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Burgemeester Wilmien Haverkamp, , þÿ "  enþÿ "  (Noaberkracht) zijn aanwezig. Vanuit de dorpsraad zijn aanwezig: þÿ "  þÿ " þÿ "  þÿ " þÿ " þÿ " þÿ " þÿ " þÿ " þÿ "  e

Wilmien Haverkamp licht het doel van het gesprek toe. We zijn een aantal jaren geleden ges art met
het proces MijnDorp en het Maatschappelijk Akkoord. De gemeenteraad heeft met elkaar besproken
hoe dit proces tot nu toe is verlopen en ze heeft ook vooruitgekeken. Daarover wil de gemeenteraad
met elk dorp in gesprek, om ook te horen hoe de dorpen het proces ervaren. Zodat we samen
afspraken kunnen maken over de samenwerking in de toekomst, voor de nieuwe periode.

Het gesprek in Albergen is mede vanwege corona een aantal keer uitgesteld. Nu er net een nieuwe
raad zit is er voor gekozen om de burgemeester en  aan te laten sluiten in plaats van

raadsleden. We leggen de uitkomsten/rode draad uit de verschillende gesprekken voor aan de

nieuwe gemeenteraad zodat zij kan bepalen hoe ze hier verder mee om wil gaan.

We hebben het volgende met elkaar besproken:

- Basis op orde: De dorpsraad geeft aan met name aan te lopen tegen de communicatie en de
betrokkenheid bij plannen. Het zou feitelijk een automatisme moeten zijn om de dorpsraad
te informeren en te betrekken bij plannen en ontwikkelingen vanuit de gemeente. Dat is het
tot op heden nog niet. Mede vanwege een opeenstapeling van verschillende ontwikkelingen
waarin de dorspraad niet is gekend/betrokken, maakt dat de dorpsraad eerst het vertrouwen
in de samenwerking met de gemeente wil alvorens over verdere plannen MijnDorp2030 te
praten.

- Voorbeelden:
Communicatie en betrokkenheid rondom inrichting dorpsplein

o Communicatie en betrokkenheid rondom thema wind, specifiek de communicatie en
betrokkenheid voor de webinars.
Verplaatsing markt: blijkt uiteindelijk ook naar een plek te gaan waar een markt met
5 kramen niet haalbaar is.

Koopstromenonderzoek: verzoek om koopstromenonderzoek, zelf uitgevoerd, terwijl
achteraf bleek dat er vanuit gemeente reeds een zelfde onderzoek werd uitgevoerd
(gemeentebreed).

o Vluchtelingen/statushouders, ontwikkelingen E shuys. Pas met grotere aantallen
wordt geïnformeerd, terwijl het van belang is om te weten wat waar gebeurt in het
dorp zodat hier ook over gecommuniceerd kan worden richting omwonenden. Ook
als er bijvoorbeeld nieuwe gezinnen komen in plaats van andere.

o Hondenveldje. Is op grond van de gemeente, in pacht door MFA en ijsbaan, de deur
voor een mogelijke ontwikkeling werd gelijk dichtgedaan.
Ontwikkeling kerk en aanvraag appartementen. Er zouden appartementen alleen in
de kerk komen, niet op de parkeerplaats. Op tekeningen bleken wel appartementen
te zijn ingetekend. Het gaat om vertrouwen en eerlijkheid.

- De dorpsraad vraagt zich haar toegevoegde waarde af. Zij zou een belangrijke rol kunnen 
vervullen in de informatie richting inwoners van Albergen en specifieke doelgroepen. Bij

iedere ingreep zou de dorpsraad in kennis gesteld moeten worden. Van daaruit kan zij zelf
bepalen aan de hand van het onderwerp of en welke rol zij daarin kan vervullen.

- Het samenlevingsgericht werken moet meer tussen de oren komen bij de medewerkers. Bij 
ieder plan zou vanuit een breder perspectief gekeken moeten worden, bijvoorbeeld aan de
hand van een checklist, om vanuit daar te kijken, wie moet ik vanuit welk perspectief



betrekken (economie, bereikbaarheid etc. = ondernemers en inwoners betrekken, wie kan ik 
vanuit de dorpsraad daarvoor ook inzetten/benaderen).
Het is lastig nieuwe mensen aan te trekken voor de dorpsraad. Een versterkte positie, 
successen en ook de versterkte wisselwerking en samenwerking met de gemeente kan 
helpen om het interessanter te maken. Ook als gemeente laten zien dat gemeente een 
volwaardige gespreks- en samenwerkingspartner is.

Draagvlak: Een vraag waar de gemeenteraad mee worstelt: wanneer is er draagvlak voor een 
plan? Hoe bereik je de mensen/doelgroep? Blijft een lastig vraagstuk, maar dorpsraad kan 
hier wel een rol in spelen en zorgen voor een betere verbinding en uitnodigen/benaderen 
van de mensen waar het om gaat.

Financiën: Bij het begin van het proces MijnDorp was een grote pot geld gelabeld voor 
projecten en inspanningen in MijnDorp. Hierdoor werd het proces soms erg geldgestuurd. 
Daarom heeft de gemeenteraad reeds besloten om vanuit 1 grote portemonnee te gaan 
werken, met als uitgangspunt: voor ieder goed plan is ondersteuning vanuit de gemeente 
mogelijk.

Ondersteuning in projecten/processen: Er is procesgeld beschikbaar om ondersteuning te 
leveren in verschillende projecten en inspanningen. Ook kan gekeken worden naar het 
invliegen van eventueel benodigde expertise vanuit de organisatie.

Lange termijn Visie: vanuit de dorpsraad is de wens om een lange termijn visie te 
ontwikkelen voor Albergen in 2030. Hiervoor is ook procesgeld beschikbaar. Goed om 
hierover binnenkort afspraken te maken en te kijken op welke wijze dit mogelijk gemaakt 
kan worden en met wie. Echter, eerst focus op de basis in orde en van daaruit verder 
werken.

Kernavonden: Gemeenteraad wil af van grootschalige kernavonden en meer opknippen in 
thema's en kleinere groepen. De dorpsraad onderstreept dit.

Zorg: Dorpsraad geeft aan dat het thema en de doelgroep zorg moeilijk te bereiken is, de 
huisartsen e.d. staan meer op afstand, aandachtspunt voor vervolg.

Centraal Dorpsraden Overleg: Er is geen directe behoefte aan een vervolg op het Centraal 
Dorpsraden Overleg. Wel op thema's, thema-avonden wisselwerking tussen dorpen, 
bijvoorbeeld 2-3 thema-avonden waar dorpen voor worden uitgenodigd om kennis en 
ervaring te wisselen.


