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Informatieavond Wanroij het is belangrijk om méér mensen te inspireren om mee te doen!

De informatieavond Vitale Kernen voor de kern Wanroij werd door slechts 10 mensen bezocht.
Plaats van handeling was gemeenschapshuis ‘t Wapen van Wanroij. De informatieavond was
door de gemeente (in samenspraak met de dorpsraad) georganiseerd om de bewoners van
Wanroij te informeren over het project Vitale Kernen. Wat houdt het precies in? Waarom dit
project? Wie mag er allemaal meedoen? Wat zijn de spelregels?
De wethouder, de projectleider en de communicatieadviseur informeerden de aanwezigen
uitgebreid over het project. “Jammer dat er nu zo weinig mensen aanwezig zijn. Het is ook niet
helemaal een representatieve vertegenwoordiging van Wanroij. Het zou goed zijn als veel
méér - en zeker ook jongere - mensen uit onze kern weten wat het project inhoudt en wat de
mogelijkheden zijn. We mogen deze kans niet missen”, was de reactie van een inwoner. “Een
terechte opmerking; het is nu zaak om zoveel mogelijk mensen op te trommelen voor de
inspiratieavonden; hier kunnen inwoners onder begeleiding inspirerende ideeën uitwerken die
goed zijn voor de leefbaarheid in de kern.

Een kleine greep uit de vragen en de antwoorden:
Vraag:
Is het niet wenselijk dat dorpen samenwerken in een soort coproductie zodat ze samen ‘grotere projecten’ kunnen realiseren?
Antwoord:
Als inwoners van verschillende kernen erbij gebaat zijn dat er gezamenlijk een project wordt opgezet dat goed is voor de
leefbaarheid in die kernen, dan juichen we dat als gemeente enorm toe! Daar waar we elkaar kunnen versterken met
‘schaalvergroting’, moeten we dat zeker doen. De gemeente en de stuurgroep (met daarin ook de voorzitters van de
dorpsraden) hebben ook een overzicht over de projecten die binnenkomen en zullen partijen en/of projecten aan elkaar
koppelen als dat wenselijk en mogelijk is.

Vraag:
Kunnen we ook inspiratie opdoen bij andere dorpskernen?
Antwoord
Zoals gezegd wordt er (komende maanden) in elke kern een inspiratieavond
georganiseerd. Op deze avond kunnen inwoners leuke en zinvolle ideeën
bedenken en uitwerken die goed zijn voor de leefbaarheid in hun kern. Aan het
begin van de avond worden ook mooie projecten (die inmiddels gehonoreerd
zijn) gepresenteerd van de andere kernen. Dat geeft de aanwezigen mogelijk
inspiratie en het brengt hen op ideeën!

Vraag:
Er is een aantal voorzieningen in Wanroij dat nodig moet worden opgeknapt. Bijvoorbeeld de
toiletvoorziening van de school. Kan dat mogelijk ook onder Vitale Kernen?
Antwoord:
Nee. Bij Vitale Kernen gaat het er vooral om dat inwoners ‘eenmalige’ leefbaarheidsprojecten
indienen voor initiatieven die binnen de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen en die er
(nog) niet zijn. De ‘stenen’ van een school - dus alles wat met de fysieke bebouwing te maken
heeft - valt buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daar heeft de gemeente formeel
niks over te zeggen. Dus dat hoort niet binnen de ‘scope’ van Vitale Kernen. Maar ook zaken als
bijvoorbeeld het onderhoud van een rotonde valt niet onder Vitale Kernen. Daar heeft de
gemeente al reguliere onderhoudscontracten voor. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het
aanleggen van nieuwe voorzieningen in een sportpark. Dat is iets wat thuishoort onder het
bestaande accommodatiebeleid.

Vraag:
Is er al geïnventariseerd welke problematiek er is in onze kern?
Antwoord:
Nee. Want voordat je het weet is de gemeente leidend en ‘regisserend’. Binnen Vitale Kernen moet het
vooral vanuit de inwoners zelf komen. Zij weten als geen ander welke voorzieningen zij in hun eigen kern
missen en wat ze graag zouden willen hebben. Inwoners krijgen nu de kans om zélf met ideeën te komen
die aansluiten op hún wensen en hún situatie. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren al een aantal
inventarisaties geweest binnen de kaders van de IDOP (individueel dorps ontwikkelingsplan); er is veel
informatie beschikbaar!

