Resultaat van in de spiegel kijken… Dorpsplatform Zegveld
1. Aanleiding:
Na het laatste vooroverleg, wat niet geslaagd genoemd kan worden, hadden we als Dagelijks Bestuur van het
Platform behoefte om ons te bezinnen op onze rol / taak als Dorpsplatform Zegveld in relatie tot de minder
goede communicatie met het gemeentebestuur en haar ambtenaren. Kennelijk is er sprake van een
verschillend verwachtingspatroon bij de gemeente en ons platform. Deze bezinning heeft geleid tot het
opnieuw formuleren van onze rol / taak.

2. Rol/taak:
Het dorpsplatform Zegveld is vanaf de oprichting bezig met de belangen van het dorp, gericht op wat we
leefbaarheid noemen. We zien ons zelf als intermediair tussen de inwoners en het gemeentebestuur. We voelen
ons verantwoordelijk om als spreekbuis van de inwoners problemen, negatieve dan wel positieve
ontwikkelingen, te signaleren, te analyseren en deze, al dan niet “vertaald”, aan de tafel bij het gemeente
bestuur te bespreken. Hierbij gaat het om zaken van de korte termijn, maar vooral ook van de lange termijn.
We doen dit geheel vrijwillig vanuit onze verbondenheid met het dorp en onze betrokkenheid op de
samenleving.

3. Onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woningbouw voor jongeren en ouderen.
Veiligheid / verkeersveiligheid.
Inrichting en onderhoud van de openbare ruimte.
Inrichting en onderhoud wegen en openbaar groen.
Recreatie mogelijkheden, wandelpaden / fietspaden.
Cultuurhistorische aangelegenheden.
Voorzieningen niveau op het dorp.
Waterkwaliteit oppervlaktewater en bodemverlaging.
Stimuleren sociale samenhang.
Knelpunten op sociaal vlak van jongeren en ouderen.

4. Werkwijze:
De platformvergadering wordt gebruikt om de onderwerpen te inventariseren en oplossingsgericht te
bespreken. De kernpunten worden door het dagelijks bestuur resultaatgericht (zo SMART‐mogelijk) met het
gemeentebestuur via de wijkambtenaar en wijkwethouder besproken.

5. Toekomst:
We verwachten van het gemeentebestuur een luisterende houding waarbij wordt uitgestraald dat we een
serieuze gesprekspartner zijn betreffende alle onderwerpen. We beogen een open sfeer waarbij met respect
voor ieders eigen verantwoordelijkheid zaken resultaatgericht worden besproken. Van ons mag verwacht
worden dat we ons als belangenbehartiger van het dorp ons correct opstellen. De gemeente is actief om
gemaakte afspraken / toezeggingen in redelijkheid na te komen. Communicatie is ook hier een sleutelwoord.

6. Dorpsplan:
Om de onderlinge communicatie te verbeteren nemen we ons voor om, luisterend naar de visie 2022, de Nota
wonen, de Nota Recreatie en Toerisme, de vastgestelde prestatievelden van de WMO en andere
beleidsdocumenten van de gemeente een zogenaamd dorsplan op te stellen voor de jaren 2009‐2015. Dit
willen we samen met het gemeentebestuur doen.

