Slotdebat gespreksrondes overzicht uitkomsten
Gemeente moet vaker open gesprekken houden met inwoners.
Niet praten over, maar praten met de burger door middel
van continue dialoog. Terugkoppeling voorin het proces is
heel belangrijk: laat de burgers al vroeg weten wat de
plannen zijn, laat ze meedenken, en luister ook naar wat
burgers te zeggen hebben. Voor een nieuwe politiek en
een andere gemeente zijn ook nieuwe ambtenaren nodig,
ze moeten fouten durven maken en veel meer met burgers
in dialoog.

Professionele instellingen moeten worden aangestuurd vanuit de
dorpsgemeenschappen.
De dorpsgemeenschappen weten wat er leeft en leveren
ideeën en wensen aan. De professionele instellingen
ondersteunen op maat. De gemeente heeft een positieve
houding en kiest een persoonlijke benadering.
Kernwoorden zijn faciliteren en bemiddelen; luisterend
oor en helpende hand, maar vooral niet aansturen. Voor de
continuïteit is het belangrijk dat er geen wisselende
aanspreekpunten zijn.

Professionele instellingen moeten worden aangestuurd vanuit de
dorpsgemeenschappen.
Professionele instellingen moeten worden ingeschakeld en
niet aangestuurd door de dorpsgemeenschap. De gemeente
moet hierin vrijwilligers, professionals en sleutelburgers
informeren waar welke hulp/informatie gehaald kan
worden. Een voorwaarde is dat professionele hulp ook
rechtstreeks bereikbaar blijft.

Het dorp is de maat der dingen.
De gemeente faciliteert maar legt bevoegdheden en
verantwoordelijkheid laag in de gemeenschap. Wel met
een luisterend oor en eventueel advies. Als er toch iets van
bovenop wordt besloten, wees daar dan ook open en direct
over. Burgers willen minder voorschriften en meer
vrijheid in handelen.

1

Naoberschap moet op hoger niveau gebracht worden: vernieuwend en
dorpsoverstijgend.
De stelling mag genuanceerd worden. Naoberschap wordt
gezien als iets wat vanuit een basis komt, vanuit thuis. Het
begint bij jezelf: als je niets geeft, mag je niets terug
verwachten. Het is aan jezelf om een goede buur te zijn.
Bij naoberschap is sprake van natuurlijk verloop: het
wordt tegenwoordig op een andere manier ingevuld.
Maatschappelijke stages kunnen een vernieuwde vorm
zijn. De rol van de gemeente is hierin beter te luisteren
naar de burgers en minder regelgeving. Laat het initiatief
bij de burgers liggen maar ondersteun waar daarom wordt
gevraagd.

Gemeente moet verenigingsleven helpen elkaar te helpen.
De rol van de gemeente is (passief) coördineren. De
verenigingen moeten zelf meer oplossen, in elk geval door
meer onderlinge samenwerking. Er werd gesproken over
een centrale website waar alle dorpssites bij elkaar kunnen
komen wat betreft evenementenkalender. Andere functies
van de website kunnen zijn: vraag en aanbod van
materialen, informatie, kennis en bestuurskracht. Door
bestuurskracht te delen kan er bijvoorbeeld gemakkelijker
subsidies en vergunningen worden aangevraagd.
De gemeente kan waarschuwen als meerdere activiteiten
tegelijk worden gepland, maar de verantwoordelijkheid
ligt altijd bij de verenigingen zelf. Soms is de gemeente
nodig als prikkelaar om actief verenigingsleven te
versterken, maar wel met steun van de verenigingen.

Gemeente moet verenigingsleven helpen elkaar te helpen.
De gemeente moet passief optreden en actief indien
daarom wordt gevraagd. De gemeente moet een verbinder
zijn en niet op inhoud maar op proces ondersteunen. De
gemeente kan wel faciliteren in het met elkaar in contact
brengen van verenigingen in de verschillende kernen.

Naoberschap moet op hoger niveau gebracht worden: vernieuwend en
dorpsoverstijgend.
Naoberschap bevat ‘samen’ en ‘doen’. Het vindt plaats op
alle niveaus en is eigentijds. Naoberschap opleggen werkt
niet. De gemeente is ook naober van iedereen! Wat betreft
onderling naoberschap mag de gemeente aanvoelen waar
behoefte is aan verbinding of ondersteuning. Opgemerkt
werd dat de stelling alleen bedacht kan zijn door een
westerling. Dat werd later in een mail-reactie weer
weersproken door een “import-inwoner”.
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Naoberschap kan niet zonder sterke lokale leiders.
Sterke lokale leiders zijn overal nodig: in
verenigingsleven, buurten en dorpen. De gemeente heeft
hierin een makelaarsrol in de buurten, die voorwaarden
schept en verder vooral een verbindende en centrale rol
speelt. Communicatie is ook hier weer een groot goed.

Duitsers zijn verre vrienden, terwijl het eigenlijk goede buren zijn.
Duitsers lijken wel verre vrienden, terwijl het eigenlijk
goede buren ‘moeten’ zijn. Met de ontwikkelingen van de
Euregio vervaagt de grens gevoelsmatig steeds meer. Men
heeft het zelfs over een Centraalhoek in plaats van
Achterhoek. Op cultureel gebied zijn Duitsers al goede
buren. Als je met Duitsland samenwerkt op economisch
vlak kom je beperkingen tegen op het gebied van
wetgeving en belastingstelsel.
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