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Inleiding
De dorpsraad is een platform. Het is een politiek neutraal en onafhankelijk orgaan, dat optreed tussen
gemeentebestuur en maatschappelijke organisaties en de inwoners van Bennekom en behartigd de belangen van
de inwoners van Bennekom
Dit plan geeft de grondslag en doelstellingen van de Dorpsraad weer en bevat het communicatieplan om de doelen
te realiseren. De dorpsraad wil een onafhankelijke bemiddelaar zijn tussen partijen en een ingang bieden naar
partijen. Hieronder staan de uitgangspunten geformuleerd waarop het plan is gebaseerd.
De dorpsraad:
• Heeft draagvlak bij de inwoners van Bennekom.
• Wordt door de gemeente Ede beschouwd als serieus gesprekpartner, zij adviseert het College van B&W
gevraagd en ongevraagd over thema’s die Bennekom aangaan.
• Wordt door College van B&W geraadpleegd bij zaken die de fysieke leefomgeving van Bennekom aangaan
• Is Proactief.
• Is bekend in Bennekom.
• Is goed benaderbaar.
• Wil een afspiegeling van de bevolking van Bennekom zijn.

Grondslag
De Dorpsraad is een vereniging en de doelstellingen vanuit de Statuten zijn:
• het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp Bennekom,
• de leefbaarheid te bevorderen
• een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat
Dit doet de dorpsraad door:
a. het stimuleren en ondersteunen van individuele en groepsbelangen die gericht zijn op het welzijn van de
bewoners onder andere door hulp, kennis en ervaring aan te bieden en/of door het zoeken en verwijzen
naar deskundigen;
b. het signaleren van problemen en het bevorderen van oplossingen;
c. het scheppen en onderhouden van contacten met het gemeentebestuur van Ede en met andere instanties
van overheid en particulier initiatief vooral met het doel de bewoners van Bennekom deel te laten hebben
aan het aldaar te voeren beleid;
d. het aanwenden van alle overige wettige middelen.
Ieder jaar organiseert de Dorpsraad een Algemene ledenvergadering, waarvoor de Bennekommers en leden
worden uitgenodigd en het bestuur verantwoording aflegt. De bestuursleden kunnen iedere 3 jaar worden
herkozen tijdens de ALV en zitten maximaal 3 termijnen in de Dorpsraad.
De leden zijn organisaties met activiteiten in Bennekom of personen die het werk van de Dorpsraad ondersteunen.
Wij houden een overzicht bij van alle leden. De regels van de AVG staan op de website.
De Dorpsraad heeft een mandaat vanuit de gemeenteraad ede die staat beschreven in Verordening BZ 96/561 N.
In het kort staat hier het volgende in:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Deze verordening erkent DRB
DRB moet het belang van de Bennekommers behartigen
DRB heeft recht van advies in de beleidsvoorbereidende fase van een concreet plan
Aanspreekpunt, per portefeuille is een ambtenaar aangewezen door B&W
DRB en deze ambtenaren hebben overleg op in onderling overleg vast te stellen tijdstippen
Het verslag en afsprakenlijst wordt in het eerstvolgende overleg vastgesteld
De ambtenaren dragen zorg voor verslaglegging en afhandeling van toezeggingen
1x per jaar komen B&W op bezoek in Bennekom op een avond te spreken met de bewoners

Het communicatieplan
Het communicatieplan bestaat uit een aantal onderdelen. Hieronder noemen we de drie hoofdthema’s:
Positionering dorpsraad
1. Wat heeft het dorp Bennekom aan de dorpsraad? Een duidelijke missie en boodschap maakt dit duidelijk. De
missie is:
De dorpsraad is een platform. Het is een politiek neutraal en onafhankelijk orgaan, dat optreed tussen
gemeentebestuur en maatschappelijke organisaties en de inwoners van Bennekom en behartigd de belangen
van de inwoners van Bennekom.
Dit betekend dat de dorpsraad Bennekom een politiek neutrale vereniging is die tussen gemeentebestuur,
College van B&W, maatschappelijke organisaties en de inwoners van Bennekom optreedt. De dorpsraad zet
zich in voor de belangen van alle Bennekommers ten aanzien van de leefbaarheid en sociale samenhang van
het dorp. Dorpsraad Bennekom is aanspreekbaar voor wonen, leven, werk en zorg in het dorp.
2. De bestuursleden van de Dorpsraad zijn bij uitstek de ambassadeurs van de dorpsraad. Zij geven de dorpsraad
een gezicht. Zij zetten zich vrijwillig en belangeloos in voor het verhogen van de leefbaarheid van Bennekom.
3. Vooraf, tijdens en na afloop van activiteiten van de dorpsraad besteden wij bewust aandacht aan
communicatie. Dit draagt bij aan een positieve, heldere en transparante profilering van de dorpsraad.
4. De Dorpsraad is van alle Bennekommers. Dit vraagt inleving in verschillende groepen mensen die in Bennekom
wonen. Bij de activiteiten vragen wij ons af hoe wij hen bereiken en wat de zaken zijn die hen bezig houden.
Inhoud / boodschap
1. Het is duidelijk waar de dorpsraad voor is maar vooral ook waar zij niet voor is. De dorpsraad is er WEL voor
alle Bennekommers, NIET voor individuele zaken (voor individuele aangelegenheden kan Wijkbeheer worden
ingeschakeld).
2. Naast reageren op vragen van inwoners van Bennekom heeft de dorpsraad ook een proactieve rol. Jaarlijks
kiezen we een aantal issues / onderwerpen waar wij ons actief mee bezig houden. Deze issues / onderwerpen
zijn afgeleid van actuele ontwikkelingen of zaken die spelen.
3. Om daadwerkelijk een rol als intermediair te vervullen bouwt de dorpsraad aan een goed netwerk met
(sport)verenigingen, scholen, kerken, ondernemers, inwoners, gemeenteraad, wijkteam, ambtenaren, B&W.
Zichtbaarheid
1. Hoe de dorpsraad ook haar best doet om inwoners van Bennekom te helpen of om zaken te bespreken met de
gemeente Ede, dit is niet zonder meer zichtbaar. Zichtbaarheid moet je afdwingen door herkenbaar aanwezig
te zijn bij belangrijke evenementen van Bennekom maar ook door de inzet van de juiste
communicatiemiddelen.
2. Daarnaast is het de kunst dat de Dorpsraad alle initiatieven die de we oppakken bewust in de etalage zetten
op een eenduidige, herkenbare dorpsraad-manier.
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Voor wie, wat?
Doelgroep

Doel(en)

Inwoners van
Bennekom

•
•
•

Kennen de dorpsraad en minstens één lid van de dorpsraad.
Weten wat de dorpsraad voor hen zou kunnen betekenen.
Weten via welke kanalen ze de dorpsraad kunnen bereiken.

Nieuwe inwoners
van Bennekom

•
•
•

Weten dat er in Bennekom een dorpsraad is en welke leden hierin zitten.
Weten wat de dorpsraad voor hen zou kunnen betekenen.
Weten via welke kanalen ze de dorpsraad kunnen bereiken.

Verantwoordelijke
wethouders

•
•

Kennen alle leden van de dorpsraad
Zien de dorpsraad als een serieuze gesprekspartner als het gaat om
ontwikkelingen en issues die spelen in Bennekom.
Zijn bereid de dorpsraad te betrekken bij zaken die het dorp Bennekom aan
gaat.

•
Ambtenaren

•
•

Verenigingen en
organisaties

•
•
•

Ambtenaren die werken aan plannen die Bennekom aangaan kennen de
leden van de dorpsraad.
Zijn bekend met de rol van de dorpsraad als platform en gaan serieus om
met de adviezen vanuit deze platformrol
Kennen de dorpsraad en minstens één lid van de dorpsraad.
Weten wat de dorpsraad voor hen zou kunnen betekenen.
Weten via welke kanalen ze de dorpsraad kunnen bereiken.

Communicatieaanpak
De dorpsraad zet een duidelijk beeld neer, zodat inwoners weten welke waarde de dorpsraad voor hen kan ebben.
Hierbij zetten we in op het bereiken van zoveel mogelijk Bennekommers, jong of oud.
Het totale beeld over de dorpsraad wordt bepaald door:
- Algemene communicatie over de dorpsraad;
- De activiteiten van de dorpsraad. Waar maakt de dorpsraad zich hard voor en wat weet de dorpsraad te
bereiken;
- Gedrag, communicatie en zichtbaarheid van dorpsraadleden, die individueel contact hebben met externe
relaties en dus het visitekaartje van de dorpsraad zijn;

Heeft u vragen of wilt u meer weten neem dan contact met ons op.
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