
12 september 2019 
stakeholders Dorpsraad



Agenda bĳeenkomst
1. Welkom en introductie 
2. Bedoeling van de bijeenkomst 
3. Doelstellingen dorpsraad Lunteren 
4. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?; een eerste 

inventarisatie  
5. Hoe nu verder?



Bedoeling van de 
bĳeenkomst

• Elkaar leren kennen! 
• Opbouwen en daarna onderhouden van de relatie  
• Verkenning; op welke punten kunnen we samenwerken, 

op welke punten kan de dorpsraad jullie ondersteunen? 

• Presentatie van deze bijeenkomst is beschikbaar



Rol en doelstellingen 
Dorpsraad (1)

Rol Dorpsraad Lunteren 

• De Dorpsraad Lunteren is een verbindend platform gericht 
op het bevorderen en/of behartigen van de belangen van de 
inwoners van ons dorp 

• Vanuit deze rol zijn we gesprekspartner voor de vele 
verenigingen, stichtingen en sociaal-maatschappelijke 
instellingen van ons dorp.  

• Gesprekspartner voor het college van Burgemeester en 
Wethouders, de leden/fracties van gemeenteraad, de 
Provincie  



Rol en doelstellingen 
Dorpsraad (2)

Doelstellingen Dorpsraad Lunteren 

1. Een prettige en functionele samenwerkingsrelatie met - 
en een laagdrempelige toegang - tot jullie en met andere 
belanghebbenden 

2. Een kompas voor de ontwikkeling van Lunteren; plan 
voor de ontwikkeling van Lunteren; 
dorpsontwikkelingsplan (DOP) 

3. Versterken positie o.a. meer leden werven; van een paar 
honderd naar een paar duizend in ca. een paar jaar



Samenstelling Dorpsraad
• Marcelle van Leeuwen  
• Jessica van Leeuwen 
• Marco van Voorst 
• Erwin Pater 
• Jeffrey Floor 
• Sietse Lugtenburg

• Secretaris. levend landschap  
• Plv. secretaris, communicatie 
• Bestuurslid, penningmeester 
• Bestuurslid, verkeer 
• Bestuurslid, bouwontwikkelingen 
• Voorzitter, algemeen aanspreekpunt 

o.a. voor college B&W, pers 



DorpsOntwikkelingsplan
• Lunteren is gebaat bij een ( zelf vorm gegeven) 

toekomstperspectief 
• Legitimatie laatste ledenvergadering 

Onze vraag aan de werkgroep: 
• Maak een dorpsontwikkelingsplan 
• Gereed zomer 2020 
• Ontwikkel dit plan met en voor de inwoners/stakeholders 

van Lunteren 
• Het plan beslaat de periode van 2021-2024



Leden werkgroep DOP
• Jannita Wolfswinkel 
• Els Lageweg 
• Herbert Kreuzen 
• Henk Ouderdorp 
• Peter Koster 
• Jan van den Brink 
• Jan Hassink 
• Gert van Dalen



Samenwerken; 
kennismaken en verwachtingen 

inventariseren
• in groepjes  
• eerst individueel invullen formulier verwachtingen, wensen 

ondersteuning/samenwerking, wensen t.a.v. 
vervolgcontact 

• onderlinge ideeën met elkaar uitwisselen 
• formulier inleveren bij lid van de dorpsraad, mailen naar 

dorpsraad@lunteren.com 

• Meer info over wegwerkzaamheden in Lunteren 
(Westzoom, Spoorstraat, Oranjestraat)? Bian Ebecilio 
bian.ebecilio@ede.nl

mailto:dorpsraad@lunteren.com
mailto:bian.ebecilio@ede.nl


Hoe nu verder?

• Indruk van deze bijeenkomst 
• Vervolgafspraken: individueel/per organisatie  
• Herhaling: voorjaar 2020 

• Bezoek onze nieuwe website: www.dorpsraadlunteren.nl 
• Contact leggen via: dorpsraad@lunteren.com

mailto:dorpsraad@lunteren.com

