Buur(t)vrouw Manderveen
'Het gevoel dat je samen iets voor elkaar
krijgt, is geweldig’
'“In 2003 ben ik begonnen bij de gemeente Dinkelland en sinds het
Noaberkracht werd, werk ik voor beide gemeenten. Zeventien jaar lijkt heel
lang, maar niets is veranderlijker dan een gemeente, dus mijn werk is heel
afwisselend. Ik ben begonnen als kernencoördinator en momenteel ben ik
procesleider van Mijn Dorp 2030. De rode draad binnen beide functies is
het samenwerken met inwoners.
In mijn beginperiode speelde Dorpsplan Plus, waarbij dorpen subsidie kregen van de Provincie om
samen een dorpsplan op te stellen en de plannen die daarbij hoorden ook daadwerkelijk uit te voeren.
Die manier van samenwerken en samen nadenken over de toekomst van dorpen heeft zich in de loop
der jaren ontwikkeld tot Mijn Dorp 2030. Wat ik mooi vind om te zien is dat het echt werkt. In de loop
der tijd zijn mensen steeds meer met elkaar gaan nadenken over de toekomst en ondernemen daarin
ook zelf actie. Vanuit die ervaring was het voor mij heel vanzelfsprekend om te kiezen voor de functie
van buur(t)vrouw.
De grote wens binnen het coalitieakkoord van 2014-2018 was het starten van het proces Mijn Dorp
2030. De pilot zou gehouden worden in het dorp Manderveen. En omdat ik de eerste buur(t)vrouw was,
werd ik automatisch de buur(t)vrouw van Manderveen. Ik heb dus niet zelf voor dit dorp gekozen, maar
het klikt heel goed. Ook omdat ik denk wel dat ik qua persoon goed pas bij een klein dorp en net als in
Manderveen ‘gasje bij geef’ als dat nodig is.
Wat ik typerend vind voor dit dorp is dat iedereen alles samen doet. De inwoners van Manderveen zien
wat nodig is voor hun dorp, zetten er hun schouders onder en staan elkaar half. Bovendien zijn de
mensen ook echt gezellig, ik voelde mij er als buur(t)vrouw direct welkom."
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