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Aanvraagformulier Right to Challenge voor Schouwen-Duiveland 
Formulier versie concept – 15 april 2019 

 

Bij Right to Challenge gaat het over het overnemen en uitvoeren van gemeentelijke taken. 

Dit aanvraagformulier is de eerste stap om initiatiefnemers op hoofdlijnen te laten 
aangeven wat zij willen realiseren.  

Als het formulier is ingevuld en naar de gemeente is verzonden, kan vervolgens een 
gesprek plaatsvinden tussen de initiatiefnemers en de gemeente om met elkaar te 
bespreken waar de challenge over gaat en wat ervoor nodig is om dit te realiseren. 

 

Ingevuld: 4 juni 2019, versie 1.0 

Waar gaat de Challenge over? 
 
Welke taak van de gemeente is hierbij aan 
de orde? 
 

Opstellen van de ‘Dorpsvisie Sirjansland’
 
Opstellen dorpsvisie. 
 

Wat is de meerwaarde als jullie deze taak 
gaan doen?  

- Kennis en ervaring 
- Maatschappelijke meerwaarde 
- Verbindingen met andere 

initiatieven of inwoners 
- Financieel 
- Anders, namelijk … 

 

Afgelopen jaren is in verschillende 
verbanden nagedacht over de toekomst 
van Sirjansland. Dit is gebeurd naar 
aanleiding van de sluiting van de 
basisschool (werkgroep Old Skool) en het 
initiatief voor het opstellen van dorpsvisies 
voor alle kernen dat gemeentebreed loopt. 
 
Hierbij zijn er verschillende resultaten 
behaald. Ondermeer betreft dit een plan 
voor de invulling van het schoolgebouw, 
een enquête onder de dorpsbewoners, 
inventarisatie mogelijke onderwerpen in 
brainstormsessie. Ook zijn deze punten 
besproken in openbare dorpsraad. Er is een 
voorlopig motto voor de dorpsvisie: 
 
Sirjansland: een dorp met mogelijkheden 

VERBINDING DOOR WONEN, WERKEN, 
ONDERNEMEN EN RECREËREN 

 
Door het opstellen van het dorpsplan door 
het dorp zelf wordt een maximaal 
draagvlak bereikt voor het plan en voor de 
initiatieven die er uit voortkomen. Ook kan 
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het beschikbare materiaal worden gebruikt 
en een snelle start worden geraliseerd. 
 

Met welke partners gaan jullie 
samenwerken? 
 

Wij gaan hulp zoeken om te komen van de 
huidige resultaten tot een afgerond plan. 

Wat hebben jullie van de gemeente nodig 
om samen te werken?  
 
Denk aan: 
1. Praktische ondersteuning 
2. Expertise inbrengen 
3. Inbrengen van ervaringen van andere 
initiatieven 
4. Procesondersteuning 
5. Het initiatief mede initiëren 
6. Het initiatief aanjagen 
7. Als een van de partners producten 
inbrengen. 
 

Een geschikte adviseur om ons te 
begeleiden om van  de huidige ideeën te 
komen tot een samenhangend plan en de 
praktische zaken rond het inhuren van een 
adviseur. 
 
Informatie vanuit de gemeente die 
nodig/bruikbaar is om een dorpsplan op te 
stellen. Bijvoorbeeld ten aanzien van 
demografie, woningvoorraad, verkeer, 
veiligheid en bestemmingsplannen. 
 
Tussentijdse afstemming met gemeente 
betreffende de plannen vanuit Sirjansland 
en de kwaliteit en haalbaarheid van het 
plan. 
 

Welk draagvlak is er voor het overnemen 
van deze taak bij inwoners en/of 
gebruikers? 

Een groep actieve dorpsgenoten heeft zich 
georganiseerd in een commissie 
‘dorpsplan’ van de dorpsraad. 
Omwonenden van het schoolgebouw 
hebben zich georganiseerd in een 
werkgroep ‘Old Skool’. Er wordt zoveel 
mogelijk contact gehouden met de 
dorpsbewoners, onder andere via de 
openbare dorpsraad vergaderingen, hier 
worden ideeën gedeeld en terugkoppeling 
gegegeven. 
 

Hoe gaan jullie de uitvoering organiseren? Uitvoering zal gebeuren vanuit de 
commissie ‘dorpsplan’ onder toezicht van 
de dorpsraad. 
 

 


