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Inspraak concept kadernota: 

 De kleuren in het schema (p.8) zijn niet goed onderscheidend (voorkeur voor zwart-wit). 
Daarnaast is de indruk dat een aantal cijfers in het schema niet kloppen. Toegezegd wordt 
dat alle cijfers nog een keer goed gecontroleerd worden en aangepast worden indien nodig. 

 De nota kent stevige taal en veel pagina`s. Is het mogelijk dat er een verkorte versie op 
bijvoorbeeld 1 A4 komt in makkelijke taal voor inwoners. Ook beelden gebruiken ipv alleen 
tekst. En concrete voorbeelden. 

 Veel van hetgeen besproken is tijdens de eerdere inwonersavonden is niet terug te vinden in 
de kadernota. Toegelicht wordt dat in de oplegger alles wat ingebracht is verwoord staat. 
Veel daarvan is te praktisch om op te nemen in de kadernota (is op hoofdlijnen en de 
paraplu). De oplegger wordt meegenomen in de uitvoering. 

 Geadviseerd wordt om helder te maken wat je wilt meten/monitoren. En dat ingegaan wordt 
op concrete zaken die goed gemeten kunnen worden. 

 Het lijkt erop dat de gemeente minder regie wil nemen. Maar de steun van de gemeente is 
juist heel belangrijk. Dorpsbelangen geeft geregeld iets aan en dan wordt er vanuit de 
gemeente te weinig mee gedaan. Een actievere houding van de gemeente hierbij is juist 
wenselijk. 

 Maak gebruik van bv wijkverenigingen/buurtverenigingen/dorpsbelangen en zorg voor een 
heldere overlegstructuur in de dorpen (bv eens per half jaar met elkaar de 
knelpunten/agenda bespreken en daar samen actie op zetten). De gemeente kan juist ook 
dingen in gang zetten (motor zijn). 

 De kadernota is herkenbaar. Veel is al in gang gezet.  

 De nieuwe manier van werken vraagt vooral veel van houding en gedrag. Zowel van inwoners 
als van professionals en de gemeente. Hier moet in de uitvoering aandacht voor zijn. 

 Wees zuinig op de initiatieven (georganiseerd) die er al zijn van inwoners (VN-panel, Plaats 
de Wereld). Help en faciliteer deze initiatieven. 

 Soms is de tekst die onder ontwikkelrichting staat te beperkt. De tekst erboven hoort ook bij 
de ontwikkelrichting. 

 Het is belangrijk nu helderheid te verschaffen over het vervolgproces (welke vorm, hoe gaat 
het met de financiële middelen). Toegelicht wordt dat ook dat een proces van 
experimenteren en samen uitvinden is het komende jaar. Het kan per gebied ook 
verschillend uitpakken. 

 Ten aanzien van het stukje over jeugd: maak onderscheid tussen de wettelijke 
verantwoordelijkheden (ouders, professionals) en dat je met jongeren praat over de 
uitvoering en verantwoordelijkheden die zij in die uitvoering pakken. Ook jeugd beschermen. 

 Toevoegen mbt inclusie (p.9): geef als gemeente ook zelf het goede voorbeeld. 
 

 
Uitwerking thema: Ontmoeten en meedoen 

 Maak weer gebruik van een dorpsschouw. 

 Hoe krijg je een goed overzicht over wat er allemaal georganiseerd (sport en cultuur) wordt 
in Eelde en omstreken (Fitwijzer, buurtbrink, Sportpret). Wat staat er dan in een overzicht en 
wie heeft welke rol om dit overzicht overzichtelijk te houden? Hoe makel je in contacten? 

 Hoe organiseer je bijeenkomsten voor ontmoeting? Wie neemt initiatief? Waar kun je bij 
aansluiten? En voor wie (ook voor jong en oud samen)? Bijvoorbeeld het organiseren van 
estafettestokjes tussen activiteiten met het idee: kom eens kijken bij mijn activiteit, dan kom 
geef ik het stokje daarna door naar iemand anders. 



 Hoe kom bij de personen die het betreft? Van groot belang daarbij is je wijk / buurt kennen. 
Op kleine schaal werken. Het gaat om kleine communities (gezien worden, gewaardeerd 
worden). In Eelde is een groep gestart : Meet en Greet. Dat is een mooi voorbeeld. 

 
Afspraken over het vervolg:  

 De presentatie van CMO STAMM wordt meegezonden met het verslag naar alle deelnemers. 
Zie ook de sheet met de afspraken over het vervolg. 

 Het verslag geldt tevens als formeel ingezonden voor de inspraak van de kadernota. 

 Aanvullende punten kunnen aan het verslag toegevoegd worden door de deelnemers, maar 
zij kunnen ook het formulier invullen en zelf aanleveren. 

 De buurt-cultuurcoach neemt het initiatief voor het vervolg met deze groep aanwezigen om 
verdere concrete afspraken te maken voor Eelde e.o. 

 De afspraak is gemaakt dat de aanwezigen door de gemeente uitgenodigd worden bij de 1e 
bespreking gebiedsagenda’s in het 1e kwartaal 2020 
 

 
 
 
 
 
 


