
iiwiiugiiiiuiiiuiuii 
Stuknummer: 14.115772 

Page 1 

Van: 
Aan: 
CC: 
Datum 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Sjaak Kroon <skroon@online.nl> 
Secretariaat Samenleving <secretariaat.samenleving@schagen.nl> 
<postbus8@schagen.nl>, "vanderveek, sigge" ^igge.vanderveek(g ̂ j ^ f į į t t ļ f ŗ - g : SCHAGEN 
Zaterdag 1 November 2014 19:07 uur 
brief n.a.v subside en accommodatiebeleid. 
reactie op brief m.bt. inspraak subsidiebeleid..doe 

Geachte dames en heren, 
AFD: 

N.a.v. van uw brief van 6 oktober met kenmerk 14.113615 stuur ik u hierbij de reactië-vairtJe-Oorpsraaď 
Dirkshorn e.o. 
Graag vernemen wij uw reactie. 

ING 1 NOV 2014 

Hoogachtend, vriendelijke groeten, 

Namens de Dorpsraad Dirkshorn e.o. 
Sjaak Kroon secretaris. 
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Dirkshorn, 28 oktober 2014. 

Aan het College van Burgemeester en wethouders 
en het afdelingshoofd Samenlevingszaken 

Betreft: uw brief van 6 oktober 2014 met kenmerk 14.113615 

Geachte heer Jager, 

Zoals u bekend, functioneert in Dirkshorn de Dorpsraad Dirkshorn e.o. De doelstelling van de Dorpsraad is 

om de leefbaarheid in onze dorpen op peil te houden. Dit is een ruim geformuleerde doelstelling! 

Vorig jaar hebben we het aandachtsgebied leefbaarheid in Dirkshorn e.o. gesplitst in algemene 

leefbaarheid en de belangenbehartiging m.b.t. het verenigingsleven in de dorpen. 

Op initiatief van de Dorpsraad Dirkshorn, en met steun van de voormalige gemeente Harenkarspel, is er in 

Dirkshorn de Stichting Dynamisch Dirkshorn (SDD) opgericht. Deze Stichting is de overkoepelende belangen 

behartiger van veel verenigingen in Dirkshorn e.o. De Dorpsraad Dirkshorn is in het dagelijks bestuur 

vertegenwoordigt van de SDD. 

Wij ontvingen van u een brief m.b.t. het subsidie en accommodatiebeleid. Gezien bovenstaande zal het u 

duidelijk zijn dat het bestuur van de SDD graag met u in gesprek gaat over de gevolgen van het subsidie-

en accommodatiebeleid. 

Overigens willen wij u er wel op attent maken dat de geformuleerde beleidsuitgangspunten m.b.t. de 

leefbaarheid in de dorpen bij ons wel de nodige vraagtekens oproepen. De door u gesuggereerde overgang 

van leefbare dorpen naar woonbare dorpen vraagt wel om de nodige toelichting. De door u voorgestelde 

wijzigingen in het subsidie- en accommodatiebeleid zou ertoe kunnen leiden dat het 

"verenigingslandschap"in de dorpen gaat veranderen. Dat zal zijn invloed hebben op de gehele 

leefbaarheid in de dorpen. 

üirŵm ŨÏJĨ l i s t 1 tíKV * 3 J t 

secretariaat@dorpsraaddirkshorn.nl 

www.dirkshornbruist.nl onder het kopje dorpsraad 



(3-11-2014) postbus8 - reactie op brief m.bt. inspraak subsidiebeleid..doc Page 2 

M.b.t. de algemene leefbaarheid in de dorpen zijn we erg benieuwd naar de invulling van uw nieuwe 

beleid. Wat wordt precies bedoeld met een overgang van leefbaarheid naar woonbaarheid. En hoe worden 

de consequenties verdeeld over de diverse leefgemeenschappen? 

In die zin maken we u erop attent dat we een afspraak hebben staan dat de dorpsraden pro actief 

geïnformeerd worden over zaken die de dorpen betreffen. Deze afspraak staat nu een jaar, echter hebben 

we de gemeente nog niet kunnen betrappen op een pro actieve houding richting de Dorpsraad. We hopen 

echter dat beleidswijzigingen m.b.t. de leefbaarheid wel onder deze afspraak vallen. We gaan er 

vooralsnog niet van uit dat het beleid van dit College en de Raad er aan bij gaan dragen dat leefklimaat in 

de dorpen gaat verarmen. Graag gaan wij binnenkort met u over dit onderwerp in gesprek, we nemen aan 

dat het initiatief hiertoe bij het College ligt. 

Hoogachtend, vriendelijke groeten, 

Namens de Dorpsraad Dirkshorn e.o. 

Sjaak Kroon, secretaris. 
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