Lichtenvoorde, 16 juli 2014

—Persbericht—
Europese Dorpsvernieuwingsprijs 2014 gaat niet naar Zieuwent!
Eervolle vermelding voor Zieuwent voor ‘bijzondere prestaties op meerdere terreinen’
Het Hongaarse dorp Tihany heeft de Europese Dorpsvernieuwingsprijs 2014 gewonnen. Dit dorp
werd door de internationale jury als overall winnaar aangewezen. De jury sprak lovend over de
29 inzendingen, afkomstig uit 12 landen, die alle van extreem hoge kwaliteit waren. Zieuwent
ontving een eervolle vermelding voor ‘bijzondere prestaties op meerdere terreinen van de
dorpsontwikkeling’.
Juryrapport: kracht van Zieuwent ligt bovenal in participatie van allen
In het juryrapport is onder andere de volgende beoordeling te lezen over Zieuwent: De kracht van Zieuwent
ligt bovenal in de participatie van allen. In Zieuwent wordt de' Doe-democratie' niet alleen uitgevoerd, het is
tot in de haarvaten van het dorp voelbaar. Zichtbaar wordt dit door de zeer geslaagde herinrichting van het
dorpsplein. Tussen alle betrokkenen, gemeentebestuurders, professionals en inwoners, vindt permanent
en consequent informatie-uitwisseling plaats. Dit versterkt de onderlinge verbinding.
Gemeente is trots op Zieuwent
Wethouder Vincent van Uem is trots op Zieuwent. “Ik was erbij toen het nieuwe dorpscentrum werd
geopend. En ik was erbij toen de jury werd rondgeleid op 14 juni in Zieuwent. Zieuwent heeft zich toen van
zijn beste kant laten zien en de jury getoond hoe groot hun organisatiekracht en saamhorigheid is. De jury
heeft ook kunnen ervaren hoe blij de inwoners zijn met het nieuwe centrum en met alle ontwikkelingen die
in Zieuwent plaatsvinden. En hoe zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen toekomst en
leefomgeving. Dát is wat er leeft in Zieuwent, en ik spreek daar uit de grond van mijn hart mijn waardering
voor uit!”
Reactie Zieuwent Belang ziet prijs als
beloning voor inzet vrijwilligers
Zieuwents Belang vernam dat de jury met
name onder indruk was van de geslaagde
overheidsparticipatie. “Dit hebben we vooral te
danken aan de inzet en betrokkenheid van de
inwoners, en een grote groep vrijwilligers”,
aldus Jos Kolkman, voorzitter van Zieuwents
Belang. “We zien de prijs als een beloning
voor hun inzet. We bedanken de gemeente
Oost Gelre voor het in ons gestelde
vertrouwen en hopen in de toekomst nog veel
samen met hen en de bevolking te realiseren.”
Prijsuitreiking 12 september in Vals
(Zwitserland)
De prijsuitreiking, het hoogtepunt van een
driedaags evenement, vindt plaats op 12
september in Vals. Dit Zwitserse dorp won in
2012 de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. In
Vals is een aansprekend programma
samengesteld, met workshops, excursies en
tentoonstellingen. Daarnaast kunnen de
deelnemers kennis en informatie over
dorpsvernieuwing uitwisselen en hun
internationale netwerk uitbreiden.

Europese Dorpsvernieuwingsprijs
Zieuwent deed mee aan de Europese
Dorpsvernieuwingsprijs omdat ze in 2013 de landelijke
dorpsvernieuwingsprijs won. De Europese
Dorpsvernieuwingsprijs is een tweejaarlijkse prijs van de
ARGE, de Europese organisatie voor
plattelandsontwikkeling en dorpsvernieuwing.
Bezoek jury 14 juni 2014
Zaterdag 14 juni bracht een driekoppige internationale
jury daarvoor een bezoek aan Zieuwent. Zieuwents
Belang hield toen in Het Witte Paard een presentatie
over het door de inwoners van het dorp zelf bedachte
herinrichtingsplan van het centrum dat vorig jaar werd
afgerond. Daarna werd de jury, afkomstig uit
Luxemburg, Oostenrijk en Slovenië rondgeleid door
Zieuwent. De jury bekeek onder meer het geheel
vernieuwde centrum. de Werenfriduskerk en de
parochietuin en het gedenkpark. Het gezelschap bracht
ook een bezoek aan het Parochiecentrum, waar plannen
bestaan voor een zogenaamd Maxhuis, een kleinschalig
woon- en zorgcentrum. Andere onderwerpen waren de
geplande woningbouw op het terrein waar nu nog de
Welkoop actief is en de multifunctionele accommodatie
voor jongeren ‘de Waareise binnen de Zieuwentse
gemeenschap. Tenslotte fietste het hele gezelschap nog
een rondje Zieuwentse kerkepaden.
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Zicht op de Werenfriduskerk, gelegen aan het geheel vernieuwde dorpscentrum

14 juni 2014: Halverwege de fietstocht vertelde Anton Stortelder uitleg de jury
over het (opnieuw) ontstaan van de kerkepaden rondom Zieuwent.
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