
 

Rol en positie van lokale belangenorganisaties*1) 

Als het maar duidelijk is voor iedereen 

Er zijn grote verschillen tussen takenpakketten en manieren van werken van lokale 

belangenorganisaties. De rol van dorpsbelangen of plaatselijke belangen, zoals die meestal door 

jullie zelf worden omschreven is: 

 Belangenbehartiging en vertegenwoordiging van een dorp binnen de gemeente 

 Platform van lokale initiatieven 

 Verbindende schakel tussen dorpsbewoners en dorpsorganisaties 

 Bieden van een platform voor dorpsbewoners voor overleg met overheid 

 Communicatie en advies in contact tussen inwoners en gemeente 

 Ontwikkelen dorpsvisie  

 Organiseren van activiteiten 

 Beheren van een dorpsbudget (afkomstig van de gemeente) 

 Soms ook het beheren van een dorps- of buurthuis 

Vertel voor wat je bent en wat je doet. Duidelijk zijn. 

Met bovengenoemde rollen ligt er een grote verantwoordelijkheid op de schouders  van de 

dorpsbelangenorganisatie. Terwijl er nauwelijks formeel zeggenschap aan is gekoppeld. Het is 

historisch zo gegroeid. De ALV en bestuursverkiezingen zijn  formaliteiten maar hebben geen 

wettelijke status . 

Reden voor herijking  

Het is een tendens dat er steeds vaker verschuiving van maatschappelijke taken optreedt. Taken die 
eerder door de overheid werden gedaan en nu aan bewoners en bewonersorganisaties worden 
toebedeeld. Dan moet je opnieuw afspraken maken. Welke functies wil en kun je als lokale 
belangenorganisaties op je nemen? Waar kun je wel/niet door de gemeente op worden 
aangesproken? Voor een goede onderlinge samenwerking is het goed om duidelijk te zijn over welke 
onderwerpen en op welke manier je betrokken wil worden. Zowel de gemeente als de lokale 
belangenorganisatie kan het initiatief voor een herijking nemen.      
 
*1) Lokale belangenorganisaties: dorpsbelangen of plaatselijke belangen 



Handvatten voor lokale belangenorganisaties 

Bij buurdorpen binnen je gemeente polsen hoe zij hun rol zien en met hen bespreken of zij hun eigen 

rol willen veranderen. Je kunt eventueel ook besluiten om samen op te trekken.  

Aangeven bij de gemeente dat je afspraken wilt maken over de wederzijdse verwachtingen en dat je 

binnenkort met een nieuw voorstel komt. 

Intern scherpstellen: 

1. Waar zijn jullie van? 

2. Waar zit je toegevoegde waarde? 

3. Wat vind je belangrijk en interessant om mee bezig te zijn? 

4. Waar trek je een grens? 

5. Wanneer en hoe is ruggenspraak wel/niet noodzakelijk? 

6. Is het bestuur voldoende gelegitimeerd door de bestuursverkiezingen? 

7. Op welke manier kan je je een mening namens het dorp vormen? 

8. Wat verwacht je als lokale belangenorganisatie van de gemeente? 

9. Zet samenwerkingsafspraken op papier. Stel bijvoorbeeld een wederzijdse intentieverklaring 

op, die tussentijds bij te stellen is, en maak die openbaar. 

Handvatten voor gemeenten 

1. Is het duidelijk met welke onderwerpen lokale belangenorganisaties zich (willen) 

bezighouden? 

2. Is het helder op welke momenten en op welke manier in breng van lokale 

belangenorganisaties wordt verwacht? En wat daarvan de status is? 

3. Namens wie spreken lokale belangenorganisaties en in hoeverre is dat legitiem? Zeg je dat 

het draagvlak is getoetst als een lokale belangenorganisatie met het voorstel instemt? 

4. Wat verwachten lokale belangenorganisaties van hun gemeente? 

5. In hoeverre kunnen ook anderen lokale gesprekspartners zijn? 

6. Wat doen we als er geen lokale belangenorganisatie is? 

7. In hoeverre verschillen de lokale belangenorganisaties van elkaar en is er bij de gemeente 

maatwerk mogelijk of wenselijk? In hoeverre is dit onderling besproken? 

8. Zet samenwerkingsafspraken op papier. Stel bijvoorbeeld een wederzijdse intentieverklaring 

op, die tussentijds bij te stellen is, en maak die openbaar. 

 

  


