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Doel, missie en visie 
Allereerst hebben we de doelstelling van de huidige Dorpsraad getoetst en opnieuw vastgesteld en zijn we tot de 
volgende uitgangspunten gekomen voor Dorpsraad 2.0: 
1. Groenekan voor zijn bewoners leefbaar te houden en deze leefbaarheid uit te breiden, te bevorderen en te 

waarborgen; 
2. Het bevorderen van het welzijn van de inwoners; 
3. De karakteristieke kenmerken van Groenekan voor het nageslacht te bewaren; 
4. Ook heeft de vereniging als doel om een goede communicatie en verhouding met de gemeente de Bilt, andere 

overheden en andere maatschappelijke organisaties tot stand te brengen. Dit doen we voor alle inwoners die in het 
dorp Groenekan wonen; 

5. Wij hebben drie belangrijke taken voor de dorpsraad geïdentificeerd: 
 

o Platform 
! De plek zijn voor informatie over dossiers in Groenekan. Niet over alle acties maar vooral over de 

onderwerpen, initiatieven, zorgen en veranderingen van blijvende aard en met significante impact; 
! Inzichtelijk maken van belangen van groepen en individuen die daar behoefte aan hebben of zou moeten 

hebben. 
! De dorpsraad is aanjager van projecten van en voor het dorp en ondersteunt inwoners bij het realiseren van 

hun plannen ten behoeve van het algemeen belang van het dorp. 
o Verbinder 

! Verbinden van initiatiefgroepen, werkgroepen, belangengroepen en verenigingen met elkaar en met derden; 
! Ondersteuning bieden aan die inwoners en belangengroepen op het gebied van informatie over procedures 

en wegen van technische of juridische aard; 
! In voorkomende gevallen het verbinden van technische en vakinhoudelijke kennis binnen de gelederen van 

actieve inwoners en (belangen)groepen die daar behoefte aan hebben bij hun inzet voor een beter 
Groenekan; 

! De dorpsraad richt een organisatievorm in waardoor er werkgroepen mogelijk zijn met een linking pin in het 
bestuur. 

o Verhouding Gemeente de Bilt en inwoners 
! Een serieuze en vroegtijdige gesprekspartner zijn van de gemeente in onderwerpen die van belang zijn voor 

de inwoners; 
! Informatie delen over op handen zijnde initiatieven die openbaar zijn en waarvan dorpsgenoten op de hoogte 

moeten worden gebracht, zonder de formele rol en verantwoordelijkheid van de gemeente over te nemen; 
! De dorpsraad heeft geen verantwoordelijkheid voor particulier of gemeentelijk initiatief, noch neemt het een 

standpunt in; 
! De dorpsraad is geen vervanging van democratische processen; 
! De dorpsraad is transparant wat betreft financiën, donaties en politiek; 
! De dorpsraad is actief met de overgang naar burgerparticipatie; 
! De dorpsraad is geen belangenbehartiger; 
! Samen met de inwoners en de Gemeente een lange termijn dorpsvisie opstellen met daarin plannen voor de 

toekomst; 
! Mede de gebiedsagenda in kaart brengen, op strategisch niveau, landelijk, regionaal en vanuit coalitieakkoord 

qua opgaven speelt en waar we invulling aan moeten geven. 

Het is belangrijk voor de Dorpsraad om het juiste aanspreekpunt bij de gemeente te hebben. In onze optiek dient de 
gemeenteraad een visie te ontwikkelen op burgerparticipatie. De rol en positie van dorpsraden is onderdeel van 
gemeentelijk participatiebeleid. Het college van B&W heeft de rol van gesprekspartner. Maar structurele contacten lopen 
via de ambtelijke organisatie. 

We willen zowel digitaal als fysiek een laagdrempelig zijn, nuttig maar ook in een goede sfeer. De inwoners moeten 
invloed krijgen op de onderwerpen. 
De dorpsraad wil gebruik maken van een slim digitaal platform waarbij minimaal beheer en maximale functionaliteit wordt 
ondersteund. We willen geen portaal met informatie worden over de dagelijkse activiteiten in Groenekan maar meer de 
dossierkant invullen. De Dorpsraad creëert mogelijkheden voor activiteiten en ontmoetingen in het dorp. Naast reguliere 
bijeenkomsten in een clubhuis willen we ook in het licht van dossiers informatie delen. 

Naar overheden en (maatschappelijke) organisaties namens de dorpsraad dragen leden van de dorpsraad de algemene 
belangen van het dorp en haar inwoners uit. 


