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Aan de gemeenteraad  
van de gemeente Montferland 
 
 

Stokkum, 28 november 2016 
 
 
Op initiatief van de Dorpsraad Kilder vond op 27 september 2016 een informele ontmoeting plaats 
van de Montferlandse dorps- en wijkraden in ’t Kelrehuus in Kilder.  
 
Tijdens deze bijeenkomst werden in drie thema-sessies ervaringen uitgewisseld en vond er een 
levendige discussie plaats rondom de thema’s gemeentelijk beleid, accommodatiebeleid en 
toekomstige ontwikkelingen. Rode draad in al deze gesprekken was de relatie en verhouding met uw 
raad en het college van burgemeester en wethouders. Graag willen wij daarom op korte termijn met u 
als raad in gesprek over de volgende onderwerpen. 
 
Visie op leefbaarheid 
We zijn van menig dat een gedeelde visie op het behoud en waar mogelijk versterken van de 
leefbaarheid in de kernen en wijken van onze gemeente noodzakelijk is om de uitdagingen van deze 
tijd aan te kunnen. We worden nu al geconfronteerd met de gevolgen van een sterke vergrijzing en 
ontgroening in de Achterhoek en Liemers. Basisscholen sluiten of worden met sluiting bedreigd en 
onze oudere inwoners worden geacht langer zelfstandig te blijven wonen. Dit laatste legt niet alleen 
extra druk op de professionele hulp- en zorgverleners, maar ook op de mantelzorgers en overige 
omwonenden. 
 
In het verlengde van deze visie zal er een meerjarig uitvoeringsprogramma en investeringsplan 
moeten komen om de leefbaarheid in Montferland te behouden. Het (verder) bezuinigen op welzijn- 
en zorgvoorzieningen zal op den duur niet alleen zijn weerslag hebben op de leefbaarheid, maar ook 
op de gemeentelijke begroting. Juist nu investeren is noodzakelijk om dure zorg in de toekomst te 
kunnen beperken of zelfs vermijden. 
Ook de Plattelandsraad maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid in de gemeente en sluit zich aan 
bij de inhoud van deze brief  
 
De provincie Gelderland heeft in haar notitie “Samen voor leefbaarheid” aangeven samen met de 
gemeenten te werken aan een leefbaarheidsagenda. We zijn benieuwd of de eerste stappen al zijn 
gezet vanuit de gemeente of de provincie.  
 
Lokale zorg agenda 
Op dit moment is volstrekt onduidelijk wat de verwachtingen over en weer zijn tussen inwoners, 
belangenorganisaties en de gemeente als het gaat om de transformatieopgave in de zorg. Zal stichting 
Welcom in de toekomst de belangrijke taken op het gebied van welzijn en zorg professioneel blijven 
ondersteunen of komt binnen de gemeentebegroting ook ruimte om lokale initiatieven 
(zorgcorporaties in welke vorm dan ook) te ondersteunen? 
 
Sommige dorpsraden en andere verbanden van inwoners spelen met de gedachte om taken op het 
gebied van de WMO lokaal vorm te geven (dagopvang, begeleiding etc.).  
Op welke wijze faciliteert de gemeente Montferland dergelijke waardevolle initiatieven? 
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Rol en positie dorps- en wijkraden 
De provincie Gelderland stelt in haar visie op leefbaarheid dat een doorslaggevende factor bij het 
aanpakken van leefbaarheidsproblemen de aansluiting van gemeente en provincie op de energie bij 
de inwoners is: “Zonder betrokken burgers is het effect van overheidsbeleid relatief gering”. De 
dorps- en wijkraden zijn in dit proces een belangrijke schakel, maar zijn géén verlengstuk van het 
gemeentebestuur. Niet alleen door het gemeentebestuur, maar ook door de inwoners worden wij nog 
te vaak gezien als een soort doorgeefluik voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid. Daarentegen 
worden wij bij het bepalen van het beleid zelden of nooit (tijdig) betrokken. 
 
De provincie concludeert dat wijken en dorpen de schaal zijn waarop leefbaarheid werkelijk wordt 
ervaren en waar bovendien draagvlak bestaat voor de aanpak van leefbaarheidsopgaven. Het ligt 
voor de hand dat dorps- en wijkraden hierbij een belangrijke functie vervullen. We zijn erg benieuwd 
hoe uw raad de relatie met ons ziet. Wij zouden het op prijs stellen als uw raad meer dan in het 
verleden aansluit bij initiatieven in de dorpen en wijken en minder “zelf” het beleid bepaalt. 
 
 
Accommodatiebeleid 
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de wijze waarop het accommodatiebeleid “over de schutting is 
gegooid” naar de dorpsraden. Vanuit het besef dat er in elke kern een duurzame 
gemeenschapsvoorziening moet zijn geeft uw raad “opdracht” om een dergelijke voorziening binnen 
een door uw college aangegeven tijdpad te realiseren. De kaders werden in één enkele 
voorlichtingsbijeenkomst aan ons meegedeeld en waren helder: 

- Realiseren van een bezuiniging van 286.000 euro op de exploitatie 
- In elk dorp tenminste één dorpsvoorziening 
- Inwoners stellen een plan op waaruit blijkt dat de voorziening voor een langere termijn 

gezond te exploiteren is 
Uw raad stelt daarbij verder géén voorwaarde aan functionaliteit en / of vorm van deze 
dorpsvoorziening. Uw besluit is slechts genomen met als doel invulling te geven aan een 
bezuinigingsdoelstelling. Daarmee gaat u voorbij aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid om 
er alles aan te doen om de leefbaarheid nu en in de toekomst te behouden en waar mogelijk te 
versterken.  
 
Willen wij als dorpsraden een gemeenschapsvoorziening duurzaam kunnen exploiteren zullen we 
toch echt vooraf moeten nadenken over de vorm en (toekomstige) functionele eisen. Met enkel het 
huisvesten van huidige gebruikers zijn we er niet. Moeten we nu al geen rekening houden met 
zorgtaken die op ons afkomen? Een inloopvoorziening lijkt een basisvereiste om de leefbaarheid ook 
voor onze oudere inwoners op termijn te kunnen garanderen. Of blijft iedereen straks achter de 
welbekende geraniums zitten of een blijvend beroep doen op kostbare professionele dagbesteding 
(inclusief alle verplaatsingen)? 
 
De provincie Geldeland geeft aan: “in beginsel niet bij te dragen aan de totstandkoming van buurt- 
en dorpshuizen tenzij deze onderdeel uitmaken van een groter leefbaarheidsplan zoals verwoord in 
de leefbaarheidsagenda van de gemeente”. Des te meer reden om vaart te maken met het opstellen 
van een dergelijke agenda om aanspraak te kunnen doen op financiële ondersteuning vanuit de 
provincie.  
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Communicatie 
De huidige tijd vraag van de dorps- en wijkraden om op een eigentijdse manier te kunnen 
communiceren met haar achterban. Een digitaal platform zien wij voor elke kern en wijk als een 
basisvoorziening. Daarnaast communiceren wij vanzelfsprekend regelmatig via de lokale en 
regionale pers en houden wij periodiek bijeenkomsten voor de inwoners. 
De geslaagde pilot in Nieuw Dijk (Digidiek) krijgt om financiële redenen géén opvolging in de 
overige kernen en / of wijken. Naar ons idee een gemiste kans.  
 
Oproep 
Wij als dorps- en wijkraden voelen een grote verantwoordelijkheid naar het behouden van de 
leefbaarheid voor al onze inwoners. Wij willen daarom graag met u als gemeenteraad in gesprek 
komen over de in deze brief beschreven onderwerpen. Wanneer u gehoor geeft aan onze oproep 
treden we graag met u in overleg over de wijze waarop we hier gezamenlijk invulling aan kunnen 
geven. 
 
 
Namens de dorps- en wijkraden in de gemeente Montferland, volgens pag. 4 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Gerritsen  (Stokkums Belang)  
0633720602 / r.gerritsen@lijbrandt.nl  
 
Jeroen Rosendahl  (Vereniging Leefbaar Nieuw Dijk) 
0653532752 / info@rospar.nl 
 
Dini Burgers  (Dorpsraad Kilder) 
0620061143 / d.burgers@planet.nl 
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Overzicht reacties van de wijkraden en dorpsraden in de gemeente Montferland 
op de conceptbrief d.d. 28 november 2016 aan de gemeente  
over Visie op Leefbaarheid. 
 
Naam Reactie 
Dorpsraad Beek - Loerbeek 
 

Akkoord 

Stokkums Belang 
 

Akkoord 

Dorpsraad Braamt 
 

Akkoord 

Dorpsraad Kilder 
 

Akkoord 

Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk 
 

Akkoord 

Kontaktraad Loil 
 

Akkoord 

Dorpsraad Azewijn 
 

Niet akkoord 

Wijkplatform De Kom 
 

Akkoord  

Wijkplatform Oost ‘s Heerenberg   
 

Niet aanwezig op Ontmoetings-
avond. Geen reactie 

Wijkraad Greffelkamp 
 

Geen reactie 

Wijkraad Binnenstad Bargh 
 

Geen reactie 

Klankbordgroep Zeddam 
 

Geen reactie 

Stadsraad West ‘s Heerenberg 
 

Geen reactie 

Plattelandsraad Montferland 
 

Deelt onze zorgen over de 
leefbaarheid en wil dit opgenomen 
hebben in de brief 

  
    
 
 
 
 
 


