DorpsRAAD
Vinden en binden van de nieuwe dorpsraad voor Stevensbeek	
  

	
  

We pakken de boomstam samen op!
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Een stukje
geschiedenis

Vinden en binden
In april 2015 trad het voltallige bestuur van de stichting
Dorpsraad RvM Stevensbeek af en werd een
adviescommissie geformeerd. Deze kreeg de opdracht een
advies te geven over de vragen: 1) Vindt het dorp een
dorpsraad nodig? 2) Zo ja, wat is dan de best passende
organisatievorm van de dorpsraad van Stevensbeek en 3)
wat zijn de taken. De adviescommissie stelde na
raadpleging van de inwoners van het dorp vast dat een
dorpsraad daadwerkelijk nodig en ook gewenst is. De
adviescommissie stelde de huidige stichtingsstructuur in tact
te laten en vroeg inwoners van het dorp om het initiatief van
de commissie over te nemen. Vervolgens heeft het dorp zelf
het initiatief genomen om een nieuwe dorpsraad te gaan
realiseren.

Met succes!
In deze notitie lees je de we g die
doorlopen is en de resultaten van het
doorzettingsve rmogen.

	
  

Al sinds 1978 heeft Stevensbeek
een
vereniging,
genaamd
“Ruimte voor Morgen”, die de
belangen van het dorp behartigt.
Inwoners van het dorp en
verenigingen konden destijds lid
worden van de vereniging. De
vereniging groeide uit tot meer
dan 140 gewone leden en 10
verenigingen. In 1982 kwam
men tot de conclusie dat de
betrokkenheid van de bevolking
niet meer zo groot was en het
duurde tot 1984 dat besloten
werd
tot
statutenwijziging,
waarbij de vereniging Ruimte
voor
Morgen
alleen
Stevensbeekse verenigingen als
lid had. Deze verenigingen
zorgden vervolgens voor een
afvaardiging in Ruimte voor
Morgen. Dit kon jarenlang
standhouden tot het moment
dat de afvaardiging vanuit de
verenigingen stroef verliep. In
2014 werd door het toenmalige
bestuur van de vereniging
besloten Stichting Dorpsraad
RvM Stevensbeek op te richten.

2	
  

40 jaar
Ruimte voor
Morgen
Bijna 40 jaar heeft Ruimte voor
Morgen zorg gedragen voor de
leefbaarheid van Stevensbeek.
Vele dorpsbewoners hebben
deel
uitgemaakt
van
de
dorpsraad en hebben samen
vele
successen
weten
te
boeken. Het onderhoud van ons
gemeenschapshuis ’t Stekske
en de vele verbouwingen die het
vervolgens heeft ondergaan en
nog steeds ondergaat, de bouw
van
seniorenwoningen,
de
kermis, het sinterklaasfeest en
nog vele andere projecten en
activiteiten zijn daar voorbeelden
van. We vergeten wel eens wat
Ruimte voor Morgen aan goede
dingen voor ons dorp heeft
gedaan. Als je bijvoorbeeld eens
kijkt naar de vele werkgroepen
die Ruimte voor Morgen de
laatste jaren in het leven heeft
geroepen en de belangrijke
bijdrage die deze werkgroepen
leveren aan de leefbaarheid van
het dorp, dan mogen we blij zijn
dat we een dorpsraad hebben.

Nut en noodzaak
De inwoners van ons dorp hebben aangegeven dat het
belang van een nieuwe dorpsraad voor Stevensbeek groot is.
Veel mensen hebben meegewerkt en meegedacht bij het
vinden en binden van een nieuwe dorpsraad. Het nut en de
noodzaak van een dorpsraad wordt herkend en erkend. Op
basis van een stemronde hebben de inwoners van
Stevensbeek zelfs al aangegeven door wie men zich
vertegenwoordigd zou willen zien in de nieuwe dorpsraad.
Toch bleek het lastig om mensen te vinden die zich
verkiesbaar willen stellen voor de toekomstige dorpsraad.

Trots en ambitie
Stevensbeek heeft één ding gemeen. Dat is de trots op ons
dorp en het besef dat, ondanks alle veranderingen op het
platteland, de identiteit van ons dorp niet verloren mag gaan.
Dat we willen zorgen dat de leefbaarheid in stand wordt
gehouden of zelfs wordt vergroot. Stevensbeek is er zich van
bewust dat we niet terug willen naar het dorp van toen –zoals
Wim Sonneveld dat ooit bezong- en dat we te maken
hebben met nieuwe ontwikkelingen waarop we zullen moeten
anticiperen.
Stilstand is achteruitgang. Dat is het laatste wat we willen.
We zijn ons bewust dat we ambitie moeten hebben om de
leefbaarheid te behouden en dat we dat in de maat moeten
doen die ons past. Niet te groot, niet te ambitieus, realistisch,
maar wel vooruit! Wellicht is innovatie, gekoppeld aan
creativiteit en doorzettingsvermogen, wel het toverwoord
voor de komende vijf jaar.
Doorzettingsvermogen? De kern van onze kracht als dorp
wordt gevormd door de dorpsbevolking zelf. Zij zijn de
vernieuwers, de sjouwers, de harde werkers die het belang
van onze eigen kleine kern in hun hart en handen meedragen.
Als je hun verhalen hoort dan besef je eens te meer dat hun
inzet gevoed wordt door idealisme en solidariteit.
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Onze inzet
Op welke manier zorgen we dat
alle dorpsbewoners mee kunnen
(blijven) doen, ook de mensen
die minder mobiel zijn en meer
ondersteuning nodig hebben?
Misschien is de belangrijkste
vraag wel op welke wijze we het
dorpse karakter van onze kleine
kern weten te behouden. Niet
door angstvallig vast te houden
aan het oude, maar met een
eigentijdse
insteek
en
innovatiekracht. Dat lukt niet
zonder de inzet van de
dorpsraad en de inzet van de
verenigingen en werkgroepen.

Onze doelen
De dorpsraad heeft als doel in Stevensbeek de leefbaarheid te versterken, de
levensloopbestendigheid te vergroten en de attractiviteit te vergroten. We richten ons op het gebied
van economische dragers, behoud van de basisschool en andere in het dorp aanwezige scholen,
wonen, het verenigingsleven en verkeers- en milieuveiligheid.
De dorpsraad heeft als doel om in een open en transparante omgeving, waar idem
gecommuniceerd wordt met elkaar, dorpsbewoners te betrekken bij de leefbaarheidsopgaven en
dienstverlenend en faciliterend te zijn voor met name de uitvoerende werkgroepen en verenigingen
van Stevensbeek. Maar ook voor personen, die investeringen in het dorp willen doen, die bijdragen
aan die leefbaarheidsopgaven.
De dorpsraad heeft als doel de belangen van Stevensbeek in de gemeente en daarbuiten te
behartigen.
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De boomstam
oppakken?
In wisselende samenstelling,
maar ook met een vaste kern
van doorzetters, is er sinds
december 2015 gepraat en
gewerkt aan het vinden en
binden
van
de
nieuwe
dorpsraad. Al met al zijn er meer
dan 30 mensen direct betrokken
bij dit proces en zijn er ongeveer
20 mensen bereid om de
handen uit de mouwen te
steken. Ondanks het feit dat al
deze mensen het nut en de
noodzaak van een nieuwe
dorpsraad onderschrijven bleek
dat de opgave (lees: het zitting
nemen in de dorpsraad) als een
last wordt beschouwd. We
waren met elkaar nog niet in
staat om vanuit onze kracht te
denken en te handelen.

De
boomsta m
als
metafoor van het werk
van de nieuwe dorpsraad
werd
persoonlijk
en
letterlijk genomen.
Niet de boomstam maar
de groep mensen zou de
metafoor moeten zijn.
Samen hebben zij de
kracht de boomstam op
te pakken.

Wie pakt de boomstam op?
Onder deze titel werd het advies van de adviescommissie in
november 2015 gepresenteerd. Dat blijkt een lastigere
opgave dan we met z’n allen hadden gehoopt en wellicht ook
hadden
verwacht.
Toch
tonen
we
ons
doorzettingsvermogen. Een actieve groep van betrokken
inwoners is blijven werken aan het vinden en binden van een
dorpsraad. Maar om zichzelf verkiesbaar te stellen is voor
velen een stap te ver. Te weinig tijd, de negatieve
beeldvorming van het dorpsbestuur Ruimte voor Morgen, de
onbekendheid met de taken en verantwoordelijkheden en
mogelijke dubbele belangen werden als belangrijkste redenen
genoemd om zich niet verkiesbaar te stellen. We gaven
daarom onszelf de opdracht om deze drempels te slechten.

We pakken de boomstam samen op!
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Van stichting naar vereniging
De actieve groep Vinden en binden van de nieuwe
dorpsraad heeft al keuzes gemaakt die
meegegeven worden aan de nieuwe dorpsraad (in
oprichting).
• de verzelfstandiging van werkgroep ’t
Stekske.
• de
oprichting
van
de
Vereniging
Stevensbeek (werknaam) waarbij alle
inwoners van Stevensbeek lid kunnen
worden en de leden van dorpsraad kunnen
verkiezen.
• de behoefte aan een redelijk grote
dorpsraad van 7 tot 9 personen, die
werkelijk verkozen worden uit een bij
voorkeur
nog
groter
aanbod
van
verkiesbare personen.
• een ‘overgangsraad’, die het eerste jaar
functioneert om de veranderingen door te
voeren en kan werken aan een positief
beeld van de dorpsraad.

Slechten van drempels
Het begrip “bestuur” werd over het algemeen slecht ontvangen. De beeldvorming van dit
begrip is negatief en zorgt bewust of onbewust voor een drempel bij het verkiesbaar stellen.
Het begrip “dorpsraad” is daarentegen toegankelijker, mits het een grote dorpsraad is en de
taken en verantwoordelijkheden vooral raadgevend zijn. De bereidheid om in een raadgevend
dorpsorgaan te willen meewerken is groot.
Toch zal er ook bestuurd moeten worden.
De mogelijkheden om een raadgevend dorpsorgaan (dorpsraad) te vinden en binden lijkt
mogelijk. Om ook de bestuurstaken daarbij te regelen wordt opgelost door onderstaand
model.
In verband met de totstandbrenging van de dorpsraad wordt de Vereniging Stevensbeek
opgericht. De vereniging stelt zich ten doel de leefbaarheid van ons dorp in de ruimste zin des
woords te behouden en waar mogelijk te bevorderen en/of verbeteren.
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De vereniging wordt gevormd door de inwoners van ons dorp. Iedere inwoner van ons dorp kan
lid worden van de vereniging en zal ook worden gestimuleerd zulks te doen. Door het
lidmaatschap van de vereniging kan iedere inwoner ook stemrecht verwerven in de vereniging,
lees: ter zake onderwerpen die (de leefbaarheid van) ons dorp aangaan. Het lidmaatschap kent
verder geen verplichtingen voor de inwoners van het dorp, behoudens de betaling van een
geringe contributie (te koppelen aan het BLES-abonnement).
De vereniging kent in de eindsituatie drie organen
- Een bestuur: een oneven aantal (doorgaans 3 tot 5) als zodanig benoemde leden van de
vereniging die verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging;
- Een Raad van Advies: een orgaan dat bestaat uit een oneven aantal personen
(doorgaans 3 tot 5) en toezicht kan houden op het bestuur, maar het bestuur met name
gevraagd en ongevraagd van advies voorziet in voorkomende complexe vraagstukken; en
- De algemene ledenvergadering: het hoogste orgaan van de vereniging, waaraan rekening
en verantwoording dient te worden afgelegd en dat het bestuur en de raad van advies
desgewenst kan ontslaan en verkiezen.
Omdat m.n. de bestuursfunctie bij veel inwoners van ons dorp zoals gezegd een bepaalde
aversie oproept, wordt voorgesteld om in de beginsituatie van de vereniging de organen bestuur
en Raad van Advies samen te voegen en samen te laten acteren, onder de noemer van
‘bestuur’. Daardoor ontstaat een bestuur van 10 leden, dat in staat is taken en
verantwoordelijkheden beter te verdelen en spreiden over elkaar.
Ook wordt in dit verband voorgesteld om de nadruk op het ‘beraden’/adviseren, coördineren,
faciliteren en waar mogelijk ‘sturen’ te leggen (daarom ook: dorpsRAAD) en dus niet of veel
minder op het besturen van de vereniging als zodanig. Het bestuur is dus niet zozeer
beslissend, maar eerder constaterend/vaststellend van datgene wat het dorp (lees: de leden van
de vereniging) wil (willen) en uitspreekt tijdens te organiseren ledenvergaderingen en eventueel
andere bijeenkomsten.
Natuurlijk moeten binnen een vereniging formeel wel de rollen van een voorzitter, secretaris en
penningmeester worden belegd en zal de vereniging wel aan een aantal formaliteiten moeten
voldoen (zoals opstellen van jaarstukken), maar door de focus op dorpsRAAD is de verwachting
dat enkele te benoemen bestuursleden die rollen dan wel zullen willen vervullen, nu dat – in ieder
geval vooralsnog – voornamelijk formele en dus weinig inhoudelijke rollen zijn.
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Omvang en verantwoordelijkheden
De onbekendheid met de omvang van het werk van de dorpsraad was ook een drempel die
beslecht kan worden. Daarom is op basis van de vergaderstukken van Ruimte voor Morgen een
overzicht gemaakt van de activiteiten en verantwoordelijkheden.
1)
2)
3)
4)

Op uitnodiging bijwonen van bijeenkomsten van maatschappelijke organisaties
(scholen buurdorpen, open dagen, etc…)
Begeleiding en faciliteren werkgroepen (op verzoek dus reactief) en initiëren van
activiteiten bij werkgroepen (proactief) en afstemming tussen werkgroepen.
Contacten met de gemeente (Onderwerpen: zelfsturing, verkeer(sveiligheid),
dorpsraden, WMO, AZC, en wat verder ter tafel komt.)
Communicatie met de dorpsbewoners (BLES en overige zaken)

Het demissionair bestuur van RvM geeft in een toelichting aan dat het werk van de dorpsraad in
het verleden veel tijd heeft gekost, omdat zij ook veel werk op zich af zag komen en zelf
oppakte. Ook de gemeenschappelijke zoektocht van “zelfsturing” bij gemeente en dorpsraden
koste veel tijd. En de aandacht die ’t Stekske vroeg was tijdrovend. Inmiddels is daar heel veel
rust in ontstaan en met de op- en inrichting van de werkgroepen is RvM van mening dat het
werk tot een overzichtelijk en ‘behapbaar’ minimum is gedaald. Het lijkt wellicht wel veel werk,
maar dat is het feitelijk niet meer. Met een aantal uren per week kan het werk gemakkelijk
geklaard worden.
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De mogelijke dubbele belangen die bij enkelen persoonlijke weerstand oproept om zich
verkiesbaar te stellen is ook een drempel die kon worden beslecht.
Uit de bijeenkomsten bleek dat de meeste betrokkenen wel op een of andere manier dubbele
belangen kan hebben of zou kunnen hebben. De angst die het oproept is de kans dat je in het
dorp wordt afgeschoten en je het voor jezelf onmogelijk maakt. Daar zit niemand op te wachten.
Wij zijn echter ook van mening dat deze angst ongegrond kan zijn als we voldoen aan de
volgende voorwaarden:
1)
2)
3)
4)
5)

een grote dorpsraad waarin taken en verantwoordelijkheden worden gedeeld
een grote dorpsraad waarin de sociale controle groot is
een verkozen dorpsraad uit een grote groep van verkiesbare personen
dorpsraadleden vrijwaren van bepaalde verantwoordelijkheden, indien eigen belangen
een rol kunnen spelen
een open en transparante communicatie (intern en extern)

Beeldvorming
Weglopen voor verantwoordelijkheden zit ons dorp niet in het bloed. We willen trots zijn op
wat we doen; we zijn nuchter, realistisch en kritisch. Door die verantwoordelijkheid ook te
nemen kan er ook gewerkt worden aan een positieve beeldvorming. De open en
transparante omgeving die we zelf creëren, waar we alert op zijn en blijven en het laten zien
(dus goed communiceren) hoe de nieuwe dorpsraad een positieve invloed heeft op de
leefbaarheid van Stevensbeek maakt het voor nu en de toekomst mogelijk een dorpsraad
te vinden en binden
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Wij pakken de boomstam samen op!

Het is ons gelukt om drempels te slechten, verantwoordelijkheid te nemen en samen met een
grote groep mensen de nieuwe DorpsRAAD te formeren.
Een groep mensen die met elkaar hebben afgesproken de boomstam samen op te pakken en
het komende jaar Stevensbeek te vertegenwoordigen in de DorpsRaad. Een groep mensen die
voortkomt uit de eerder gehouden stemronde waarbij dorpsbewoners het vertrouwen aan hen
hebben uitgesproken aangevuld met dorpelingen die zich vrijwillig gemeld hebben om mee te
willen werken.
Een groep mensen die hebben uitgesproken de handen uit de mouwen te steken en aan de slag
te gaan als DorpsRAAD. Voor 1 jaar om ervaringen op te doen en om alle nodige
voorbereidingen te doen om volgend jaar Stevensbeek in de gelegenheid te brengen om een
dorpsraad te kunnen kiezen.
De nieuwe (tijdelijke) DorpsRaad zal zorg dragen voor een goede overdracht van de lopende
zaken van Ruimte voor Morgen aan de nieuwe DorpsRAAD en taken en verantwoordelijkheden
overnemen.
De nieuwe DorpsRAAD zal zorg dragen voor de voorbereidingen van de oprichting van de
Vereniging Stevensbeek (waar iedere inwoner van het dorp lid van kan worden) en de
verkiezingen van een nieuwe DorpsRaad in 2017.
De nieuwe DorpsRAAD zal zorg dragen voor het formuleren van de ambitie om de leefbaarheid
te behouden en in de maat die ons dorp past.
De nieuwe DorpsRAAD bestaat uit de personen (in alfabetische volgorde): Gerard de Baaij, Jos
van de Berg, Juan Jakobs, Bert de Kleinen, Matt van de Oever, Theo van Oorschot, Jos Pluk,
Henk Pouwels, Tanja van Sambeek en Corne Verhoeven.
De nieuwe DorpsRaad neemt tot 1 juni de tijd om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen
om zichzelf te organiseren en zal dan haar voornemens en plannen met de dorpsbewoners
delen.
Mocht u willen aansluiten dan is dat uiteraard mogelijk. U kunt zich daarvoor bij een van
bovengenoemde personen melden.
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Werkgroepen en verenigingen
We doen in deze notitie wellicht wel erg protserig over de DorpsRAAD. Ja, wij willen als
dorp een dorpsraad. We vinden het nuttig en noodzakelijk. Maar waar we voor onze
leefbaarheid – al met al – het meeste trots en protserig op mogen zijn, zijn onze
werkgroepen en verenigingen die werkelijk handen en voeten geven aan het fijne wonen in
ons Stevensbeek.
Op de volgende pagina’s hebben we de werkgroepen en verenigingen even op een rijtje
gezet.
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(Werk) groepen	
  
	
  

Werkgroep	
  ’t	
  Stekske	
  (wordt	
  verzelfstandigd)	
  

Werkgroep	
  Fietscrossbaan	
  

Werkgroep	
  Dorpsvisie	
  

Werkgroep	
  AZC	
  

Werkgroep Kermis

Werkgroep Kiosk (park)

Werkgroep Sinterklaas

Stevensgroen

Werkgroep communicatie en BLES

Samen Stevensbeek (wordt Stichting)

Werkgroep voortbestaan van de basisschool

Bouw Driedaagse

Werkgroep Verkeersveiligheid

Ambassadeurs LVCNET

Werkgroep Zorg

Werkgroep Parochie

Werkgroep K4 (opgeheven?)

Werkgroep Collectief collecteren

Werkgroep Nieuwe inwoners

Werkgroep Dier en Wij
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Verenigingen en Stichtingen	
  
	
  

Zanggroep	
  Relight	
  

Vrouwen	
  van	
  Nu	
  

Jeugdbeweging	
  

K.B.O.	
  (Kom	
  bij	
  ons)	
  

SVS Voetbal

Oudervereniging

SVS Schaatsen - skeeleren

Heemkundekring Stevensbeek 50

SVS Volleybal

Die Stevenslander

Carnavalsvereniging de Leppenbemmel

Stichting Vitaal Stevensbeek

Afvaardigingen

AED

ZLTO

Zonnebloem

Peuterspeelzaal
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Wil je meer weten?
Raadpleeg elkaar en laat je informeren.
Gerard de Baaij : 06 53 39 16 51
Jos van de Berg: 06 23 16 60 36
Juan Jakobs: 06 12 04 75 40
Bert de Kleijnen: 06 20 88 99 47
Matt van de Oever: 06 29 01 39 05
Theo van Oorschot: 06 52 06 43 33
Jos Pluk: 06 21 43 71 39
Henk Pouwels: 06 33 30 89 40
Tanja van Sambeek: 06 13 55 11 33
Corne Verhoeven: 06 46 02 69 67
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DorpsRAAD
Stevensbeek
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