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Van : H. Noordhuis 

Tel. nr : 0299-452071 

Datum : 24 oktober 2017 

Onderwerp : Werkzaamheden dorpsmanager Beemster 

 

 

 

 

Als dorpsmanager Beemster ben ik vaak het eerste aanspreekpunt voor inwoners. Ik ben de 

schakel tussen de dorpen / wijken en de collega’s in het gemeentehuis en verschillende 

organisaties. De afgelopen periode heb ik veel tijd besteed aan ”buiten”: de mensen in de 

verschillende dorpskernen hebben mij leren kennen evenals ondernemers en organisaties 

als het CJG, Beemster Gemeenschap, MEE, Clup Welzijn en de woningcorporatie. Ik wilde 

zo goed mogelijk weten wat er in dorpskernen speelt en heb verbindingen gelegd met de 

mensen die er wonen en werken. 

Ook heb ik gevraagd en ongevraagd advies gegeven in het gemeentehuis over signalen die 

ik opvang op straat. Ik ben in contact gekomen met inwoners die graag iets positiefs voor 

hun wijk willen doen, maar ook in burenruzies heb ik een rol gespeeld, samengewerkt in 

problematiek omtrent verwarde personen en  overlast in allerlei vormen en onvrede over 

bepaalde ontwikkelingen in wijken. Dat kan dus echt van alles zijn. Ook dan ben ik de 

persoon geweest die zo snel mogelijk de juiste mensen met elkaar in contact brengt en de 

samenwerking bevordert.  

 

Voorbeelden: 

 

1. Aanleg bushaltes Middenbeemster en Zuidoostbeemster.  

- Gesprekken voeren met bewoners en andere direct betrokkenen 

- Deelname projectteam 

- Informeren wethouder 

 

2. In gesprek met dorpsraden over rol, nut en noodzaak. Zijn zij wel de echte 

vertegenwoordigers van de dorpen? Het gesprek hierover is mogelijk. 

 

3. In gesprek met Beemster Gemeenschap (BG) over de feestweek en aanpak over het 

informeren van direct betrokken, buurt over o.a. de kermis samen met horeca. 

Ik heb een rol gespeeld in open communicatie die een positief gevolg hebben op de 

volgende editie.  

 

4. Mediation in situaties waarbij sprake is van burenoverlast.  

 

5. Diverse gesprekken met bewoners i.v.m. ontevredenheid waarbij de gemeente een rol 

speelt of zou kunnen spelen. 

B.v. situatie rondom “Brasa” en de ontwikkeling rondom de school “de Blauwe 

Morgenster”. 



Maar ook met bewoners die bijvoorbeeld iets willen met een groenstrook die slecht 

wordt onderhouden door de gemeente, bewoners die iets willen met een 

buurtvereniging. Hierin leg ik de verbinding met de interne en externe partners. 

Maar ook als wij als gemeente werkzaamheden willen uitvoeren zoals herinrichtingen in 

de openbaren ruimte en  projectontwikkelingen speel ik een rol in de communicatie.  Als 

dorpsmanager zorg ik er voor dat direct betrokken, bewoners, ondernemers, enz.  in een 

vroeg stadium worden geïnformeerd en betrokken worden bij het verdere traject. 

 

6. Directe lijn met wijkagent, handhaving en integrale veiligheid. Bespreken van signalen 

van uit de dorpen, buurten, straten dan wel adres. Uitzetten bij de juiste partij dan wel 

eerst zelf het gesprek aan gaan.  En ook voortgang bewaken. 

 

7. Nieuwe initiatieven verder helpen. Naar aanleiding van een signaal van jongeren met 

een beperking tijdens een bijeenkomst van stichting MEE in “Onder de Linde” dat er 

niets is in de Beemster voor deze doelgroep in de vorm van een inlooplocatie om elkaar 

te ontmoeten. Maar wel voor de andere jongeren die naar BeeJee kunnen. Ik heb dit 

signaal besproken met de jongerenwerker van Clup Welzijn, stichting MEE en de 

jongeren met een beperking  om de mogelijkheid van een inloop voor deze doelgroep te 

realiseren. De eerste inloop is inmiddels geweest in BeeJee.  

 

8. Samen met de jongerenwerker het jeugd netwerkoverleg Beemster opgezet waar bij alle 

partijen aanschuiven die te maken hebben met jongeren. Het gaat hier van 

ontmoetingsplekken tot individuele begeleiding van jongeren dan wel gezinnen. 

Het doel hier van is om samen een goed beeld te hebben en te houden over de 

problematiek maar ook kansen. Daarnaast samen goede afspraken maken over de te 

volgen trajecten. De heropening van BeeJee is hierbij een belangrijk onderdeel geweest. 

 

Als het helpt geef ik graag een toelichting hierop.  

Mijn ervaring van de afgelopen periode is dat ik als dorpsmanager Beemster uit kom op  

gemiddeld 15 uur inzet per week. 

 

Met vriendelijke groet, 

Henk Noordhuis. 

 


