Zo kunnen er kosten 

gemaakt worden voor vergaderingen, zaalhuur, excursie, drukwerk (nieuwsbrief, enquête), 

documentatie (boeken, dvd’s), presentatiemiddelen en extern advies.  

Bij aanmelding ontvangt elk team € 500. De andere helft ontvangt het team indien het dorpsplan 

wordt ingeleverd. Uitgaven moeten (globaal) verantwoord worden bij de projectgroep. 

 

Vragen en speekuur 
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Dorpsteams kunnen via info@diekendamme.nl  met eenvoudige vragen terecht bij de projectgroep. 

Voor meer ingewikkelde vragen en overleg wordt in de eerste fase van het project een spreekuur 

ingesteld.  Dit spreekuur is op vrijdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur op de volgende data: 27 april, 

4 en 25 mei, 1 en 8 juni. Teams die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich hiervoor via de mail 

aanmelden tot twee dagen voor de genoemde data.  

 

 

[Financiering: Het spel en de knikkers] 

 

Om een dorp duurzaam te maken, om ideeën te kunnen realiseren is geld nodig. Afhankelijk van het 

idee kan dat heel weinig of juist veel zijn. Sommige maatregelen en investeringen verdienen zich 

terug, andere niet.  De haalbaarheid van een idee of voorstel is daarmee in veel gevallen afhankelijk 

van geld en financieringsmogelijkheden.  Daarbij maakt het uit wie de investering doet: gaat het om 

een energiebesparingsmaatregel voor een huishouden, een investering door een bedrijf of een 

investering voor een gemeenschappelijke voorziening? 

 

We vragen de teams goed na te denken over de financiering van het totale dorpsplan en/of de 

verschillende onderdelen daarvan. Dat kan in een algemene paragraaf, maar ook bij de beschrijving 

van een individueel idee of voorstel. We geven hierbij aan dat er soms meer 

financieringsmogelijkheden zijn dan je op het eerste gezicht zou denken.  

Steun van bedrijven 

Het bedrijvenplatform Duurzaam Borsele is ingesteld om de duurzame ontwikkeling van dorpen in 

Borsele te ondersteunen.  Dit betekent niet dat ze allemaal een som geld in een pot storten. De 

ondersteuning van de bedrijven krijgt eerder de vorm ‘in natura’ zoals adviezen, tekeningen, 

uitwerking van een voorstel of steun bij de uitvoering van werk.  

 

Hoe besteed je de € 50.000? 

De winnaar van de wedstrijd voor het duurzaamste dorp van Borsele krijgt een geldprijs van € 

50.000. Geef in je dorpsplan aan waarvoor je dit bedrag wilt bestemmen. 

 

 

[Informatie en inspiratie] 

 

Over elk van de bovengenoemde thema’s is veel informatie beschikbaar. Even goed zoeken op het 

internet levert al een grote stroom aan informatie op. De kunst is die informatie en goede 

voorbeelden te vinden die bruikbaar zijn om een dorp duurzamer te maken. 

Wij geven hieronder een paar voorbeelden van websites die een vertrekpunt kunnen zijn voor de 

zoektocht informatie en inspiratie. 

www.ourcommonfuture.nl 

www.milieucentraal.nl 

www.urgenda.nl  

www.nudge.nl 
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www.debeterewereld.nl 

www.duurzamegemeente.nl 

www.transitiontowns.nl 

www.duurzaamthuis.nl 

www.allesduurzaam.nl 

www.texelenergie.nl   

www.duurzaamtexel.nl  

www.kennisplatformbewoners.nl  

 

 

[Beoordeling en jury: Welk dorp wordt Diekendamme?] 

Alle dorpsplannen worden uiteindelijk door een jury beoordeeld. Hierbij maakt de jury gebruik van 

een aantal criteria. De belangrijkste worden hieronder genoemd. 

Criteria voor beoordeling van de dorpsplannen: 

• Brede visie  

Er zijn in totaal 13 thema’s onderscheiden. Van de teams wordt verwacht dat ze op zo veel 

mogelijk thema’s met één of meer ideeën of voorstellen komen. 

• Samenhang 

Duurzame ontwikkeling is meer dan een verzameling van losstaande voorstellen en ideeën.  

Wie samenhang in het plan aan weet te brengen heeft een streepje voor. 

• Het thema Energie en Klimaat dient in ieder geval goed uitgewerkt te worden  

• Goede uitwerking 

Voorstellen en ideeën zijn goed uitgewerkt (volgens aanwijzingen handleiding) 

• Originaliteit 

Het plan moet op onderdelen liefst verder gaan dan een opsomming van voorstellen die al 

breed bekend en ingevoerd zijn. 

• Haalbaarheid en uitvoerbaarheid 

Voorstellen en ideeën moeten op korte of op langere termijn wel haalbaar en uitvoerbaar 

zijn.  

•  Betrokkenheid  

De betrokkenheid van het hele dorp is belangrijk, zowel bij de planvorming als bij de (latere) 

uitvoering.  Hoe pakken de dorpsteams dit aan? 

• Beste voorstel voor besteding van de hoofdprijs. 

Onderdeel van het plan is een voorstel voor de besteding van de hoofdprijs van € 50.000. 

Goede voorstellen hebben een streepje voor. 

• Extra’s 

Een dorpsteam dat met extra’s komt, scoort extra punten. Extra’s kunnen bestaan uit goede 

voorstellen die bijvoorbeeld de hele gemeente (of heel Zeeland) betreffen, vernieuwend zijn 

(voor Borsele) of de jeugd er actief bij weten te betrekken. 
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[ Projectorganisatie ] 

 

Het project  ‘Duurzaam Diekendamme’ is een initiatief van het Bedrijvennetwerk Duurzaam Borsele 

en het Zeeuws Klimaatfonds. De projectleiding wordt verzorgd door de gemeente Borsele en het 

Zeeuws Klimaatfonds. Het project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie 

Zeeland, het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling, het Europees Regionaal 

Ontwikkelingsfonds (interreg IVB), de gemeente Borsele, het Zeeuws Klimaatfonds, de stichting 

Zeeland Refinery, Delta NV en het Bedrijvennetwerk Duurzaam Borsele. 

De projectgroep wordt gevormd door de volgende partijen: Architecten Alliantie, Ondernemers 

Vereniging Borsele, Delta NV, Paree, Zeeland Refinery, R&B Wonen, De Koeijer & Roegiers, Traas en 

Ovaa, AdFair, Zeeuws Klimaatfonds  en de gemeente Borsele.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


