
Werkgroep 
Dorpsonwikkelingsplan; DOP

Welkom, fijn dat we elkaar ontmoeten!



Agenda bĳeenkomst
1. Welkom en introductie Dorpsraad 
2. Bedoeling van de bijeenkomst 
3. De ‘opgave’; een plan met en voor het dorp 

Lunteren samenstellen 
4. Uitgangspunten en randvoorwaarden



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 



Bedoeling bĳeenkomst
• Lunteren is gebaat bij een 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 
• Dorpsraad organiseert/faciliteert de eerste bijeenkomst 

van de werkgroep, zo mogelijk met wijkregisseur en DKK



Domeinen van ontwikkeling 
(voorbeeld DOP van Baarlo)

Domein Wonen  

• Wonen en leefomgeving  
• Een “levend" landschap 

• Een aantrekkelijk centrum   

• Infrastructuur en fysieke veiligheid  

• Sociale veiligheid  

Domein Welzijn  

• Lokaal gezondheidsbeleid  

• Inwoners met 
ondersteuningsvragen  

• Nieuwe inwoners  
• Senioren 

• Sociale infrastructuur  
•  

Domein Opgroeien 

• Voorschoolse voorzieningen en 
basisonderwijs   

• Speelvoorzieningen  

• Jongeren  
 

Domein Recreatie  

• Sport en verenigingsleven  

• Ontmoetingsruimtes in het dorp 
• Natuur 

• Recreatie, kunst en toerisme  



Uitgangspunten en 
randvoorwaarden

• Budget beschikbaar voor het DOP van € 6.000,—  
• De Kleine Kernen (provincie Gelderland) is bereid het DOP-proces in de 

werkgroep te begeleiden en te ondersteunen 
• Ondersteuning vanuit de dorpsraad: 

• Marco van Voorst is eerste contactpersoon. Aanwezig bij jullie overleg?  
• Ook het DB van de Dorpsraad is beschikbaar voor overleg en/of om te 

sparren 
• De dorpsraad organiseert een eerste bijeenkomst van de werkgroep 
• Graag lid worden van de Dorpsraad;-)) 

• Voorstel aan de werkgroep is om zichzelf te presenteren op de 
eerstvolgende ledenvergadering (21 oktober 2019) , en om deze 
bijeenkomst te gebruiken voor het in gang zetten van initiatieven 

• Uitwisseling gegevens stakeholders/werkgroepleden 
• Netwerkbijeenkomst Rabobank 


