Nieuwe werkwijze Dorpsraad Horst per 2010
Ondersteund door Synthese en de Veerkrachtgroep
Doel dorpsraad
De dorpsraad stelt zich als opdracht acties te stimuleren, activeren en te faciliteren die een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp.
Bronnen voor acties
Er zijn 2 bronnen van acties die hun eigen eisen stellen aan de dorpsraad.
1. acties van uit de gemeenschap
2. acties van buiten de gemeenschap
1. acties van uit de gemeenschap
Dit zijn acties van bewoners die rechtstreeks voorkomen uit en aansluiten bij de behoeften van die
bewoners. De raad stelt zich als taak er voor te zorgen dat:
-Deze ideeën en hun uitwerking bekend worden in de hele gemeenschap
-De acties niet gaan botsen met voorschriften van overheden. Dit betekent veelal een rol spelen
bij het krijgen van vergunningen e.d.
-De actieve bewoners in contact brengen met de voor hun plan relevante deskundigen van de
gemeente en andere instanties.
-Deze bewoners de middelen ter beschikking krijgen die voorhanden zijn.
Opmerking: er zijn in buurten meestal vaste groepen zoals verenigingen e.d. die een actie willen.
De acties van deze groepen zijn relevant in zo verre de ideeën en plannen betrekking hebben op
de hele buurt.
Naast verenigingen zijn er ook instellingen als scholen die een functie of zelfs een taak hebben
richting leefbaarheid.
2. acties van buiten de gemeenschap
Dit zijn activiteiten die opgestart worden van uit beleid van een overheid.
- De eerste taak van de raad is hier: er op toe te zien dat het beleid zo vertaald wordt dat
bewoners zicht hebben op de consequenties die het voorgenomen beleid heeft voor de
gemeenschap.
- De raad kan er zorg voor dragen dat de ideeën die n.a.v. het voorgenomen beleid bij de
bewoners ontstaan, een plek kunnen krijgen in het plan van de overheid.
- Als bewoners met acties komen n.a.v. de gegeven informatie zijn de onder 1 genoemde punten
actueel.
De organisatie van een dorps/buurtraad
Om het bovenstaande te kunnen realiseren zou een raad als volgt georganiseerd kunnen zijn.
Opm. individuen kunnen in meerdere groepen zitten. De eerste vier groepen zijn min of meer vast.
De dorpsraad is nadrukkelijk geen politiek orgaan maar een organisatie van mensen die zich
willen inzetten om de leefbaarheid in een wijk/buurt of dorp te verhogen.
Er is daarom geen sprake van verkiezingen.
Iedereen die in een van de onderstaande groepen werk verricht is daarmee lid.
De duur van actief lidmaatschap kan dus heel wisselend zijn. De eerste vier genoemde groepen
kunnen min of meer vaste groepen zijn.

Kerngroep
Hierbij denk ik aan een kleine coördinerende groep die overzicht houdt
Communicatie binnen de gemeenschap
Deze groep maakt gebruik van zoveel mogelijk communicatiemiddelen en draagt er zorg voor dat
- informatie over ideeën en acties onder de bewoners verspreid wordt.
- de consequenties van beleid onder de bewoners verspreid wordt.
Communicatie naar buiten met name van en naar overheden
Deze groep ondersteunt mensen die in de buurt actief zijn in hun contacten met overheden. Ze
onderhouden de vaste contacten en proberen zicht te houden op wie waarover gaat.
Faciliteren regelingen
Middelen zijn zelden onbeperkt.
Deze groep draagt zorg voor een heldere verdeelsleutel en regelt de stroom van de middelen.
Deskundigen op thema
Vaak zijn er in een gemeenschap mensen met een bepaalde deskundigheid. In dien relevant
worden deze rond dat thema gevraagd om actief te worden.
Actieve bewoners op thema.
Dit zijn alle bewoners die actief zijn rond een bepaalde actie en daar hun bijdragen aan willen
leveren.

