Rol en taken Plaatselijk Belang Haarle
NIET HET VELE IS GOED. HET GOEDE IS VEEL

Stimuland, voorjaar 2019

Aanleiding en context
De samenleving is sterk aan het veranderen. Dit heeft effect op het
functioneren van lokale belangenorganisaties. PB Haarle heeft zich
in de afgelopen jaren hard gemaakt voor tal van onderwerpen die
veel tijd en aandacht hebben gevraagd. Daarover zijn de leden
goed te spreken, maar het is voor de PB-bestuursleden wel een
erg grote belasting.
Naast een verschuiving in de inhoud van taken, is daarmee ook in Haarle herkenbaar dat
PB-leden overvraagd worden, zowel vanuit het dorp zelf als van daarbuiten. Veel PB-leden krijgen
daardoor het gevoel structureel tekort te schieten. En daarmee wordt het ook knap lastig om
mensen te vinden die in het bestuur van een PB zitting willen nemen. Er is behoefte aan herijking,
inclusief benodigde competenties van (potentieel) nieuwe PB-leden.

Aanpak
Met behulp van het spel ‘Rol en positie plaatselijk belang’ van Stimuland is het bestuur van PB
Haarle samen met de inwoners van Haarle in gesprek gegaan over de rol die in de huidige tijd bij PB
Haarle past. Waarbij taken van het PB voor (potentiële) PB-leden te overzien en behapbaar zijn.

Opbrengst dorpsoverleg
Het dorpsoverleg over de rol en taken van het Plaatselijk Belang Haarle zijn gekoppeld aan de
jaarvergadering van donderdag 14 maart. De zaal zat met ongeveer 60 inwoners van verschillende
leeftijden goed vol en de sfeer was goed. Deelnemers zijn verdeeld over negen gespreksgroepen.

Dit is de top zeven van alle groepen samen, inclusief tips
van inwoners over hoe dat aan te pakken:
7x

Mening ophalen (2x) / elke 3 à 4 jaar een dorpsplan (5x)
Hiervoor een werkgroep inzetten met duidelijk doel/opdracht.
Bijvoorbeeld enquête, dorpsavonden, mensen interviewen en communicatiekanalen
goed gebruiken.
Brainstorm top 3 (evt. opgehaald in contacten met verenigingen?) helder
communiceren en deze top 3 toetsen bij inwoners.
Sociale media, Info Haarle en vergaderingen op thema inzetten.

7x

Belangen behartigen, vertegenwoordigen/spreken namens Haarle
Wat je ophaalt onder inwoners: vertalen/doorgeven. Denk aan informatieavond, info
Haarle, stakeholders benaderen.

5x

Politiek agenderen
Inspreken, uitnodigen in Haarle, lawaai maken.
Als het nodig is richting politiek contacten leggen, aankaarten.

3x

Klankbord voor de gemeente
Aansluiten bij vergaderingen en netwerken bij overheid en instanties.
Ambtelijk contacten onderhouden.

2x
2x
2x

Lokaal overleg organiseren (initiatieven/organisaties/verenigingen)
Lokale initiatieven verbinden/ondersteunen
Kar trekken/bestuurlijke rol van initiatieven
Initiatieven coördineren: initiatiefnemers, besturen, werkgroepen uitnodigen.
Afstemmen/voortouw nemen in contact met overheden, wie doet wat.
Wat er in de verschillende groepen gebeurt terugkoppelen naar inwoners (op papier
en digitaal).
Per vereniging gericht contact onderhouden: wat is hun blik op de toekomst, visie,
wensen, ergernissen.
Voor ‘grote’ onderwerpen een dorpsavond organiseren.

Tips en steunbetuigingen die verder zijn opgeschreven:
• Voortouw nemen. Zorgen voor kader, helicopterview houden over de ontwikkelingen.
• Verschillende onderwerpen blijven aanpakken.
• Contacten onderhouden met de gemeente, RWS, provincie, maar wel voor de
meerderheid. Zich niet uit het veld laten slaan door tegenslag, kritiek of nietmeewerkende overheid. Vooral zo doorgaan, verdeel de taken, zorg voor meer
werkgroepen.
• Afspiegeling van de gemeenschap zijn.
• Zorgen voor verschillende werkgroepen, werkgroepen stimuleren/grotere achterban.

Samenvatting opbrengst dorpsoverleg
WAAROM PB Haarle?
Plaatselijk Belang Haarle heeft ten doel het bevorderen van het leef- en woonklimaat
in het dorp Haarle, zulks ten behoeve van alle inwoners en voor zoveel nodig in
samenwerking met de instellingen en/of organisaties, die in Haarle activiteiten
(kunnen) ondernemen. Dat is de missie die PB Haarle uitdraagt en die nog steeds
actueel is.
WAT – concrete omschrijving taak en rol PB Haarle
−

Visie/(dorps)plan voor én door Haarlenaren organiseren, eens per 3 à 4 jaar.
Geen uitgebreid traject van maken: het ophalen van de belangrijkste punten voor
het dorp staat centraal. Daarbij ophalen van de mening van zoveel mogelijk
inwoners, actief betrekken van en laagdrempelig toegankelijk voor alle
Haarlenaren.
Op basis van de visie het dorp vertegenwoordigen in het algemeen dorpsbelang,
helicopterview zoeken en klankbord voor de gemeente (en daarmee niet te snel
uitspraken doen ‘namens het dorp’ als het niet in de visie staat).
Uitvoering dorpsplan bewaken (niet alles zelf uitvoeren, waar nodig de regie
voeren).

−

Wanneer er ‘grote’ onderwerpen zijn hierover een dorpsavond houden.

−

Politiek agenderen op basis van wat wordt opgehaald in dorpsplan en
dorpsbijeenkomsten. Aanspreekpunt zijn en klankbord voor de gemeente
Hellendoorn.

−

Lokaal overleg/afstemming is een effect van het ophalen van de mening van
Haarlenaren voor het dorpsplan.

−

Relatiebeheer – PB Haarle organiseert afstemming tussen verenigingen en
onderhoudt zoals al aangegeven contact met de gemeente.

Opbrengst doorvertaald naar de dagelijkse praktijk: ‘Hoe dan?’
Inclusief – belangrijk - hoe houd je het behapbaar/leuk om PB-bestuurslid te zijn?
Er blijven altijd ad hoc situaties waarin je flexibel wilt kunnen schakelen, maar veel van de
benoemde rollen en taken kun je plannen en organiseren. Dit is binnen PB Haarle besproken, waarbij
per onderdeel is gekeken: hoe geven we dat concreet handen en voeten? Welke taken wat vind ìk
als PB-lid zelf het leukst om te doen? Zijn er taken die niemand van de PB-leden wil oppakken, maar
die we wel ècht nodig vinden? Dan kunnen we gericht daarvoor op zoek naar nieuwe PB-leden.
Grootste tijdsinzet van PB ligt bij de volgende twee taken, die nauw samenhangen:
• Organiseren van uitwisseling tussen organisaties/initiatieven binnen Haarle.
• Vertegenwoordigen van het algemeen dorpsbelang (op basis van dorpsplan en themabijeenkomsten) en klankbord voor de gemeente.

Taak: organiseren van uitwisseling en afstemming binnen Haarle – hoe dan?
PB Haarle organiseert gestructureerd een jaarlijkse bijeenkomst met verenigingen (inclusief
HOV), zoals tijdens DPplus is gedaan. Wanneer vervolgoverleg nodig is, is dat aan partijen zelf.
PB Haarle onderhoudt informeel goed contact met verenigingen en organisaties in het dorp: je hoort het
dus ook snel als er wat speelt.

Taak: vertegenwoordigen van het algemeen dorpsbelang – hoe dan?
Dorpsplan – eens per 3 à 4 jaar. PB Haarle bundelt de belangrijkste punten voor het dorp door het
ophalen van de mening van zoveel mogelijk inwoners: actief betrekken van en laagdrempelig
toegankelijk voor alle Haarlenaren. Hiervoor zijn een aantal goede suggesties gedaan door inwoners:
enquête, dorpsavond(en), mensen interviewen en communicatiekanalen goed gebruiken. Op basis
van een brainstorm of contacten met verenigingen stelt PB Haarle een prioriteitenlijst op en toetst
deze bij inwoners.
Op inhoud wordt nauw contact onderhouden met de gemeente en daarnaast gaat PB Haarle aansluiten
bij raadsvergaderingen, om informeel contacten met raadsleden op te bouwen. Het is zowel voor
raadsleden als voor Haarle zinvol om elkaar te kennen.
Vertegenwoordiging inwoners/belangenbehartiging/politiek agenderen: als inwoners het unaniem eens
zijn of aandacht willen voor een onderwerp, dan pakt PB Haarle dat op. Inspreken, brieven sturen, warm
netwerk inzetten, raadsleden uitnodigen in Haarle en zo nodig lawaai maken. Als er verschillende
meningen zijn kan PB Haarle echter niet ‘namens het dorp’ spreken. Wel maakt PB Haarle zicher in dat
geval hard voor dàt er een gesprek over het onderwerp wordt georganiseerd/politiek agenderen
(bijvoorbeeld bij de gemeente er op aandringen dat zij dat zelf organiseren, afhankelijk van het
onderwerp. Dat is ook ‘spreken namens inwoners’).

Dorpsavonden worden gehouden zodra er een aanleiding voor is, maar niet te vaak (1 tot 3 keer per
jaar, en alleen ‘grote’ onderwerpen). Ook hier geldt dat PB Haarle mensen actief betrekt en dit
laagdrempelig toegankelijk houdt voor alle Haarlenaren.
PB Haarle ontvangt (te) veel uitnodigingen voor allerlei bijeenkomsten. PB Haarle bekijkt binnen het
bestuur welke prioriteit hebben om zelf naar toe te gaan. Daarnaast stuurt PB Haarle gericht/op thema
de uitnodigingen door aan organisaties uit het dorp waarvoor dit relevant kan zijn, met de afspraak dat
ieder vervolgens zelf de afweging maakt om wel of niet te gaan.

Communicatie
Hier gaat PB Haarle keuzes in maken, op basis van de taken:
1. Onderwerpen/inhoud: waarover informeert PB Haarle inwoners? En waarover de gemeente?
2. Kanalen (online en offline) en hoe vaak gebruikt PB Haarle de kanalen? Benoemd zijn website,
Info Haarle en sociale media. Is een digitale nieuwsbrief wenselijk?
3. Bereikbaarheid – PB Haarle wil goed bereikbaar zijn door vlot te reageren op mails en te zorgen
dat zij zichtbaar en bereikbaar is.

