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1. Inleiding
In de gemeente Alphen-Chaam zijn twee dorpsraden actief: de Dorpsraad Galder-Strijbeek
vanaf 3 augustus 2011 en de Dorpsraad Chaam vanaf 23 oktober 2013. Beide dorpsraden
hebben een convenant gesloten met de gemeente Alphen-Chaam. Hierin is de doelstelling van
de dorpsraad als volgt geformuleerd: “Het convenant tussen de dorpsraad en de gemeente
beoogt de leefbaarheid in Galder-Strijbeek / Chaam te verbeteren. Dit wordt o.a. bereikt door
de communicatie tussen de gemeente en de dorpsraad over thema’s aangaande deze
leefbaarheid op een structurele wijze te bevorderen en uit te voeren.”. De dorpsraden dienen
zich te richten op het algemeen belang, zijn per definitie “a-politiek” en zijn neutrale
adviserende organen.
Middels deze Informatie aan de Raad informeren wij u over de werkzaamheden van beide
dorpsraden en over de samenwerking van deze raden met de gemeente Alphen-Chaam vanaf
de vorige raadsinformatie over de dorpsraden d.d. 12 juni 2014.
2. Inhoudelijk
Het jaarlijks overleg met de dorpsraden en ons college heeft in 2014 niet plaatsgevonden in
verband met het vertrek van burgemeester Nuijten en de komst van burgemeester Minses. Dit
overleg heeft nu in 2015 plaatsgevonden. De verslagen van deze gesprekken zijn ter inzage
gelegd. Evenals in voorgaande jaren is de heer K. Jacobs van de afdeling Beleid en Beheer
de vaste contactpersoon van beide dorpsraden bij de gemeente.
Dorpsraad Galder-Strijbeek
Deze dorpsraad is qua samenstelling een afspiegeling van de inwoners van Galder-Strijbeek
en tracht hun algemene belangen te vertegenwoordigen en hen te betrekken bij plannen (van
de gemeente) om een zo breed mogelijk gedragen resultaat te bereiken. Om dit doel te
realiseren worden voor de afzonderlijke thema’s van de Dorpsraad werkgroepen ingesteld.
Daarnaast heeft de Dorpsraad een website ontwikkeld voor de communicatie met de inwoners
van Galder en Strijbeek (www.Galder-Strijbeek.nl/Dorpsraad) en is er een digitale
nieuwsbrief. Tenslotte organiseert de dorpsraad, zo mogelijk in samenwerking en in
afstemming met de gemeente, jaarlijks een openbare bijeenkomst voor de inwoners van
Galder en Strijbeek waarin actuele thema’s aan de orde worden gesteld.
Op 15 april 2015 heeft het jaarlijkse overleg (van 2014) plaatsgevonden tussen de dorpsraad
en ons college. Tijdens dit overleg hebben zowel de Dorpsraad als ons college hun
tevredenheid uitgesproken over de samenwerking in het afgelopen jaar. Ons college heeft
waardering voor de Dorpsraad uitgesproken voor haar grote bijdrage aan de leefbaarheid van
Galder-Strijbeek en het versterken van de gemeenschapszin in deze kernen. De Dorpsraad is
nu in Galder-Strijbeek geworden tot een belangrijke gesprekspartner van de gemeente.
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Tijdens het overleg van 15 april 2015 zijn een groot aantal onderwerpen besproken. Dit
betreft zowel actuele zaken (o.a. herstel St. Jacobsstraat, Daesdonkseweg, 3 transities in
sociaal domein, huisvesting Moelanders) als onderwerpen die (ook) gericht zijn op de
toekomst (o.a. leefbaarheid in de toekomst, ontwikkeling oude Dorpshart, inrichting van
servicepunten) .
Met de dorpsraad is ook gesproken over burgerinitiatieven die met ondersteuning van de
dorpsraad in Galder en Strijbeek worden ontplooid. Deze initiatieven worden door de
gemeente zeer gewaardeerd doch financiële ondersteuning hiervan is geen automatisme.
Afgesproken is dat de dorpsraad dergelijke initiatieven vroegtijdig kenbaar maakt aan de
gemeente zodat duidelijkheid ontstaat over een gemeentelijke bijdrage in de financiering
voordat het plan volledig gereed is. Daarbij is aangetekend dat de gemeente thans
terughoudend moet zijn in het toekennen van bijdragen gelet op haar financiële positie.
Een groot aantal mensen spant zich via de dorpsraad in om de leefbaarheid van beide kernen
een impuls te geven. Dat die inzet nog steeds door de inwoners wordt gewaardeerd blijkt o.a.
uit de grote opkomst bij de openbare bijeenkomst van de dorpsraad van 20 mei 2015.
Gelet op het vorenstaande heeft ons college dan ook op 15 april 2015 uitgesproken te rekenen
op het continueren van de samenwerking met de Dorpsraad in de komende jaren.
Dorpsraad Chaam:
Ook deze dorpsraad is qua samenstelling een afspiegeling van de inwoners van Chaam en
tracht hun algemene belangen te vertegenwoordigen en hen te betrekken bij plannen (van de
gemeente) om een zo breed mogelijk gedragen resultaat te bereiken. Ook deze dorpsraad
werkt met werkgroepen voor de afzonderlijke thema’s die de dorpsraad behandelt. Daarnaast
heeft de dorpsraad een website ontwikkeld voor de communicatie met de inwoners van
Chaam (www.dorpsraadchaam.nl), houdt interviews met burgers, voert enquêtes en
burgerpanels uit, is actief op de sociale media en organiseert , zo mogelijk in samenwerking
en in afstemming met de gemeente, jaarlijks een openbare bijeenkomst voor de inwoners van
Chaam.
Het overleg van ons college met de dorpsraad Chaam heeft op 6 juli 2015 plaatsgevonden.
Tijdens dit overleg hebben zowel de dorpsraad als ons college hun ervaringen over de
samenwerking in het afgelopen jaar gedeeld. Ons college heeft waardering uitgesproken voor
de prettige en open samenwerking met de dorpsraad. De dorpsraad is hier ook positief over
doch heeft aandacht gevraagd voor de communicatie met haar en voor het eerder toesturen
van (concept) beleids- en uitvoeringsplannen zodat de dorpsraad daaromtrent een advies kan
formuleren.
Tijdens het overleg van 6 juli zijn zowel actuele zaken besproken (o.a. project Dorpsstraat,
buurtpreventie) als zaken (ook) gericht op de toekomst (o.a. Brouwerijplein, Plan Eekelaar,
afwaardering van N639, inrichting van servicepunten). U wordt hiervoor verwezen naar het
ter inzage gelegde verslag.
Gelet op de betrokkenheid en motivatie van de dorpsraad voor het verbeteren van de
leefbaarheid van Chaam heeft ons college de verwachting uitgesproken dat ook de komende
jaren sprake zal zijn van een constructieve samenwerking met de dorpsraad.
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3. Procedureel
In 2015 zal het overleg met beide dorpsraden worden voortgezet. Wij zullen u te zijner tijd
informeren over de uitkomsten van dit overleg.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN-CHAAM
mr. M.M. Hendrickx
secretaris

mr. J.W.M.S. Minses
burgemeester

Bijlagen:
1.
Verslag overleg college en dorpsraad Galder-Strijbeek d.d. 15 april 2015;
2.
Verslag overleg college en dorpsraad Chaam d.d. 6 juli 2015.
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