
	

	
	
	
	

 
Verslag bijeenkomst gezamenlijke dorpsraden Gemeente Bergen 22-10-2018 
 
Aanwezig zijn:  
Dorpsraad Afferden: Ton Wijers, Henk Hendriks, Rick van Veen (raadscommissielid/gast via Dorpsraad 
Afferden) 
Dorpsraad Aijen: Dio van der Veen, Marcel van Aerssen, Rosalie Snijer, Anneke Toonen, Nicole van der 
Horst,  
Dorpsraad Bergen: Stan Remmen, Piet Ponjee, Wim Remmen  
Siebengewalds forum: Herman Janssen 
Well’s forum: Jan Lanjouw, Jos Hesen,  
Dorpsraad Wellerlooi: Jan van de Ven, Nicole van der Haghen, Ingrid Bergmans, 
Dorpsraad Nieuw-Bergen: Martien van Mil, Fiona Cornelissen, Piet ten Haaf(avondvoorzitter), Toos 
Govers (notulen) 
Gemeente Bergen: Lia Roefs (wethouder), Mark Rijniers (bedrijvencontactfunctionaris) , Anja van Horen 
(medewerker communicatie) 
Vereniging Kleine Kernen Limburg VKKL: Ralf Tangelder, Kevin Relouw  
 
1. Opening.  
De avondvoorzitter  Piet ten Haaf heet iedereen van harte welkom. We doen een snel voorstelrondje. 
De voorgestelde agenda wordt goedgekeurd. Voor de pauze staat het onderwerp “communicatie” 
op de agenda, daarna een aantal agendapunten zijn zinvol om kort te bespreken in deze 
gezamenlijke bijeenkomst.  
 
2. Communicatie 
Inleidend door de voorzitter: Doel is om helderheid te verkrijgen over de gewenste communicatie en 
samenwerking tussen de dorpsraden en de gemeente. Waarom: Begin 2017 is er tijdens een 
gezamenlijke bijeenkomst met  burgemeester en wethouders geconstateerd dat dit onderwerp om 
aandacht vraagt en is er afgesproken dat opgepakt zou worden door de wethouder. Mei 2017 heeft 
er een bijeenkomst hierover plaatsgevonden Daarna is enige tijd overheen gegaan, er is niet veel 
mee gedaan en het is stil geweest; ook was er veel kritiek vanuit de verschillende dorpsraden.   
Dorpsraad Nieuw Bergen het tijd om weer aan tafel te gaan en heeft dit initiatief genomen. Bij dit 
agendapunt waren 2 bijlages toegevoegd: Right to challenge en een notitie vanuit de Dorpsraad 
Nieuw Bergen “ Gezien vanuit de inwoners”  
De bedoeling is dat Dorpsraden meer partner (kunnen)zijn. Als men zich niet gehoord voelt heeft dat 
tot gevolg dat mensen zich gaan terugtrekken. De vraag ligt nu voor wat de dorpsraden hierin willen?   
Er hangt in de zaal een participatieladder iedere dorpsraad zich op een trede van de ladder zou 
kunnen positioneren. Waar staan we nu? en waar zouden we willen staan?  
Piet geeft aan dat als we verder zouden willen met een verbeterproces van communicatie en 
samenwerking dorpsraden- gemeente, dat dan de VKKL een mogelijk proces hierin kan begeleiden. Zij 
zijn vanavond aanwezig om hun aanbod hierin toe te lichten.  
 
Lia Roefs wil graag reageren op deze inleiding:  
Tijdens de bijeenkomst in mei 2017 hebben we gesproken over communicatie en met over de rol van 
de dorpsraden. Door VKKL en Dorpsraden uit Molenhoek en Hegelsom is gesproken over hoe zij hun rol 
hebben opgepakt.  Lia is even uit de running geweest, nu heeft zij de opdracht om iets met 
burgerparticipatie te doen.  Wat betreft burgerparticipatie hebben we Bergen zaait gedaan. Achteraf 
hadden we dit proces  meer samen met de dorpsraden moeten doen.  Wij vinden dat we bereikbaar 
zijn en bereid zijn om antwoord te geven. Daar moeten we het met elkaar over hebben. Leefbaarheid 
hoort daar zeker bij/ Wij als gemeente moeten ook leren dat we moeten faciliteren.  Right to challenge 
vind ik een heel goede gedachte, ik ben wel bang dat als we het vanaf dit papier `zouden gaan 
doen, dan blijf je steken.  Laten we gaan oefenen met een concreet voorbeeld. We zijn doeners en 
willen niet verzanden in oeverloze discussies.  
 
Punten die uit de gevoerde discussie naar  voren kwamen:  
• Vraag aan Lia: Ik ben benieuwd hoe je de functie/doelen van de dorpsraden ziet? Antwoord: Wat 

we niet willen is een notitie doorsturen en laten maar horen wat je ervan vindt. Wel moet het zijn 
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wat kan de dorpsraad zelf doen?   Vraag: Is het een soort uitbesteden aan de dorpsraad? Lia 
zoekt naar  samenwerking.  

• Participatie lukt soms goed; maar het moeten geen Poolse landdagen zijn.  
• Belangrijk is dat door betrokkenen aangegeven wordt waar de participatie(mogelijkheden zitten. 

Ambtenaren zijn vaak blij zijn met de inbreng.  Gemeente wil geen schijnparticipatie.   
• Opgemerkt wordt dat tijdens een avond over het energielandschap slechts 1 persoon van de 

gemeente aanwezig was en niemand van de politiek.  Dit was tijdens een vakantieperiode dat 
wel, maar dat viel niet goed bij de inwoners.  

• De mening werd geuit dat de gemeente wat betreft communicatie zich er regelmatig gemakkelijk 
van afmaakt  door te zeggen dat iets gepubliceerd is. Dat zou dan voldoende moeten zijn. Er zou 
beter nagedacht kunnen worden over communicatievormen die hout snijden naar de inwoners 
toe, zodat zij zich serieus genomen voelen en gestimuleerd weten om ook te participeren. 

• Een voorbeeld: over de dijkversterking hebben we met de Dorpsraden Aijen en Bergen zeker 15 
avonden bij elkaar gezeten en daarna niets meer gehoord!! Antwoord wat men van de 
gemeente kreeg is: bel maar iedere week naar de gemeente. Als er nieuws is over de gemaakte 
afspraken is het zeker van belang om dat ook te laten weten. Dan voelt men zich gezien als een 
serieuze partner in het proces. Nu worden afspraken teruggedraaid en er wordt niet over 
gecommuniceerd. De ervaringen zijn verschillend; andere dorpen zijn weer positiever mbt 
communicatie over de dijkversterking. De dijken is geen taak/rol van de wethouders, echter de 
dorpen verwachten wel betrokkenheid vanuit de gemeente. 

• Als DR weten wat je wilt van de gemeente en ook wanneer en waarover wil je communiceren.   
• Voorbeeld van niet-communiceren: Een aantal Dorpsraden hebben in een brief de zorg 

uitgesproken over de crisis in het college van B&W eind 2017.  Deze is persoonlijk overhandigd aan 
de burgemeester. Hierop is inhoudelijk nooit gereageerd naar de dorpsraden. Dat wordt zeer 
betreurd.  

• Hoe staan ambtenaren in de beoogde veranderingen wat betreft het realiseren van participatie ( 
van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie) ? is er terughoudendheid/angst om zich onder 
de inwoners te mengen? Het antwoord is dat die er niet is, maar dat het wel een proces is van 
groeien een een ‘nieuwe’ rol. Het zou mooi zijn als we gezamenlijk kunnen leren van de huidige 
ervaringen. Dit is ook waarin VKKL ons mogelijk in kan ondersteunen.  

 
Zijn er ideeën over hoe de communicatie er uit kan zien? 

• Zoek de samenwerking in zaken die dorpsraden  oppakken en zo dat de gemeente daarin kan 
faciliteren, ondersteunen, stimuleren. Maak gebruik van de aanwezige expertise en 
deskundigheden.  

• Er  is ooit een DOP geweest, dat was een eerste aanzet. En nu? Het leeft niet meer. Ik pleit voor 
minder dingen doen maar dan wel goed.   

• Maak de lijst van belangrijke punten , maak deze samen en focussen op de prioriteiten en gaan 
daar resultaten in halen.  

• Verwachtingen: Wellerlooi nodigt altijd iemand van de gemeente uit, het is al een jaar geleden 
dat er iemand  was. Afferden heeft altijd iemand van de politiek uitgenodigd maar sinds het 
conflict over de accommodatie zien we niemand meer.  Wanneer heeft de gemeente weer een 
‘nieuwe’ contact-functionaris voor de dorpsraden? Mark heeft het altijd gedaan maar deze taak 
zit officieel niet meer in zijn functie. Lia kan er geen antwoord op geven wanneer dit duidelijk is. 
Voorlopig loopt het contact via Mark of rechtstreeks op onderwerpen bij andere ambtenaren.  

• Vraag wordt gesteld over het armoedebeleid is verzandt, we horen er weinig van. We zien er niets 
van.  Wat is de stand van zaken? Antwoord Lia: dat is een heel erg lastig punt, het is belangrijk dat 
dit beleid bekend wordt bij mensen. Destion en de scholen vervullen hierin een goede rol. Het idee 
is dat de betrokken mensen niet meer langs het gemeentelijke loket hoeven, omdat dat 
drempelverhogend is. De uitvoering nemen we zeker ter hand, en we willen graag werken met 
ambassadeurs.  

 
Samengevat: 
De wil en ambitie voor betere communicatie is bij alle partijen zeker aanwezig. Ook willen de 
aanwezigen hier specifieke tijd en energie in steken;  in een vastgestelde lijn/aanpak in samenspraak 
en  tweerichting verkeer.   Een dergelijk proces vraagt van betrokken een kwetsbare opstelling die 
gericht is op reflecteren op de huidige rol en positie en de gewenste samenwerking; een gezamenlijk 
leertraject dus. VKKL kan ons daarbij ondersteunen. 

 
Mogelijkheden VKKL  
Ralf licht toe dat de vereniging werkt voor Limburg en is aangesloten bij landelijke ontwikkelingen. Zij 
ondersteunen en begeleiden; voor meer info over VKKL zie https://www.vkkl.nl/over-ons Zij zien zeker 
mogelijkheden om met het onderwerp communicatie en samenwerking tussen Dorpsraden en 



	

gemeente in Bergen aan de slag te gaan. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn o.a. wat is de rol 
van de Dorpsraad? Hoe communiceren de Dorpsraden met burgers. Gemeente, andere partners. Nu 
en in de toekomst. Hoe ziet de gemeente/poltiek/ambtenaren de dorpsraden, wat verwahcten zij van 
inwoners en samenwerking. Wat kunnen we ervan leren? VKKL heeft financiële middelen om aan een 
dergelijke pilot ondersteuning te verlenen. Voor ons is dat dan kosteloos.  VKKL benut de ervaringen van 
elders en ook de bevindingen binnen Bergen om er weer verder mee te komen.  
Het globale idee van aanpak is :  

1. Met Iedere Dorpsraad ( of afvaardiging) een  apart gesprek over de samenwerking met de 
diverse partners 

2. Gesprek met gemeente 
3. Op basis van deze gesprekken kijken hoe daar goede, betere, andere afspraken gemaakt 

kunnen worden.   
4. Inhoudelijke vragen zijn oa waar ben je mee bezig, hoe werk je samen, Waar zitten 

overeenkomsten en waar verschillen?  Wat kan de aanpak zijn? Ondersteuning van het proces. 
We brengen kennis in en bij elkaar.  

Wat moet/kan het opleveren? voor Vkkl inzicht in hoe werkt het mechanisme, voor de dorpsraden en 
gemeente is het een lerend proces, een reflectie en nieuwe handvatten.  
Alle aanwezige Dorpsraden zijn bereid om zich hieraan te verbinden en zullen door VKKL benaderd 
worden voor een eerste gesprek.  
 
3. Aanleg snel internet 
Roy Keijzers , bedrijf Glasvezel Buitenaf. Uit onderzoek van marktpartijen is gebleken dat er mn in noord 
en midden-Limburg slecht internet is. Glasvezel Buitenaf richt zich speciaal op het buitengebied met het 
maatschappelijk doel: glasvezel en snel internet.  Gemeenten en diverse partijen ondersteunen dit 
initiatief. In het land zijn er meerdere van dit soort projecten. 
Ze gaan nu de mensen in Bergen die hiervoor in aanmerking komen (900) benaderen met de vraag 
stelling of ze mee willen doen. Er worden binnenkort 2 informatieavonden belegd in Well en 
Siebengewald. 50% van de mensen moet het willen, anders stopt het.  17-12 moet dit duidelijk zijn. 
Wij zoeken ambassadeurs!! Wat doen ze? Enthousiasme uitdragen, ze worden voorzien van info, ze 
kunnen lokaal in de eigen straat/wijk/vereniging een avond organiseren. Het is vrijwilligerswerk.  
Glasvezelbuitenaf faciliteert dit.  
Vraag aan de dorpsraden is: willen jullie erover nadenken of snel internet belangrijk is, ga na of je als 
dorpsraad of individu een ambassadeursrol wilt  vervullen.  
Voor vragen mail  r.keizers@glasvezelbuitenaf.nl  of meer info lees   https://www.glasvezelbuitenaf.nl 
 
4.  Energielandschap  
De gemeente wil dit onderwerp in een beginfase met de dorpsraden bespreken.  
Gonda Grutters, programmaleider VerduurSAMEN2030 geeft een toelichting , daarna gaat Ellen Arts, 
bestuurlijk projectleider Energielandgoed Wells Meer in op de stand van zaken in het project 
energielandschap Wells Meer. De gehouden presentatie is als bijlage bij dit verslag toegevoegd.  
Doel is om In de aanpak zoveel mogelijk mensen erbij  te betrekken door  info-avonden, 
klankbordgroep, expertgroep (kennis binnenhalen), meedenkgroep,  
Provincie Limburg heeft een intentieverklaring ondertekend.   
Fase 0 voorverkenning is afgerond. Nu zit het project in Fase 1 verkenning MER en structuurvisie (= 
gebiedsvisie, welke plekken zouden geschikt kunnen zijn voor…, en onder bepaalde voorwaarden) 
Na vaststelling van de structuurvisie beslist de Gemeenteraad   go/no-go  ( totaal inschatting 250 mlj)  
Tip om te lezen:  op internet het initiatief in Saerbeck Duitsland.   
 
Economische visie 
Portefeuillehouder is wethouder Pekema. Er is een onderzoek gedaan onder inwoners en ondernemers. 
Landelijk heeft dat bureau ook onderzoek gedaan. Ze hebben weergegeven hoe onze gemeente 
ervoor staat en beschreven wordt waar gemeente `Bergen naar toe wil. Komt op agenda van 19-11.  
 
Woonvisie: 
Lia Roefs vertelt dat er een woonbehoefte-onderzoek is gedaan. Ook dit komt op agenda van 19-11. 
 
Afsluiting:  
Voorzitter benoemt de agendapunten voor 19-11: Rondje langs de velden, voortgang 
Communicatietraject (VKKL), woonvisie en economische visie.  
Hij sluit af met een tevreden gevoel over de grote opkomst en dankt de aanwezigen voor hun 
constructieve bijdrage.  
 



	

In de pauze is gevraagd aan alle dorpsraden en de gemeente om zichzelf te plaatsen op de 
participatieladder: positie nu en de gewenste positie.  Het resultaat  zien jullie hieronder.  

 
 


