DORPSRAAD WAGENBERG PRESENTEERT ZICH.
Na een intensieve voorbereiding van ruim één jaar zal de Stichting “Dorpsraad
Wagenberg” zich op 7 januari 2009 presenteren aan alle inwoners van Wagenberg en
andere belangstellenden.
Het heeft even geduurd en al regelmatig werd er gefluisterd, werden er opmerkingen gemaakt
of lieten mensen die zich bezig hielden met de totstandkoming van de dorpsraad hier iets over
los, maar tot nu toe was er niets definitiefs over bekend.
Daar komt nu dus verandering in. De voorbereidingen zijn achter de rug, een eerste
Wagenbergse dorpsraad (in Wagenberg) is geformeerd en dus is het tijd dat de inwoners van
Wagenberg kennis kunnen maken met en geïnformeerd worden over de doelstellingen, de
ideeën, de plannen en de leden van de dorpsraad.
Dat het even geduurd heeft, heeft vooral te maken met de zorgvuldigheid waarmee in eerste
instantie de initiatiefnemers en al lopende het proces de leden van de dorpsraad te werk zijn
gegaan. Een dorpsraad in het leven roepen is één, zorgen dat een dorpsraad gekend en erkend
wordt als zo niet de enige maar wel belangrijke gesprekspartner, initiatiefnemer, aandrager
van ideeën en vele andere onderwerpen die bijdragen om de leefbaarheid van ons dorp te
behouden en te verbeteren.
Om hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn is overleg nodig met verschillende partijen
zoals uiteraard de gemeente, want het is belangrijk dat juist de gemeente de dorpsraad serieus
neemt en als gesprekspartner wil zien, met verenigingen, instellingen en werkgroepen op
verschillende terreinen. Heel belangrijk in het geheel is dat er een duidelijk convenant
gesloten wordt met de gemeente Drimmelen, waarmee de gemeente onderstreept dat ze
samenwerking met bewoners erg belangrijk vindt.
Dit alles hebben we nu achter de rug. Vandaar dat we ons kunnen presenteren en dat zal, zoals
eerder gezegd, gaan gebeuren op woensdag 7 januari 2009. Deze presentatie vindt plaats in de
bovenzaal van Plexat en begint om 20.00 uur.
Het eerst wat die avond staat te gebeuren is de ondertekening van het convenant door de
gemeente Drimmelen (onze oud dorpsbewoner en nu nieuwe wijkwethouder Jan de Jong zal
dat namens de gemeente op zich nemen) en de Stichting Dorpsraad Wagenberg.
Daarna zullen we een korte schets geven van het ontstaan van de dorpsraad, wordende leden
voorgesteld en worden natuurlijk onze doelstellingen en plannen toegelicht. De gemeente zal
tijdens deze avond het wijkgericht werken in relatie tot de dorpsraad toelichten. Wij willen
ons niet presenteren als een club van mensen die wel weet wat goed is voor onze
levensgemeenschap. Juist niet. Wij willen u voldoende gelegenheid bieden om uw mening,
uw wensen, uw verwachtingspatroon, uw vragen en opmerkingen die avond te ventileren,
waarmee wij dan aan het werk kunnen gaan en ons uiterste best zullen gaan doen daar zoveel
mogelijk van te verwezenlijken, in het belang van onze dorpsgemeenschap en de leefbaarheid
in en rond ons dorp.
Wij verwachten dat er een grote belangstelling zal plaatsvinden op deze avond, zodat wij als
een slagvaardige vertegenwoordiger voor Wagenberg kunnen gaan optreden.

