


Om te beginnen:

•Opening door Ton Wormgoor (VKK Gelderland)

•Toelichting wijkmanagement en Dorpstafels door Henk van Bockel 

(Gemeente Neder-Betuwe)

•Project Rivierenland in eigen hand in Kesteren en werkwijze van de 

avond door Josien Hissink (VKK Gelderland) 



Overkoepelende organisatie voor 

dorpsbelangenorganisaties in 

Gelderland

• Ontstaan

• VKK Achterhoek/Liemers ontstaan in 1987

• In 2005 uitbreiding naar heel Gelderland. Nu 

127 leden.

• Doel

• Ondersteuning van leden

• Belangenbehartiging richting provincie

• Inzet voor een leefbaar platteland



In een notendop:

127 Leden in Gelderland

3 Consulenten 

10 Bestuursleden

> 60 vrijwilligers



Landelijke LVKK

proviniciale VKK’s



“De gemeente (bestuur en organisatie) werkt in 
het kader van wijkmanagement samen met 
bewoners, belangenverenigingen en 
maatschappelijke instanties aan de 
verbetering van het dorp, de wijk, de buurt”



◦ Door u als inwoners van dit dorp als belangrijkste partij te zien

◦ Door met u samen te werken als het gaat om de kwaliteit van de 
directe leefomgeving

◦ Door aan u te vragen met initiatieven te komen en mee te denken

◦ Door in gesprek met u te zoeken naar de best haalbare oplossing

◦ Door maatschappelijke partijen uit te nodigen hierbij aan te 
schuiven 

◦ (zoals woningbouwvereniging, welzijnswerk, politie)

◦ Door u te vragen met ons verantwoordelijkheid te willen dragen 
voor het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de 
leefomgeving



◦ Er voor te zorgen dat de gemeentelijke organisatie op deze 

manier van omgaan met burgers kan inspelen en mogelijkheden 

ziet om de dienstverlening hierop te laten aansluiten;

◦ De communicatie met bewoners en maatschappelijke instanties 

te verbeteren

Er is sprake is van wijkmanagement als het initiatief van u als

bewoners van dit dorp uit gaat.



◦ Inwoners vragen deel te nemen in een 

kwartiermakersgroep

◦ Kwartiermakersgroep stelt een eerst doorsnee op van het 

dorp

◦ Kwartiermakersgroep organiseert bewonersavond

◦ Agendapunten zijn o.a. opstellen van een jaarprogramma 

en samenstellen dorpstafel 



Belangrijkste taken van een Dorpstafel

 Organiseren van bewonersbijeenkomsten

 Samen met bewoners een jaarprogramma opstellen

 Bewaken en coördineren dorpsprogramma

 Inventariseren wat bewoners zelf kunnen en willen 

bijdragen in taakgroepen

 Beheren dorpsbudget  € 3,00 per inwoner) en budget 

vergaderkosten

 Een gesprekspartner voor de gemeente



De Dorpstafel is geen…

 Politieke Partij

 Onderdeel van de gemeente

 Klachtenmeldpunt

 Actiegroep 

 Clubje mensen die de “dienst” uit gaan maken



onderwerpen die betrekking hebben op de directe 
leefomgeving

bijvoorbeeld:        

kinderspeelplaatsen, veiligheid, openbaar groen, verkeer,   

jongerenontmoetingsplaatsen  

organiseren van buurtactiviteiten/burendag

opruimacties



Taakgroepen

 Taakgroepen zijn “doe”groepen

 De taakgroep gaat, eventueel met behulp van de gemeente 

en andere partijen, een onderwerp verder uitwerken

 Als het werk af is houd de taakgroep op te bestaan

Ondersteuning
 wijkmanager is vooral voor de contacten tussen de gemeente en 

de Dorpstafels 

 wijkopbouwwerker fungeert waar nodig als coach voor de 

dorpstafels



BuurtActiefCheques

 Wijkmanagement moet snel kunnen inspelen op nieuwe 

goede initiatieven waarmee de kwaliteit van de 

leefomgeving is gediend

 Een deel van het dorpsbudget wordt hiervoor 

gereserveerd

 De wijkmanager is gemandateerd om budgetten toe te 

kennen tot maximaal € 150 per BuurtActiefCheque

 Een aanvraagformulier daarvoor is te downloaden op de 

internetsite van de gemeente



Interviews en SWOT-analyse om 
leefbaarheidsonderwerpen te 

inventariseren

Kwartiermakersgroep wordt 
samengesteld

Kwartiermakersgroep bereidt 
dorpsbijeenkomst voor

Dorpsbijeenkomst Kesteren!



Opbrengst dorpsbijeenkomst:
•Geïnteresseerden voor Dorpstafel
•Onderwerpen met prioriteiten:  jaarprogramma
•Geïnteresseerden voor Taakgroepen om de onderwerpen uit 
te voeren

Onderwerpen dorpsagenda worden voorgelegd aan 
gemeente en andere betrokken instellingen

De belangrijkste onderwerpen vormen het dorpsprogramma 
waarmee partijen aan de slag gaan

Dorpsbijeenkomst Kesteren!

Werkwijze en taakverdeling bespreken met 
wijkopbouwwerker Nico Michielsen



 Over wijkmanagement

 Over de Dorpstafel

 Over het proces

 …



Aanleiding: weinig dbo‟s in Rivierengebied lid

van VKK

Onbekendheid 

dbo‟s

Leefbaarheids-

onderwerpen

Communicatie 

gemeente-dorpen

73

33

19



Wat willen we bereiken?
In 12 dorpen:

• een werkende, structurele relatie tussen bewoners en gemeente

• actieve jongerenvereniging of –groep

• Afspraken tussen gemeente en dorpsbelangenorganisaties (kleine 

kernenbeleid) in vier gemeenten 

Deelnemende gemeenten:

Neder-Betuwe

Buren

Neerijnen

Maasdriel



Wat hebben we gedaan?

• Interviews met diverse inwoners door 

studenten VHL

• SWOT-analyse naar sterke en zwakke 

punten van Kesteren, kansen en 

bedreigingen

• Bewonersavond voorbereid met 

„Kwartiermakersgroep‟



Kwartiermakers:

- Janna van Kerkhoven

- Andre van de Pol

- Nelleke Smit

- Yvette van Veldhuizen

- Gerda Franken

- Erik Lokenberg

- Fons Slijderink



8 Thema’s

1. Een Dorpstafel oprichten

2. Sociale samenhang in het dorp vergroten

3. Kesteren als fijn dorp voor jongeren

4. Verkeersveiligheid in het dorp verbeteren

5. Passende, mooie groenvoorziening

6. Fraaie straten en openbare ruimte

7. Veiligheid speelplaatsen in (nieuwbouw)wijken vergroten

8. Voorzieningen en plezierig wonen op peil houden
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Schrijf je ideeën op per 

thema en plak ze op! 

Niks is gek of 

raar!
1 idee per briefje

Denk aan leefbaarheid in de 

directe omgeving

Haalbare projecten, (gedeeltelijk) 

door inwoners uit te voeren met 

leefbaarheidsbudget
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21:00 Pauze

Na de pauze presentatie van de onderwerpen per 

thema

U mag 3 punten uitdelen aan de onderwerpen die 

u het belangrijkst vindt voor de leefbaarheid 

van Kesteren



Vervolg: 

Taakgroepen gaan aan de slag om van de 

belangrijkste onderwerpen projecten te maken 

en deze uit te voeren

De Dorpstafel coördineert de projecten en 

communiceert met dorp en gemeente over 

leefbaarheidszaken



Wilt u in een Taakgroep aan de slag met  

één van de projecten?

Wilt u de Dorpstafel versterken?

Geef u dan op bij Josien Hissink, Henk van 

Bockel en Nico Michielsen



BEDANKT VOOR UW INBRENG EN 

INTERESSE!


