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Notitie over koerswijziging Dorpsbelang 
 
Aanleiding. 
In de statuten van 1996 staat: De vereniging heeft ten doel het behartigen van de algemene belangen 
van de inwoners van het dorp Wolfheze e.o., zij tracht tevens de leefbaarheid te bevorderen en een 
bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed  woon- en leefklimaat. Alles in de meest ruime zin 
van het woord. 
Na 26 jaar is de maatschappij veranderd. Wat de ene mondige inwoner als haar belang ziet, is dat 
voor de andere juist het tegendeel. Als DB wekken we de suggestie dat we ieders belang 
ondersteunen. Dat kunnen we in de praktijk onmogelijk waar maken. Inwoners voelen zich daarom 
niet serieus genomen door ons. Verwijten ons dat we geen standpunt durven innemen of dat we ons 
elitair gedragen door boven de partijen te gaan staan. De huidige doelstelling past niet meer en wekt 
verkeerde verwachtingen. 
 
Tijd voor verandering. 
Het bestuur wil de leden vragen om na te denken over een nieuwe vorm van bewoners die past bij 
deze tijd. 
De vraag die niet alleen wij maar veel bewonersorganisaties stellen is: ‘ Hoe kunnen 
bewonersorganisaties zichzelf heruitvinden door in te spelen op nieuwe uitdagingen, mede gecreëerd 
door burgerparticipatie en co-creatie met gemeentelijke overheid? ‘ 
In het algemeen worden bij bewonersorganisaties  vier functies geïdentificeerd: een representatieve, 
een adviserende, een activerende en een verbindende functie. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
functies elkaar niet altijd uitsluiten; ze kunnen elkaar overlappen.  
Representatieve functie Van oudsher zijn veel bewonersorganisaties in het leven geroepen om te 
dienen als inspraakorgaan richting de (gemeentelijke) overheid. Zij vervullen op deze manier van 
oudsher een representatieve functie. Zij representeren de inwoners van het dorp of de wijk. Vaak 
ontstaan n.a.v. een project dat grote impact had op een dorp.  
 
Adviserende functie Omdat  bewonersorganisaties als het ware tussen bewoners en het 
gemeentebestuur in staan, kunnen zij beiden adviseren. Ze kunnen de gemeente bijvoorbeeld ad-
viseren over de manier waarop de gemeente bewoners kan betrekken bij inspraakmogelijkheden 
voor beleid of bewoners adviseren die maatschappelijke initiatieven opzetten. 
Activerende functie Een functie van bewonersorganisaties die in deze tijd meer genoemd wordt, is 
het stimuleren en (financieel) ondersteunen van bewonersinitiatieven. Niet zelf activiteiten 
organiseren als bestuur maar initiatieven overlaten aan inwoners zelf. Daarmee stoppen 
bewonersorganisaties om een klachtenloket te zijn. In plaats daarvan vragen zij klagende bewoners 
om de gewenste veranderingen zelf te bewerkstelligen. Op die manier kunnen bewonersorganisaties 
bijdragen aan maatschappelijke initiatieven, waarbij burgers uitvoerende taken op zich nemen. 
 
Verbindende functie Bewonersorganisaties kunnen een verbindende functie hebben wanneer zij 
bewonersinitiatieven binnen het dorp of de wijk aan elkaar koppelen. Aan de verbindende functie 
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kan ook op een geheel andere manier invulling gegeven worden, bijvoorbeeld door bewoners in 
bredere zin samen te brengen en daarmee het gemeenschapsgevoel in het dorp te bevorderen. 
 
 
Mogelijkheden nieuwe koers te bepalen door de leden. 
Het bestuur ziet uitgaande van bovenstaande 3 rollen voor zichzelf weggelegd: 

1. Informatie en communicatie (een platform waar inwoners zelf ideeën en initiatieven kunnen 
opzetten en informatie kunnen terugvinden) 

2. Activerend m.b.t. initiatieven, zoals Kerstboomactie, wandelingen, buurtfeesten etc. , 
waarbij bewoners de uitvoering op zich nemen. 

3. Verbindend door inwoners bij elkaar te brengen met initiatieven.  
 
 
Nieuw doel zou kunnen zijn: een Dorpsvereniging die er voor alle inwoners van het dorp of 
de wijk is, zich niet tot één sector of enkele sectoren beperkt en tot doel heeft de 
leefbaarheid in het dorp te vergroten. 


