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Geachte heer of mevrouw,
Het bestuur van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland feliciteert u
van harte met uw benoeming als raadslid. Wij wensen u voor de komende
raadsperiode veel succes toe als bestuurder van uw gemeente.
De vereniging DKK Gelderland komt, met haar voorgangers, al ruim 40 jaar op voor de
belangen van de kleine kernen. Onze leden zijn 280 lokale dorpsbelangenorganisaties
en dorpshuizen in Gelderland die als vrijwilligers actief zijn in hun eigen dorp en
dorpshuis. Ze kennen hun dorp als geen ander en leveren een belangrijke bijdrage aan
de sociale samenhang in de dorpsgemeenschap en hebben oog voor het algemene
lokale belang.
Steeds meer taken liggen op het bordje van het lokale bestuur zoals de WMO, de
Jeugdzorg en de Omgevingsvisie. Van inwoners wordt daarbij een actieve inbreng en
verantwoordelijkheid verwacht. Dat vraagt om nieuwe verbindingen van bewoners met
de gemeente. In de afgelopen raadsperiode hebben we daar in Doetinchem goede
ervaringen mee opgedaan. Ook bij andere thema’s zoals accommodatiebeleid,
mobiliteit, toegankelijkheid, zorg en mogelijkheden voor jongeren is een nauwe en
andere samenwerking van bewoners met u als lokaal bestuur van groot belang. Voor
de DKK is dit één van de speerpunten voor de komende raadsperiode.
Ons vertrekpunt is de vraag van de bewoners in de dorpen. Veelal gaat het om
initiatieven waarbij de gemeente een belangrijke partner is. Om daar goed mee aan de
slag te kunnen gaan is enige ondersteuning vaak gewenst. Die kunnen wij bieden
dankzij ons grote provinciale en landelijke netwerk én de subsidie van de provincie
Gelderland in het kader van het programma leefbaarheid. Op provinciaal niveau
werken we daarbij samen in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.
Wilt u meer informatie of overleg? Neem dan contact op met Peter van Heek,
algemeen coördinator van onze vereniging of met één van onze bestuursleden,
bereikbaar via het algemeen mailadres info@dkkgelderland.nl
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de vereniging DKK Gelderland,
Leidy van der Aalst-Wolken, voorzitter
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