Verbonden met je buurt,
de dorpendeal
Met het beleidsprogramma Leefbaarheid willen we als provincie de
sociale verbondenheid in dorpen, wijken en buurten van Gelderland
versterken. Hierbij stellen we de opgave van de inwoner centraal.
Als provincie zijn we partner van inwoners en partner van
gemeenten. Dit doen we op verschillende manieren. We stellen
kennis beschikbaar en zetten in op inclusie. Iedereen die dat wil,
moet mee kunnen doen.
Dit doen we door initiatieven van inwoners
praktische ondersteuning te bieden via de
organisaties van de Leefbaarheidsalliantie
Gelderland. We hebben subsidieregelingen voor
inwonerinitiatieven en voor ontmoetingsplekken.
Een nieuw instrument is de dorpendeal. Hieronder
leggen we uit wat een dorpendeal is.

Dit is een Dorpendeal

Coalities van inwoners, ondernemers, overheden en
maatschappelijke organisaties werken samen om de
sociale cohesie en toekomstbestendigheid van dorp,
wijk of buurt te bevorderen. Gedeelde belangen en
behoeften en een gezamenlijke agenda zijn de basis
van een Dorpendeal. Een Dorpendeal is van en voor
inwoners. Met goede afspraken werken zij samen
met partners aan een integrale, ambitieuze en
innovatieve aanpak. De deal die met steun van de
provincie ontstaat, levert een helder resultaat op
voor inwoners. Een deal kan gebiedsgericht of
thematisch zijn, bijvoorbeeld armoede of
eenzaamheid, en hij is, ondanks de naam, ook voor
wijk en buurten bedoeld.

Inwoners aan het roer

Een deal is pas een deal als er een breed draagvlak is
in de lokale gemeenschap. Dit kan bijvoorbeeld een
wijkvereniging zijn die de sociale cohesie in de wijk
wil verbeteren door het bevorderen van ontmoeting.
Bij elke deal is de gemeente een partner of neemt zij
zelf het initiatief samen met de inwoners. Dit is een
nadrukkelijke voorwaarde voor het sluiten van een
deal. Provincie Gelderland ondersteunt de deal met
kennis, inzet van netwerken of financiële
middelen. Zij vindt het belangrijk dat de groep
inwoners die niet meteen voorop staat, wel de
mogelijkheid krijgt om mee te doen. Via een
wijkschouw, bewonersavond of koffieochtend kan
er een proces van co-creatie ontstaan. De
Leefbaarheidsalliantie Gelderland kan inwoners
ondersteunen bij het maken van een Dorpendeal:
www.leefbaarheidsalliantie.nl

Bij een Dorpendeal gaat het om de inzet en
investering van partijen voor de aantrekkelijkheid,
vitaliteit en sociale verbondenheid van een dorp,
wijk of buurt. Een deal komt dus tot stand via een
integrale en gebiedsgerichte benadering. Vaak
hebben maatschappelijke en fysieke opgaven met
elkaar te maken, zoals ontmoeting, bereikbaarheid,
wonen, duurzaamheid, eenzaamheid en armoede.
Bij de motivatie voor een deal gaat het om:
1 Schaal van een dorp, wijk of buurt.
2 Nieuwe en vernieuwende activiteiten die
stimuleren tot leren van elkaar.
3 Inclusief, gedragen door de lokale gemeenschap.
4 Levert kennis en inspiratie voor soortgelijke
projecten in Gelderland.
5 Toekomstbestendig.

De weg naar een Dorpendeal

Via vijf stappen komen de partijen tot een duidelijke
Dorpendeal.
1 Er is een idee voor een Dorpendeal vanuit een
Gelders dorp, wijk of buurt door partners.
2 Verkenning van een mogelijke deal door
indieners, gemeente en provincie.
3 Indien nodig: analyse en planontwikkeling
(ondersteund door experts).
4 Opstellen en sluiten van de deal: een gedragen en
gezamenlijk plan.
5 Op basis van dit plan vraagt de gemeente subsidie
aan.
6 Uitvoering van de deal.
Vragen? Mail naar leefbaarheid@gelderland.nl of
bel het Provincieloket: 026 359 99 99
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