Dorpsschouw
Duur: 1,5 tot 2 uur
Benodigdheden: plattegrond van het dorp, pennen en notitieboekjes, eventueel smartphone
(en whatsappgroep)
Deelnemers: 6 tot 15 personen
Ga niet vergaderen, maar loop samen door het dorp, vertel elkaar wat je ziet en leg het vast.
Een dorpsschouw is een zeer praktische manier van zien wat er goed is en wat er beter kan
in het dorp.
Laat je dorpsgenoten in groepjes van 3 tot 5 personen door het dorp lopen en laat hun
specifieke mooie en pijnpunten in kaart brengen. Je kunt dit doen door ze een kaart van het
dorp mee te geven een daarop en plus- en minpunten op aan te laten kruisen. Maar denk
ook aan een Whatsapp-groep; Deelnemers maken ter plaatse met hun smartphone foto’s en
sturen die naar de whatsapp-groep.
1. Stel vooraf een aantal vragen op. De vragen die je stelt, bepalen voor een deel de blik
waarmee gekeken wordt. Denk daarbij aan logische vragen als:
• Wat zijn beeldbepalende plekken in ons dorp?
• Wat zijn plus- en minpunten?
Maar ook aan vragen zoals:
• Wat maakt het dorp leefbaar?
• Wat moet anders?
• Waar zie je kansen voor het dorp?
• Waar vallen mensen tussen wal en het schip?
• Waar is het veilig, waar niet?
Bedenk 3 vragen waar je de deelnemers mee op pas stuurt.
2. Met een kaart van het dorp in de hand praat het vaak wat makkelijker. Als je geen
plattegrond hebt, denk dan aan Google Maps (maps.google.nl) en www.viamichelin.nl
om een kaart van je dorp te maken. Vergeet niet om even met je gemeente te bellen,
vaak kunnen zij u wel voorzien van kaartmateriaal.
Laat deelnemers ook foto’s maken van situaties in het dorp die ze van belang vinden.
Denk ook aan een whatsapp-groep: Dat maakt het makkelijk om de foto’s te verzamelen.
3. Ga tijdens het wandelen met elkaar in gesprek over wat er te zien is en wat er speelt
volgens de deelnemers. Geef de deelnemers een boekje en een pen mee om de
belangrijkste zaken op te schrijven.
4. Spreek af op een centrale plek en bespreek met elkaar wat je jullie gezien en besproken
hebben. Zet op een rij welk antwoorden de deelnemers op de startvragen hebben
gegeven en welke onverwachte inzichten en ideeën de wandeltocht heeft opgeleverd.

