Dorpscoöperatie, hoe komt een mens op de gedachte!
Hoe komt een mens in Meeden op de gedachte van een dorpscoöperatie? Om te
beginnen is een coöperatie niet iets anders dan een gewone vereniging, maar wel
met veel zelfwerkzaamheid. In de geschiedenis van Meeden waren begin 1900
perioden, dat de gemeente betrekkelijk weinig aan voorzieningen in het dorp kon
doen. Als de mensen in die tijd een sportterrein wilden, dan moesten ze met elkaar
aan de slag om dat te maken. Uit zelfwerkzaamheid van de burgers zijn
bijvoorbeeld bibliotheken ontstaan. En zwembaden. Of speeltuinen. Ook
woningbouwverenigingen. Er zijn uit die tijd talloze voorbeelden van coöperaties.
Na de oorlog kwam de tijd dat vooral de overheid alleen zorgde voor de
voorzieningen. En nu in de 21e eeuw is het woord burgerparticipatie helemaal in:
de gemeente en de burgers moeten samenwerken om de dorpen goed bij de tijd te
houden. Zodat het voor alle dorpsgenoten van de wieg tot het graf goed wonen is
in de dorpen. Burgerparticipatie heeft met financiën te maken (noodzakelijke
bezuiniging) maar is ook een filosofie.(burgers zijn zelf ook verantwoordelijk).
Het was wethouder Ploeger die de Dorpsadviescommissie Meeden ruim twee jaar
geleden wees op een landelijk initiatief van dorpscoöperaties. Door zijn
enthousiaste bemiddeling zijn we in Meeden met het maken van plannen begonnen.
Het leidde ons naar een zg.NPOE project, een Europees project, dat onder
gebracht was bij het Ministerie van Economische Zaken en dat zich ook bezig hield
met ouderencoöperaties.Wie meer wil weten over deze achtergrond kan even
googelen op de letters npoe. We kregen vanuit het ministerie ondersteuning van
twee heren (adviesbureau Klumper) en zijn enthousast aan het werk gegaan. In
twee werkgroepen. We kozen er meteen voor om dit plan niet alleen voor de
senioren te schrijven, maar voor alle leeftijdsgroepen in het dorp. Eén werkgroep
hield gesprekken in het dorp om wensen en behoeften in beeld te krijgen. De
andere werkgroep zocht uit wat een coöperatie precies is en kan betekenen. Ook
bezochten we voorbeelden van dorpscoöperaties in ons land. En daar zagen we
heel overtuigende dingen. Zou zoiets ook in Meeden mogelijk zijn? Zo is er stap
voor stap een plan dorpscoöperatie Meeden op papier gekomen.
Ons motto is: Meeden is en blijft een compleet dorp. Wij proberen daarom goede
ideeën te ontwikkelen over hoe Meeden er in de toekomst uit moet zien. Daarover
adviseren we (gevraagd en ongevraagd) het gemeentebestuur. Adviezen op het
gebied van zorg en wonen, op het gebied van verkeersveiligheid en het uiterlijk
aanzien van het dorp. Een ander onderwerp voor de toekomst is het hart van het
dorp met een multifunctioneel centrum.
Die ideeën willen we samen ,dat wil zeggen met zoveel mogelijk mensen en
instellingen in het dorp, ontwikkelen. En dat is het eerste pluspunt van de
dorpscoöperatie: het is een democratische vereniging met leden. Dat was de
dorpsadviescommissie niet.
Een tweede voordeel is dat een dorpscoöperatie als vereniging ook een
rechtspersoon is. Dat wil zeggen dat de coöperatie, als dat gunstig is voor het dorp,
goederen kan bezitten en contracten kan afsluiten.
In die zin zullen leden en bestuur van de coöperatie als orgaan van participerende
burgers uit Meeden een krachtiger samenwerkingspartner voor het
Gemeentebestuur kunnen zijn.

Adviseren over het dorp, bevorderen dat bestaande instellingen een optimaal
aanbod in ons dorp doen en voor de toekomst blijven inspannen om gewenste
voorzieningen in Meeden te houden en te krijgen: dat wil de Dorpscoöperatie
Meeden. En ook: het promoten van de instellingen en bedrijven die in Meeden
werken. Met als motto: met elkaar, voor elkaar.
Of dat lukt? Het is nog een streven. Maar, wie niet waagt, die niet wint.
Henk J.Plenter.

