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DORPSPLATFORMS EN GEMEENTE BLIJVEN ZICH INZETTEN VOOR LEEFBAARHEID
Hoogerheide - In 2016 zijn de Dorpsplatforms zelfstandige stichtingen geworden.
Onlangs hebben de Dorpsplatforms en gemeente de periode 2016-2018
geëvalueerd: alle partijen kijken tevreden terug en willen de huidige werkwijze
graag verder ontwikkelen voor de toekomst.
Achtergrond
Sinds 2003 kende de gemeente Woensdrecht adviesorganen in de vorm van
buurtplatforms. In 2006 is de naam veranderd naar dorpsplatforms. De taak van deze
platforms bestond altijd uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van
burgemeester en wethouders op de beleidsvelden verkeer, vervoer, veiligheid en
openbare ruimte. In 2016 zijn de dorpsplatforms zelfstandige stichtingen geworden en
zijn de platforms en gemeente een wederzijdse verbinding met elkaar aangegaan via een
convenant. Zij zijn ook een grote rol gaan spelen in de leefbaarheid en bij
burgerinitiatieven. Aan de hand van door hen opgestelde “leefbaarheidsagenda” worden
de speerpunten van de dorpsplatforms beschreven. Voor het uitvoeren of ondersteunen
van initiatieven beschikken zij over een eigen budget.
Evaluatie
Bij het aangaan van het convenant in 2016 is aangegeven dat er een evaluatie zou komen,
zodat beide partijen konden aangeven of het convenant voldoende nageleefd wordt en
of beide partijen tevreden zijn met de werkwijze. Uit de evaluatie komt naar voren dat
zowel de gemeente als de dorpsplatforms positief zijn over deze werkwijze en graag de
samenwerking op deze manier voortzetten. De gemeente heeft daarop besloten de
financiële bijdrage voor de toekomst structureel te maken.

Burgemeester Adriaansen: “De afgelopen jaren hebben de dorpsplatforms laten zien dat
zij goed functioneren als zelfstandige stichtingen en een wezenlijke bijdrage leveren aan
de leefbaarheid in de diverse dorpen. Er zijn diverse mooie initiatieven ontwikkeld, dan
wel ondersteund door de platforms. Voor ons als college reden om ook op financieel
gebied de dorpsplatforms structureel vertrouwen te geven, zodat burgerinitiatieven
sneller kunnen worden opgepakt en uitgevoerd.”
Wethouder Jeffrey van Agtmaal: ”De relatie tussen de gemeente en de dorpsplatforms is
goed. Uit de evaluatie kwam ook naar voren dat het werken met wijkteams en
voormannen bij onze buitendienst bijgedragen heeft aan laagdrempeliger contact tussen
deze partijen. Ook dit heeft een positieve invloed op de leefbaarheid in de dorpen.”
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