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Groenekan uit startblokken voor dorpsgericht werken
door Guus Geebel
Donderdag 14 april was Groenekan aan de beurt om een start te maken met dorpsgericht
werken. Dat inwoners belang hechten aan hun woonomgeving was aan de grote opkomst
duidelijk te merken. Hoe het dorpsgericht werken uiteindelijk vorm moet krijgen werd niet
duidelijk, maar daar was deze avond ook niet voor bedoeld. Het was meer een brainstorm
bijeenkomst waarbij betrokken instanties zich voorstelden en bewoners bespreekpunten
aandroegen.
‘Er bestaat voor dorpsgericht werken geen eenduidige definitie’, zegt dorpswethouder Karin
Stadhouders in haar openingswoord. ‘Ieder dorp heeft zijn eigen identiteit en vult het op
eigen wijze in. De functie van deze startavond is om na te gaan waar bewoners behoefte aan
hebben en welke zaken zij belangrijk vinden voor hun leefomgeving. Dat moet je dus niet
regelen vanuit Jagtlust.’
Actief meedenken
‘Deze avond is bedoeld om een start te maken met dorpsgericht werken’, zegt Peter
Kranendonk, coördinator wijkgericht werken. ‘Daarbij moeten vooral bewoners aan het woord
komen.’ Hij vertelt dat het dorpsgericht werken in de gemeente De Bilt twee jaar geleden is
begonnen in Maartensdijk en De Leijen. ‘Na een jaar is gebleken dat er goede ervaringen
zijn opgedaan en is besloten er ook in andere kernen mee te starten. Wat wij u nu vragen is
actief zaken aan te dragen en mee te denken over oplossingen. Dat kan als er
gecombineerd wordt samengewerkt en niet vanuit een bepaalde invalshoek. Dat verwacht ik
ook vanuit de gemeente. Dorpsgericht werken gaat in principe over alles wat het dorp
aangaat. Daarbij moet wel onderscheid gemaakt worden tussen zaken die op
gemeenteniveau aangepakt kunnen worden en zaken die landelijk of provinciaal zijn.’
Contactpersonen
Vervolgens worden de contactpersonen die bij het project dorpsgericht werken betrokken zijn
voorgesteld. Als eerste Sandra Katsikas. Zij werkt bij de gemeente op de afdeling
Bestuurlijke Juridische Zaken en is wijkcontactambtenaar voor Groenekan. Sandra is de
algemeen contactpersoon met de gemeente voor een bewonerscommissie. Wout Outshoven
is belast met het onderhoud en beheer van wegen in de gemeente en is voor allerlei zaken
op verkeersgebied bereikbaar. Bram Jansen is van de afdeling Groen van de gemeente en
aanspreekbaar op groenonderhoud. Verder zijn aanwezig wijkagent Hans Gies en een
contactpersoon van de Woonstichting.
Leefbaarheidsplan
Dick Meesterberends (58) gaat voor de gemeente De Bilt op freelance basis
leefbaarheidplannen maken. Hij is verder als onafhankelijk adviseur inzetbaar voor
bewonersgroepen. Meesterberends heeft onder andere ervaring als projectleider in een
regionaal plattelands ontwikkelingsproject. Dat project omvatte 24 dorpen waarvoor een
toekomstvisie moest worden gemaakt. Dat ging over alle zaken die met de leefbaarheid te
maken hadden. Economische zaken en sociale, fysiek ruimtelijke en bestuurlijke aspecten.
Het is de bedoeling dit ook voor de gemeente De Bilt te maken. ‘Dat moet dus door de
inwoners worden gemaakt.’ Meesterberends zal daarom de komende maanden met
bewonersgroepen, de gemeente en anderen proberen in beeld te brengen wat hier leeft.
Daarbij kijkend naar toekomstige ontwikkelingen. Het college van B en W heeft verzocht
geen prachtige beleidsnota te maken, maar te komen met zo concreet mogelijke haalbare
projecten en te bekijken hoe die gefinancierd kunnen worden. Als een bewonersorganisatie
wil weten hoe iets moet worden opgepakt, is Meesterberends daarvoor in te schakelen. In

De Vierklank komen hierover mededelingen. Het is de bedoeling dat in augustus, september
de eerste plannen op tafel komen. Overigens heeft de Stichting het Groenkans Landschap
aangegeven wel aan het proces te willen bijdragen, maar niet de kar te gaan trekken.
Inventarisatie
Tijdens een inventarisatieronde worden punten aangedragen waarvan aanwezigen vinden
dat die in een bewonerscommissie besproken moeten worden. Er vindt verjonging in het
dorp plaats, maar de voorzieningen blijven achter, stelt de directeur van De Nijepoort. In het
leefbaarheidplan van Dick Meesterberends zal dit zeker worden meegenomen. Dit geldt ook
voor de aandacht die gevraagd wordt voor seniorenwoningen in het dorp. Verder zijn er veel
vragen en opmerkingen over wegen en verkeerssituaties, zoals het voetgangersgedeelte van
de Koningin Wilhelminaweg, de verkeerssituatie op de Groenekanseweg, de ontsluiting van
het dorpshuis, de afstelling van de verkeerslichten, de kleur van het viaduct dat met een
lichtere kleur veiliger wordt, kortom heel veel zaken die met de directe woonomgeving te
maken hebben.
Vervolg
Het is nu de bedoeling dat er een bewonersgroep komt die de taken gaat verdelen en gaat
onderzoeken hoe het overleg met de gemeente of andere instanties vorm moet krijgen. In
overleg met de dorpswethouder is afgesproken een aantal malen per jaar in een soort
werkplatform, met een goed voorbereide agenda, zaken te bespreken en te kijken hoe het
met de voortgang van acties staat. Het is van belang dat de bewonersorganisatie goed met
de bevolking communiceert zodat iedereen in de gelegenheid is zaken aan te geven. Ook
moet er een koppeling zijn naar bestaande organisaties, zodat zaken niet dubbel worden
aangepakt. De heer van Schaik is met steun van andere aanwezigen van mening dat er een
gestructureerde dorpsraad moet komen. ‘Daarin voorziet de Gemeentewet’, zegt hij. Peter
Kranendonk bepleit om eerst met een groep aan de slag te gaan en daarna een vorm te
kiezen. ‘De mensen die zich hebben opgegeven gaan samen met Sandra Katsikas
aangeven hoe u gaat functioneren.’ Binnen vier weken is er een vervolgbijeenkomst.
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Wijkcontactambtenaar Sandra Katsikas houdt de inventarisatie bij.
Foto 2
Dorpswethouder Karin Stadhouders (links) en Sandra Katsikas hebben er zin in.
Foto 3
Veel vragen en opmerkingen uit de zaal.

