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Dorpsberaden: het proberen waard! 
 

De fysieke afstand tussen inwoners en gemeenteraad wordt na een herindeling groter dan 
we gewend zijn. Inwoners komen hun raadsleden en wethouders niet  meer dagelijks 
tegen in de eigen wijk of het eigen dorp. Het risico bestaat dat zij de gemeente daardoor 
als een ‘ver van mijn bed-show’ gaan ervaren: belangrijke beslissingen worden ver weg en 
door buitenstaanders genomen. 
 
De betrokkenheid bij de directe leefomgeving in de kernen is groot. Inwoners van de 
Krimpenerwaard zijn – als een soort naoberschap – bereid daar energie te steken.  
 
Een wisselwerking tussen gemeente en inwoners van een kern kan ertoe leiden dat deze 
betrokken mensen onderdeel uitmaken van de besluitvorming door de gemeenteraad. Beide 
partijen hebben daar profijt van: 
Wijken of kernen krijgen het recht van advies en oefenen zo, gevraagd of ongevraagd, 
invloed uit. De gemeente weegt bij besluitvorming de mening van de inwoners mee. 
 
Inwoners kunnen zich vormvrij organiseren in een dorpsvereniging, een stichting of een 
platform – met andere woorden: een dorpsberaad. In de meeste gevallen zal het behoud 
van de leefbaarheid het centrale thema zijn. Bij voorkeur zijn deze organisaties niet politiek 
gekleurd. Als de kern dat zo organiseert, kan het dorpsberaad ook voor één onderwerp 
worden ingericht of na verloop van tijd worden opgeheven. De diverse vormen van 
dorpsberaden zullen onderling van elkaar leren, maar hoeven niet eenvormig te zijn.  
 
Als de gemeente belang hecht aan inbreng van de kernen, kan zij wijk- en kerngericht 
werken ondersteunen door: 
 
√ Advies van het dorpsberaad een vaste waarde te laten zijn in de besluitvorming; 
√ Een onkostenvergoeding per dorpsberaad te verstrekken (circa € 600,- per jaar voor 
bureaukosten) op voorwaarde dat men a) ten minste één keer per jaar een openbare 
vergadering organiseert en b) door middel van verslagen transparant communiceert; 
√ Het dorpsberaad bij goed functioneren een eigen budget te geven voor bijvoorbeeld de 
inrichting van de woonomgeving; 
√ Een wijkcoördinator aan te stellen die dient als aanspreekpunt en de communicatie 
vormgeeft tussen gemeentebestuur en het dorpsberaad. 
 
 
Wat wij voorstellen is niet iets nieuws. Veel gemeenten kennen dit soort wijk- of 
dorpsplatforms. De raad van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard kan besluiten om wijk- 
en kerngerichtwerken uit te proberen.                                                                                               ■ 


