
Nieuwsbrief: verslag bijeenkomst dorpsraad en bewoners Radio Kootwijk, dorpshuis, 6 dec 2020 

Op 30 november heeft de dorpsraad per nieuwsbrief te kennen gegeven zich in een uiterst kwetsbare 

positie te begeven door de aanstaande verhuizing en daarmee vertrek uit de dorpsraad van twee 

bestuursleden. Om de situatie toe te lichten maar ook om bewoners om hulp te vragen heeft voorzitter 

Hugh Jansman een extra bijeenkomst georganiseerd. Dit vond plaats op vrijdagnamiddag 6 december.  

Er was een groep betrokken dorpsbewoners aanwezig die met elkaar belevingen hebben gedeeld over de 

samenwerking met onze partners, leefbaarheid en sfeer in het dorp en de rol van de dorpsraad.  

 

Voorzitter Hugh Jansman heeft teruggeblikt op de rol van de dorpsraad het afgelopen jaar. Er was sprake 

van een structurele onderbezetting en herhaalde verzoeken aan bewoners om versterking leidden helaas 

niet tot aanmeldingen. Daardoor is er onvoldoende inspanning geleverd op de belangrijkste thema’s. 

Alleen het hoogst noodzakelijke bleek haalbaar voor het zittende bestuur.  

De nu ontstane situatie biedt ook kansen, namelijk reflectie. Wat moet de functie van de dorpsraad zijn, 

welke rollen zijn er te verdelen, wat is de positie van de dorpsraad in het krachtenveld van 

belanghebbenden, externe partijen, de politiek en lokale overheid? Wat doet dit met ons als bewoners, 

met de leefbaarheid en wat is onze visie op het dorp? Hoe actueel en richtinggevend is de bewonersvisie 

van 2007 nog in het licht van allerlei maatschappelijke, politieke en ecologische ontwikkelingen? 

De uitkomst van deze bijeenkomst is dat men van mening is dat de dorpsraad meer proactief moet zijn 

en meer zichtbaar. Maar een belangrijk voorwaarde is dat zij draagvlak heeft en voldoende bemenst op 

de voornaamste taken. Voor de korte termijn, tot aan de Algemene Leden Vergadering in maart, is 

ervoor gekozen om de zittende dorpsraad aan te vullen met bewoners die tijdelijk een rol of taak op zich 

nemen en als interim bestuur te laten functioneren. Hiermee worden de statuten nageleefd, taken 

overgedragen en wordt de voortgang gecontinueerd en bewaakt. Op de Algemene Leden Vergadering zal 

de dorpsraad een propositie doen hoe verder te willen functioneren en om instemming en draagvlak van 

de bewoners te vragen.  

Voorzitter Hugh Jansman zal op korte termijn enkele mensen benaderen om (tijdelijk) DR taken op te 

vangen. Inmiddels hebben gelukkig ook enkele dorpsbewoners zich daarvoor aangemeld. De dorpsraad is 

dankbaar voor de getoonde betrokkenheid van bewoners en de aanmeldingen om te helpen. De 

samenstelling van het interim bestuur wordt op een zo kort mogelijke termijn gecommuniceerd en zoals 

het er nu uitziet wordt in januari 2020 een volgende bijeenkomst gepland.  

Hartelijke groet, de Dorpsraad Radio Kootwijk. 


