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1 Vraagstuk 

De gemeente Schermer gaat fuseren met de gemeente Graft-De Rijp en de stad Alkmaar. Zo ontstaat 

een gemeente met meer dan 100.000 inwoners, met zowel een grote stad als dertien kleinere kernen. 

Maatschappelijke ontwikkelingen raken momenteel kleine kernen, zoals vergrijzing, ontgroening, verlies 

van voorzieningen en een groter beroep op zelfredzaamheid. Hebben de kleine kernen voldoende 

“body” om vitaal te blijven? Hoe organiseer je in een grote (deels stedelijke) gemeente voldoende 

aandacht voor de vitaliteit in kleine kernen? De gemeente wil met het project Vitaliteitsimpuls Kleine 

Kernen hier handvatten voor ontwikkelen, zodat de kwaliteit en identiteit van kleine kernen behouden 

blijft of versterkt wordt. Het project dient de volgende vragen te beantwoorden:  

1. Hoe kan de verbinding tussen bewoners van kleine kernen en bestuurders van een grote gemeente 

versterkt worden? 

2. Hoe kan de zelfstandigheid en activiteit van bewoners vergroot worden?  

 

 Aan de hand van de resultaten van het onderzoek bepaalt de gemeente haar inzet om de vitaliteit van 

de kleine kernen te behouden of versterken. Dit wordt verwerkt in het kernenbeleid.  

Om antwoord op de vragen te vinden hebben we voor Grootschermer het unieke eigen karakter en 

lokale vraagstukken blootgelegd. Gekozen is om naar Grootschermer te kijken omdat dit dorp zich 

enigszins in de luwte ontwikkelt. Maar betekent dit dat er geen vragen zijn in Grootschermer? Om hier 

goed antwoord op te krijgen was het nodig om via een aantal wegen met het dorp in gesprek te gaan: 

• Interview met het panel Wonen, welzijn en Zorg met professionele partners 

• Vitaliteitsscan 

• Historische analyse van het dorp en de regio 

• Sneeuwbalgesprekken: we lieten “sleutelpersonen” en willekeurige inwoners in het dorp hun 

verhaal vertellen 

• Inventarisatie van wenselijke toekomstscenario’s bij inwoners 

• Dialoog met gemeentelijke werkgroep kleine kernen 

 

Belangrijkste resultaten 

 

DNA 

Mensen regelen hier hun zaakjes zelf wel, aldus de Grootschermenaar. Daar hebben ze de gemeente 

helemaal niet bij nodig. In Grootschermer, een dorp met een plattelandskarakter, organiseren veel 

bewoners zelf activiteiten, is oud worden nog mogelijk omdat je terug kunt vallen op familie en buren. 

Bovendien is er nog een supermarkt met postkantoor en een basisschool. De vraag is hoe lang nog. De 

Troefmarkt redt het alleen door ook maaltijdservices en catering aan te bieden, de school heeft nog net 

genoeg kinderen, terwijl het dorp vergrijst. Grootschermer verandert. In sommige activiteiten zit de 

klad. De saamhorigheid loopt terug volgens de oudere bewoners. Er zijn nieuwkomers in Grootschermer 

komen wonen, vanwege de mooie ligging. Zij zijn individualistischer, hebben andere wensen en 

verwachtingen van het dorpsleven en hebben vaak interesse in andere activiteiten dan de huidige. Maar 

gaat dit ten koste van de dorpsgemeenschap? Nieuwkomers zorgen juist ook voor vers bloed in het 

verenigingsleven. En ze organiseren ook activiteiten, zij het andere dan voorheen. Het Koe-op-stal-feest 

is vervangen voor Podium onder de Toren.  

Er zijn zorgen of er in de toekomst voldoende onderlinge zorg voor alle bewoners georganiseerd zal 

worden, omdat bewonersstructuren veranderen. Nu wordt er vooral door familie nog goed op ouderen 
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gelet, maar nieuwkomers hebben geen familie in de buurt. Het is de vraag of zij voldoende geïntegreerd 

zijn in de gemeenschap om daarop terug te kunnen vallen.  

Daar waar het informele netwerk sterk is, is de formele organisatiegraad niet zo groot. De gemeente ziet 

de dorpsraad als aanspreekpunt, maar de organisatiekracht en verbondenheid van de dorpsraad met 

het dorp is beperkt. De dorpsraad is op haar beurt niet tevreden over de samenwerking met de 

gemeente, deze kan slagvaardiger.  

 

Beantwoording vragen 

 

Hoe kan de verbinding tussen bewoners van kleine kernen en bestuurders van een grote gemeente 

versterkt worden?  

De huidige dorpsraad is in haar huidige vorm niet zonder meer de aangewezen partij om de contacten 

met de dorpen te onderhouden. Ze heeft beperkt draagvlak in het dorp, kan moeilijk actieve leden 

vinden, wil geen aanjager van initiatieven zijn of verdergaande bevoegdheden krijgen. Dit is niet alleen 

in Grootschermer zo. De gemeente zou beter op zoek kunnen gaan naar andere (informele) netwerken 

en sleutelpersonen, waarbij ze rekening houdt met de verwachtingen die bewoners van het dorpsleven 

hebben en met de organisatiekracht in het dorp. Dit bepaalt de rol die netwerken kunnen en willen 

spelen. Vaak spelen ondernemers een krachtige rol. De inzet van de gemeente dient hierop aan te 

sluiten. Dus niet één manier van samenwerken, maar maatwerk. Vraag natuurlijk ook aan de bestaande 

dorpsraad wat hun eigen gewenste rol en positie is.  

De gemeente dient ook te kijken naar haar eigen rol: spelen zij zelf het spel goed. Dit betreft met name 

de kwaliteit van informeren en de slagvaardigheid.  

Het afwegingskader in het hoofdrapport biedt houvast om te zoeken naar een betere verbinding tussen 

gemeente en bewoners. Als experiment zouden veel bevoegdheden bij de dorpsraad kunnen worden 

neergelegd. Doordat bewoners zien dat er wat te halen is krijgen ze interesse, maar moet de dorpsraad 

ook haar werk goed doen. Dit kan vernieuwing in de dorpsraad tot stand brengen. Dit vraagt wel de 

nodige begeleiding. 

 

Hoe kan de zelfstandigheid en activiteit van bewoners vergroot worden?  

Bij de beantwoording van bovenstaande vraag zijn enkele wenken genoemd. De belangrijkste is om 

maatwerk te leveren en bewoners te benaderen op een wijze die hen aanspreekt: 

• Zet losse en flexibele netwerken in, in plaats van één vaste vorm. 

• Appelleer bij bewoners aan de noodzaak om zelf zaken op te pakken: sluit aan bij de vraagstukken 

die leven in de dorpsgemeenschap en creëer urgentie. 

• Ga op zoek naar bestaande netwerken en versterk deze: haak aan bij initiatieven die lopen en de 

mensen hierachter. Zoek ook naar andere (potentieel) actieve bewoners, die nu vaak onbekend zijn. 

• Benader inwoners vanuit hun motivatie. Bepaal of zij willen en kunnen en vervolgens welke rol je 

als gemeente inneemt. Bij de ene groep kan het over beleid gaan, de andere wil juist een project 

starten. De ene groep heeft ondersteuning nodig, de andere juist niet. Maak hierbij gebruik van 

verschillende instrumenten (financieel, organisatievormen, toekomstplannen, communicatieve 

instrumenten). 

• Speel het spel goed: zorg voor korte lijnen naar bestuur, kom afspraken na, lever goede informatie 

op tijd, enzovoorts. 

 

En vooral: wees oprecht! 
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2 DNA Grootschermer 

 

Een lintdorp, gelegen in het oude veengebied tussen de Schermer en de Beemster. Het is een dorp met 

twee gezichten. Enderzijds een authentiek dorp met een agrarisch karakter en familiebanden die ver 

terug gaan. Anderzijds een dorp dat zich ontwikkelt als woonplaats voor mensen die landelijk willen 

wonen en hun netwerk deels buiten de dorpsgemeenschap hebben. Er zijn zorgen over saamhorigheid 

en voorzieningen. De bewoners hebben een aanzienlijke mate van zelfredzaamheid, maar soms duurt 

het voordat zijn in beweging komen. Op veel inbreng van de gemeente zitten ze niet echt te wachten.  

 

Wie woont er? 

 

In Grootschermer wonen in totaal 630 mensen, verspreid over 240 huishoudens. Veruit de grootste 

groep is 45-65 jaar oud, terwijl de groep jongeren (15-25 jaar) beperkt is. Dit laatste is gangbaar in kleine 

kernen. De groep 25-45 jaar is iets kleiner dan in de andere kernen die wij onderzocht hebben in Noord-

Holland. Deze leeftijdsopbouw duidt op een relatief grote groep “empty nesters”, mensen wier kinderen 

uit huis zijn of binnenkort gaan.  

Het inkomen van de bewoners is gemiddeld hoog. Ook het aandeel lage inkomens is lager dan in de hele 

gemeente. Driekwart van de woningen is een koopwoning. De gemiddelde woningwaarde is hoog 

(€ 308.000). 

 

Ligging en ruimtelijke structuur 

 

Grootschermer is een lintdorp dat ligt in het oude 

veengebied tussen de droogleggingen Schermer en 

Beemster. Ten westen en oosten van Grootschermer is de 

Eilandspolder te vinden, het voormalige Schermereiland. 

Delen hiervan betreft een landbouwgebied met rationele 

verkaveling. Een groter deel ervan is natuurgebied 

geworden. Het landschap aan de oostzijde is oud 

veenlandschap. Dit kenmerkt zich door lange, smalle 

graslanden omringd door sloten. Het bepaalt ook de 

structuur van het dorp; een lint met bebouwing met 

daarachter grasland. Aan het Zuideinde is begin jaren 

negentig een nieuwbouwwijkje gebouwd. 

Het dorp is primair gericht op Alkmaar, dat er ruim 10 

kilometer vandaan ligt. Een deel van de mensen werkt in 

de regio Amsterdam.  

 

Historie 

 

God schiep de wereld, maar de Hollanders maakten 

Holland. Zo is het precies gegaan in de nabije omgeving van 

Grootschermer. Het dorp is gebouwd aan de rand van 

Schermereiland. Dit voormalige eiland lag tussen de meren 

Schermer en de Beemster. De meren zijn in het veenland 
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ontstaan toen het tijdens stormen overstroomd werd. In de dertiende eeuw werd het Schermereiland -

 een moerasgebied - ontwaterd. Hierdoor kon vee het hele jaar het land op en werd er graan verbouwd. 

De veengrond klonk echter in, waardoor bedijking nodig was. Grootschermer is ontstaan tijdens deze 

bedijking. Aan de dijken is Grootschermer gebouwd als lintdorp, met voornamelijk aan de oostzijde 

strokenverkaveling met bebouwing op de kavels. Het dorp heeft deels een agrarische achtergrond 

(veeteelt). Voor de drooglegging van de Schermer en Beemster werd gewerkt in de haringvisserij en 

walvisvangst en was er enige handel en vrachtvervoer over het water. Na de drooglegging werden 

handel en nijverheid van groot belang, onder andere via industriële molens. De hennepnijverheid 

speelde in de streek een belangrijke rol (Graft, Schermerhorn), maar dit ging aan Grootschermer voorbij. 

In het lage natte land bleef boeren lastig. Vanwege de vele waterwegen bleef scheepvaart een rol 

spelen. 

 

Voorzieningen / functionele structuur 

 

In het dorp is een aantal elementaire voorzieningen voorhanden. Er is een kleine supermarkt (de 

Troefmarkt) dat ook postkantoor is. Deze winkel bezorgt ook levensmiddelen bij mensen thuis, met 

name oudere mensen maken hier gebruik van. Er is een basisschool, de dichtstbijzijnde middelbare 

school is in Alkmaar. Als sportvoorziening zijn er voetbalvelden van de Grootschermer Sport Vereniging, 

een tennisvereniging en ’s winters een natuurijsbaan die door de ijsvereniging wordt beheerd. In de 

sportzaal van de school is een gymclub. In het hart van het dorp is een café, waar zich ook een deel van 

het verenigingsleven plaatsvindt. Het gebruik van buurthuis ‘t Wavertje neemt af, voornamelijk doordat 

de ouderenvereniging die hier veel gebruik van maakte minder actief is. Enkele jaren geleden is een 

bewoner een horlogereparatiezaak begonnen. 

 

De bus doet ieder uur het dorp aan. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de deeltaxi. Het dorp 

ligt voor Nederlandse begrippen vrij afgelegen. Snelwegen liggen op circa 10 kilometer afstand (A7 en 

A9, de slingerende ontsluitingsweg loopt na 3,5 kilometer uit op N-wegen). 

Culturele activiteiten worden georganiseerd in het voormalige Raadhuis, de Hervormde Kerk en de 

Beeldentuin (Nic Jonk). Het historische dorpsgezicht wordt deels gevormd door karakteristieke stolp-

boerderijen. Dit dorpsgezicht, in combinatie met omliggende dorpen als De Rijp en het veenlandschap, 

Schermer en natuurgebied de Eilandspolder, trekt met name fiets- en wandeltoeristen aan. Dit toerisme 

zorgt voor levendigheid. 

 

Zoals veel kleine dorpen staan ook de voorzieningen in Grootschermer onder druk. Veel mensen doen 

de boodschappen bij grote supermarkten; de Troefmarkt wordt vooral bezocht voor de vergeten 

boodschappen en door ouderen. De eigenaar speelt tegelijkertijd een belangrijke rol in het dorp. Hij 

organiseert diverse activiteiten voor het dorp en sponsort evenementen en clubs. Het café is met de 

komst van nieuwe uitbaters nieuw leven ingeblazen. Het zorgt voor levendigheid in het dorp door vele 

activiteiten te organiseren. Het is tevens een plek waar verenigingen bijeenkomen.  De dorps-

gemeenschap ontmoet elkaar in het café. Dit is ook nodig voor de levensvatbaarheid van de 

uitspanning. 

Bewoners die wij spraken geven aan dat de aanwezigheid van een supermarkt en school voor hen de 

ondergrens is voor de leefbaarheid. Nieuwkomers hebben deze voorzieningen bij hun vestigingskeuze 

betrokken. Zij geven tevens aan dat met name de school een waardevolle bindingsfunctie heeft. Het 

helpt het dorp ook om nog autonoom te blijven (niet enkel als “buitenwijk” voor een andere 

woonplaats) en vergrijzing tegen te gaan. Er zijn echter ook zorgen over de kwaliteit. Verschillende 
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groepen zitten bij elkaar, en kinderen die achterblijven leggen relatief veel beslag op de tijd van de 

docenten.  

Ouderen geven aan dat zij naar Graft of Schermerhorn moeten wanneer zij slecht ter been raken. In 

Grootschermer zijn geen ouderenwoningen met zorg.  

 

Sociale structuur / normen en waarden 

 

Oud en nieuw 

Het dorp heeft twee sociale gezichten. Enerzijds wonen er veel oorspronkelijke Grootschermenaren, 

met familiebanden die ver terug gaan. Zij refereren aan de boerengemeenschap die er ooit was. Dit was 

tot in de jaren zestig een arme gemeenschap van vooral kleine boeren. Vanaf de jaren zeventig is er 

instroom van buiten gekomen. Inmiddels woont er redelijk veel “import” die vanwege het mooie, 

landelijke karakter van het dorp en de omgeving in Grootschermer is komen wonen. De meeste 

instroom is kapitaalkrachtig en bewoont veelal de oude, ruime stolpboerderijen. De banden tussen de 

oorspronkelijke bewoners en import zijn over het algemeen goed. De cultuur is redelijk open. Bewoners 

geven aan dat nieuwkomers wel hun best moeten doen om te integreren. Hier zijn tal van 

mogelijkheden voor, zoals het “katknuppelen” of de jaarlijkse kermis. Uiteraard heeft niet iedere 

nieuwkomer hier behoefte aan.  Andersom is ook een beweging zichtbaar. Sommige nieuwkomers 

organiseren zelf andere activiteiten waar de oorspronkelijke bewoners aan meedoen, zoals het Podium 

onder de Toren.  

De belangen van deze twee groepen liggen uiteen, waardoor enig onbegrip ontstaat. De oorspronkelijke 

bewoners kijken bijvoorbeeld sterker naar hun economische nut van de omgeving. Zij zijn bijvoorbeeld 

voor het ophogen van veengronden, ten behoeve van de melkproductie van koeien. Nieuwkomers zien 

de veengronden juist als natuurgebied, wat waarde geeft aan de kwaliteit van wonen waarvoor zij naar 

Grootschermer zijn gekomen. Dit verschil is ook zichtbaar bij de discussie over vernieuwing van een 

brug. Moet dit een brug zijn waar je makkelijk met een trekker overheen kunt of een smalle, 

historiserende brug.  

 

Betrokkenheid bij dorp 

Deelname aan activiteiten en verenigingen neemt af of ze verdwijnen, zoals het “Koe-op-stal-feest”. Dit 

wil toch niet zeggen dat het verenigingsleven enorm onder druk staat. Sommige worden juist nieuw 

leven in geblazen, zoals de plattelandsmannen of de ijsvereniging. Soms is het juist een buitenstaander 

die voor een nieuwe impuls zorgt. De kermis houdt stand als evenement waarvoor oorspronkelijke 

Grootschermenaren terug naar het dorp komen. De betrokkenheid uit zich ook buiten het 

verenigingsleven om. Zo rekent de loodgieter de school een zacht prijsje voor reparaties waar eigenlijk 

geen budget voor is. De drijfveer voor betrokkenheid komt volgens sommige bewoners voort uit het 

‘met elkaar moeten rooien’, omdat er 

niks in de buurt is. 

 

In dorpshuis ’t Wavertje worden diverse 

activiteiten georganiseerd, met name 

voor ouderen. Vrouwen van nu hebben 

één maal per maand een avond en tot 

voor kort speelden oudere heren er 

biljart. Het aantal activiteiten loopt 

echter terug. Dit heeft te maken met het 

verdwijnen van oudere mensen uit het 
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dorp. De functie van ’t Wavertje wordt langzaamaan minder. 

 

Een deel van de nieuwkomers is over het algemeen wat anders betrokken bij het dorp. Er wordt door 

sommige bewoners geklaagd over afnemende gemeenschapszin. Er zijn minder mensen lid van vereni-

gingen. Sommige bewoners verwijten dit de nieuwkomers, die hun eigen netwerk buiten het dorp 

hebben en te druk zijn om aan sociale activiteiten in het dorp deel te nemen. Er is niet altijd begrip voor 

de andere verwachtingen en behoeften die deze groep bij het leven op het dorp hebben.  

 

Drie buurten  

Hoewel er in het dorp niet zoveel huizen staan, is het dorp onder te verdelen in drie delen. Dit heeft te 

maken met het lange lint, hierdoor vindt ontmoeting minder snel plaats. Het Noordeinde bestaat uit een 

mix van leeftijd, huishoudenssamenstelling en oudgedienden en nieuwkomers. Op het Zuideinde zijn de 

familiale banden het sterkst. Een uitzondering is het blokje sociale huurwoningen. Hier wonen veel 

mensen van buiten. In het dorp is hier weerstand tegen, omdat het voor jonge bewoners van Groot-

schermer moeilijk is om een betaalbare woning te vinden. Bewoners zijn van mening dat zij voorrang 

zouden moeten krijgen. Dit wordt versterkt door de sociale problematiek die bij een deel van de 

bewoners speelt of heeft gespeeld. Er is in het verleden sprake geweest van overlast, prostitutie, 

drugsgebruik en psychische problematiek. Sommige bewoners vinden dat een deel van de huidige 

bewoners niet aansluit bij hun levensstijl. Ten zuidwesten van het Zuideinde ligt enigszins geïsoleerd een 

nieuwbouwwijk. Hier wonen mensen die over het algemeen zich minder betrokken voelen bij het dorp. 

Zij zetten zich wat minder in voor sociale activiteiten of het verenigingsleven. 

  

Zelforganiserend vermogen 

De bewoners organiseren zelf het een en ander, zoals de kermis. Soms zakken wat activiteiten in. 

Mensen klagen dan, maar meestal staat er een aantal personen op dat het weer vlottrekt. Dit zijn soms 

juist nieuwkomers. Veel wordt georganiseerd vanuit het verenigingsleven. Dit gaat goed, er zijn altijd 

voldoende ouders die kinderen naar uitwedstrijden willen brengen.  

Bewoners zijn ervan overtuigd dat als het echt nodig is, mensen opstaan om problemen aan te pakken. 

In eerste instantie kijkt de gemeenschap afwachtend toe als er iets aan de hand is, bijvoorbeeld als er 

een ruzie is tussen twee groepen bewoners. Er kan soms een afwijzende houding zijn naar anders-

enkenden. Veel bewoners kunnen erg normatief zijn. Wanneer het echt nodig is, staan er doorgaans 

toch mensen op om er iets aan te doen. 

 

Er zijn enige zorgen over de zelfredzaamheid van ouderen. Op de meeste ouderen wordt goed gelet. Er 

wonen veel families die op hun eigen leden en op elkaar letten. Nieuwkomers die geen netwerk in het 

dorp hebben en bewoners van wie de kinderen ver weg wonen, dreigen soms te vereenzamen. Het valt 

bewoners op dat ouderen niet graag om hulp vragen. Met name als een partner geheugenproblemen 

begint te krijgen, ontstaan problemen. Voor hen is dagbesteding nodig, juist ook voor de partner. Dit 

kunnen mantelzorgers niet organiseren.  

Een aantal ouderen kan zelf het huishouden niet meer runnen. Veel woningen en de tuinen zijn te groot 

voor ouderen. Ook omdat kinderen in grotere mate ver weg wonen. 

 

Dorpsraad en de rol van de gemeente 

 

De gemeente Schermer wil graag weten hoe bewoners staan tegenover de bestuurlijke afstand, zeker 

gezien de fusie met Alkmaar. Welke rol kan de dorpsraad hierbij spelen? 
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De dorpsraad bestaat momenteel uit drie betrokken bewoners. Zij geven aan dat het moeilijk is om 

opvolgers te vinden. De dorpsraad heeft twee maal per jaar overleg met de gemeente. Zowel de 

dorpsraad als individuele bewoners ervaren een gebrek aan slagkracht en een afstandelijke houding van 

de gemeente. De acties die uit het overleg met de dorpsraad voortkomen worden niet opgepikt; het 

bespreken van initiatieven uit het dorp (ook zonder de dorpsraad) kost veel tijd en krijgt vaak geen 

opvolging. Een voorbeeld is het budget voor projecten waarover de dorpsraad mocht besluiten. Het 

heeft lang geduurd voordat het budget beschikbaar kwam. Volgens de bewoners gebeurde er met de 

plannen die bewoners zelf aandroegen niet veel. Of het duurde heel lang, bijvoorbeeld het plaatsen van 

een picknickbankje.  

 

Er zijn signalen dat de formele organisatiegraad niet zo groot is. Er zijn weinig bewoners die zich 

aanmelden voor de dorpsraad. Initiatieven, zoals het terugbrengen in oude staat van de brug, worden 

los van de dorpsraad opgepakt. Onder bewoners bestaan twijfels over het draagvlak van de dorpsraad 

onder bewoners. Het is niet de partij die dorpsbewoners weet te enthousiasmeren of stimuleren. Lastig 

hieraan is dat de gemeente de dorpsraad als aanspreekpunt ziet. Hierdoor kon het gebeuren dat de 

dorpsraad ja zegt tegen de aanleg van een parkeerplaats, terwijl overige dorpsbewoners niet op de 

hoogte zijn en er feitelijk geen draagvlak is.  

 

De dorpsraad zou graag een slagvaardiger gemeente willen die adequaat beslissingen neemt. Na de 

fusie zou een aparte wethouder voor de dorpen denkbaar zijn. Daarnaast willen ze graag één 

aanspreekpunt met mandaat, waarmee ze ongeveer twee keer per jaar overleg hebben en goed zaken 

kunnen doen.  

De rol die de dorpsraad zelf wil innemen is niet anders dan de huidige. Ze ziet zichzelf vooral als 

intermediair tussen bewoners en de gemeente. Ze wil niet zelf het starten van activiteiten aanjagen of 

budgetrecht krijgen.  

Ideeën die andere bewoners aandragen: 

• De dorpsraad wordt een echte belangenbehartiger,  

• Bewoners met een initiatief zoeken zelf de gemeente op, de dorpsraad wordt geïnformeerd  

• Een lid van de dorpsraad wordt voor een paar uur (soort van) ambtenaar, die beslissingen neemt 

over het dorp.  

• Gemeente zelf moet bij plannen dorpsavonden organiseren. Daarnaast structureel in het openbaar 

met dorp in overleg, niet alleen met de dorpsraad. 

• Dorpenwethouder. 

• Dorpsraad echt macht geven, via budgetrecht. Dit wil de huidige dorpsraad niet. Maar wellicht gaat 

participatie zo wel leven en staan er opvolgers op die hiermee aan de slag willen. 

• Bewoners moeten de dorpsraad niet louter gebruiken als klachtenloket. 

• Mensen ervaren dat de gemeente niks doet, maar zien dat als kracht. Het leidt tot zelfredzaamheid. 

Ze vinden steun van gemeente ook niet echt nodig. 
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3 Bijlagen bij DNA 

Het DNA is tot stand gekomen aan de hand van interviews met “sleutelpersonen” in het dorp, maar ook 

met willekeurige bewoners. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van een aantal andere bronnen:  

• Interview met het panel Wonen, welzijn en Zorg van de gemeente Schermer. 

• Onderzoek wenselijkheid toekomstscenario’s. 

• Vitaliteitsscan: een  verzameling van indicatoren die de vitaliteit van Grootschermer en de 

gemeente Schermer duiden. 

   

3.1 Interview platform Wonen, Welzijn, Zorg Schermer 

Op 2 september vond er een interview plaats met het platform Wonen, welzijn en zorg van de 

gemeente Schermer. Wij vroegen de leden hoe zij vinden dat het gaat met de kleine dorpskernen in het 

algemeen en die van Grootschermer in het bijzonder. Kunnen bewoners hier prettig leven, zijn er 

voldoende voorzieningen, helpen mensen elkaar? In het bijzonder wilden we weten of mensen klaar 

staan voor elkaar, of dorpsbewoners zelf veel organiseren en wat de gemeente zou moeten doen. In de 

gemeente Schermer willen we ook weten hoe de gemeente na fusie met Alkmaar de afstand tot de 

dorpsbewoners klein kan houden. 

 

Het gesprek resulteerde in de volgende aandachtspunten:  

• In alle kernen is men terughoudend met het aankloppen bij een organisatie voor zorg of 

ondersteuning. Dit heeft te maken met de plattelandsinstelling: we zorgen zelf wel voor onze 

zaakjes. 

• In de kernen Schermerhorn en Stompetoren klopt men het snelst aan bij een organisatie: hier zitten 

namelijk de meeste voorzieningen. Alles zit al dichtbij. 

• De andere kernen zijn kleiner, kennen minder voorzieningen en kennen hechtere sociale netwerken 

(vaak de familie).  Bovendien komen hier nog relatief veel grote gezinnen met veel kinderen voor. 

Die zorgen dan voor hun ouders. Dit neemt wel af.  

• Vaak wordt een zorgvraag lang uitgesteld. Soms zelfs zolang dat de problemen erg groot zijn als 

men uiteindelijk toch voor hulp gaat aankloppen. 

• Grootschermer kent veel import van jonge 50-plussers uit de Randstad. Zij kopen een mooie 

boerderij, maar zijn nauwelijks betrokken bij het sociale leven / verenigingsleven. Mogelijk een idee 

om deze mensen bij verhuizing naar Schermer een welkomstpakket met info over verenigings-

leven / activiteiten aan te  bieden? Mogelijk kan de dorpsraad daar een rol bij spelen (toont zich nu 

nog nauwelijks).  

• Mensen organiseren zelf activiteiten, maar moeten daarbij wel een klein handje geholpen worden 

door professionele organisaties / gemeente. 

• Belangrijk voor het creëren van meer binding: een eigen onderkomen van welzijnsorganisaties 

(wijksteunpunt?). 

• Organiseer activiteiten waarbij jong en oud betrokken worden 

• Sterke binding tussen bewoners mogelijk ook ontstaan door de katholieke volksaard (voor elkaar 

klaar staan). Sterkste binding is in Zuidschermer. Grootschermer is wel iets toegankelijker. Zuid-

schermer kent ook geen echt dorpshart (woningen liggen relatief ver uit elkaar langs de vaart).  

• Fusie met Alkmaar: zowel positief als negatief: 
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o Positief: gemeentelijke organisatie van Alkmaar is professioneler en uitgebreider. Mensen met 

behoefte aan zorg worden sneller doorgeleid naar de juiste persoon en worden sneller 

geholpen. 

o Negatief: vooral handig voor mobiele huishoudens. Voor mensen met beperkte mobiliteit (zoals 

ouderen) komt de gemeente verder weg te staan. Daarnaast: bij de gemeente Schermer kent 

men de eigen bewoners: bij Alkmaar ben je een nummer. 

• Belangrijke plekken in de dorpen waar mensen elkaar ontmoeten: 

o Supermarkt 

o Maar vooral… de jaarlijkse evenementen: kermis, markten, etc. 

• Jongeren: een groot deel vertrekt uit de gemeente op het moment dat men gaat studeren of 

werken. Een deel van hen komt op latere leeftijd wel weer terug. Vooral de sterke binding met de 

familie is daarin belangrijk. Dit is in de kleinere kernen sterker aanwezig dan in Stompetoren en 

Schermerhorn. 

• Er komt vereenzaming onder ouderen voor. Maar men heeft niet echt zicht of dit in de ene kern 

meer voorkomt dan in de andere.  

3.2 Toekomstscenario’s 

Via een onderzoek zijn bewoners van Grootschermer toekomstscenario’s voorgelegd. Vier thema’s 

kenden ieder drie uitwerkingen. Via de school, supermarkt en café-restaurant zijn de scenario’s met 

vragenlijsten verspreid en er zijn scenarioborden opgehangen. Het bleek niet altijd eenvoudig te zijn om 

te kiezen uit scenario’s. De respons viel tegen. Desondanks kan er een beeld over de wensen van de 

bevolking geschetst worden, maar het is niet te zien als representatief onderzoeksresultaat.  

 

Thema Verenigingen, Vrijwilligers en mantelzorg 

 

A. Zonder voorzieningen helpen we elkaar 

Er is een sterk gevoel van saamhorigheid, dat blijkt ook uit het sterke verenigingsleven. Wel neemt het 

aantal ouderen toe en het aantal jongeren af. Boodschappen meenemen voor de oude buurvrouw, een 

keer naar de stad rijden met een kennis, de kinderen van een nicht uit school halen, dat doet men voor 

elkaar.  

 

B. Zelfredzaam in het dorp 

Het is rustig wonen in het dorp. Iedereen redt zichzelf. Er zijn weinig verenigingen en vrijwilligers. Als 

men minder mobiel wordt of meer zorg nodig heeft, is verhuizen naar een andere kern vaak de enige 

oplossing. 

 

C. Schouders eronder voor behoud van voorzieningen 

Inwoners zorgen er samen voor dat voorzieningen en verenigingen blijven bestaan, door het met 

vrijwilligers te organiseren. Dat deze voorzieningen en verenigingen niet altijd dezelfde kwaliteit hebben 

als de professionele voorzieningen, nemen de bewoners voor lief.  

 

Resultaat 

Scenario A en C zijn even populair. Scenario B duidelijk niet. Men verwacht dat de bewoners elkaar 

ondersteunen en dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan het dorp. Maar het gaat allemaal niet vanzelf. 

Het is duidelijk niet zo dat mensen niets met hun buren hebben, op een enkeling na. 
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1.  Wat vindt u in algemene zin van de drie scenario’s? 

 

 

2. Welke elementen in de scenario’s spreken wel en niet aan? 

 
 

Thema Voorzieningen 

A. Koste wat kost instandhouden voorzieningenniveau 

In het dorp zijn voorzieningen aanwezig. Voor inwoners is dit handig, maar het gebruik is beperkt tot 

momenten waarop het echt nodig is. Het overeind houden van deze voorzieningen is daarom lastig. 

 

B. Samen met andere dorpen een goed aanbod 

Liever één goede voorziening voor meerdere kernen dan één slechte voorziening per kern. Dit betekent 

dat kernen voorzieningen zoals de basisschool, buurthuis of sportvelden delen met andere kernen. 

 

C. Goed voorzieningenaanbod is bereikbaar 

Voorzieningen zijn uit het dorp verdwenen. Mensen in het dorp hebben een auto om de voorzieningen 

te bereiken of gaan op de fiets. Er is een busverbinding voor de bewoners die minder goed ter been zijn. 

 

Resultaat 

Scenario A spreekt het meeste aan en stuit op het minste verzet. Scenario B, samen met andere dorpen 

een goed aanbod aan voorzieningen bieden, spreekt veel mensen ook niet aan. Bij doorvragen blijkt dat 

bewoners vinden dat zij niet alle voorzieningen zelf hoeven te hebben, maar ze moeten wel bereikbaar 

zijn. De voorzieningen in Grootschermer hoeven ook geen topvoorzieningen te zijn. Bewoners vinden 
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voorzieningen

wel aan niet aan
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dat de gemeente in moet springen wanneer voorzieningen verdwijnen. Tegelijkertijd vinden zij niet dat 

zij zelf verantwoordelijk zijn voor het behoud van voorzieningen.  

 

1. Wat vindt u in algemene zin van de drie scenario’s? 

 

 

 

2. Welke elementen in de scenario’s spreken u wel en niet aan? 

 

 

Thema Bouwen en wonen 

 

A. Houd jongeren vast in het dorp 

Hoewel vrijkomende woningen voor starters te duur zijn en door ontgroening het aantal jongeren 

afneemt, wil het dorp tegen de trend in jongeren behouden. Goedkope leningen en de beperkte nieuw-

bouwmogelijkheden van goedkope starterswoningen moeten dit mogelijk maken.  
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wel aan niet aan
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B. Een leven lang in het dorp 

Het dorp vergrijst, het aantal ouderen neemt toe. Zelfstandig in het dorp blijven wonen, kan alleen in 

een geschikte woning. Nieuwbouw van voor ouderen geschikte woningen en geschikter maken van 

bestaande woningen krijgen volop aandacht. 

 

C. Leve het dorp: rustig en landelijk 

Het dorp behoudt haar landelijke rustige en historische karakter. Dat betekent dat er niet wordt 

bijgebouwd en dat er geen plek is voor bedrijvigheid. 

 

Resultaat 

Met name scenario A, het vasthouden van jongeren in het spreekt veruit het meeste aan. De instroom 

van de jongeren maakt allerhande voorzieningen haalbaar en betaalbaar, denkt men. De bouw moet 

zich richten op seniorenwoningen, met als voordeel dat woningen vrijkomen voor jongeren. Enige groei 

is welkom, maar echte focus lijkt niet gewenst. Scenario C is het minst populair. Men kiest duidelijk niet 

voor een rustig en landelijk karakter van het dorp.  

 

1. Wat vindt u in algemene zin van de drie scenario’s? 
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2. Welke elementen in de scenario’s spreken u wel en niet aan? 

 

 

 

Thema Rol van de gemeente 

 

A. Gemeente organiseert het met het dorp 

De gemeente en de bewoners maken samen plannen om het dorp prettig en leefbaar te houden. Alles 

gaat in goed overleg en waar nodig organiseert en regelt de gemeente activiteiten voor het dorp. 

 

B. Gemeente helpt een handje 

De gemeente bemoeit zich niet veel met het dorp, maar is beschikbaar als de bewoners daarom vragen. 

De bewoners regelen veel dingen zelf en worden daarbij ondersteund door de gemeente, bijvoorbeeld 

door vergunningen, buurthuizen, sportvelden en beperkte financiële bijdragen. 

 

C. Gemeente zorgt voor veiligheid en goed beheer 

Inwoners regelen zelf dat het dorp reilt en zeilt. Zij hebben daar de gemeente niet bij nodig. Alleen voor 

het aanvegen en onderhouden van de openbare ruimte is de gemeente aanwezig in het dorp.  

 

Resultaat 

Zowel scenario A als scenario B spreekt de bewoners aan. Samen optreden met de gemeente is 

belangrijk en waar nodig helpt de gemeente een handje mee. De rol van de gemeente is of echt mee 

organiseren, of faciliteren.  

Het dorp wil wel zelfstandig kunnen functioneren maar wel in goede samenwerking met de gemeente. 

Deze hulp wordt als noodzakelijk gezien omdat de bewoners het niet helemaal zelf kunnen regelen. 
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Bewoners van Grootschermer zien het als opgave van de gemeente om voor accommodaties voor 

verenigingen te zorgen.  

 

1. Wat vindt u in algemene zin van de drie scenario’s? 

 

 

2. Welke elementen in de scenario’s spreken u wel en niet aan? 
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3.3 Vitaliteitsscan 
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