
Met elkaar, voor elkaar, typisch 
Oldebroek 

Burgemeester Hoogendoorn over 'Oldebroek voor mekaar' 

Burgemeester Hoogendoorn: "De gemeente Oldebroek zijn we echt 

samen. U en ik, onze buren, mensen die we ontmoeten bij sportclubs, 
muziekverenigingen, kerken, enz. Het onderlinge gesprek in de buurt, het 

samen actief zijn in organisaties en verenigingen, elke dag merk ik weer 

hoe belangrijk dat is. Bijvoorbeeld afgelopen zaterdag nog langs het 
voetbalveld bij de Oldebroekse derby van OWIOS tegen VSCO! Dan blijkt 

ook hoe belangrijk de dorpen voor ons zijn. In november sprak ik met de 
dorps- en klankbordgroepen. De betrokkenheid van al die mensen die 

actief zijn is zo ontzettend waardevol. We vinden dat snel gewoon, maar 
neem van mij aan: het is juist bijzonder!" 

Bent u niet een beetje te positief? 

"Jazeker positief, maar ook realistisch want ik zeg zeker niet dat het 
vanzelf gaat. Het sleutelwoord is inzet. In positieve én in minder positieve 

situaties. Willen we een sterke en leefbare samenleving, dan vraagt dat 
om een bijdrage van ons allemaal, onze gezamenlijke inzet. Het draait 

allemaal om de vraag of het ons lukt met elkaar in gesprek te komen. 
Daarvan ken ik goede voorbeelden, gelukkig. Dat is wat we willen, ook als 

gemeentebestuur: het onderling gesprek bevorderen, zelf in gesprek zijn 
met bewoners, verenigingen en instellingen. Zorgen dat Oldebroek een 

goede plek is voor ons allemaal." 

Komt dit verhaal nou niet gewoon door de bezuinigingen? 

"Het is naar onze overtuiging sowieso nodig en wenselijk dat we als 

inwoners met elkaar de komende jaren meer zelf aan het roer komen te 
staan. Als gemeentebestuur weten we niet vanzelf wat het beste is, daar 

moeten we het met elkaar over hebben en samen uitkomen. Inderdaad 
hebben we als gemeente veel minder geld beschikbaar, dat is een feit. We 

krijgen van de rijksoverheid inmiddels enkele miljoenen minder om onze 
taken uit te voeren. Het voorzieningenniveau komt daardoor in onze 

gemeente flink onder druk te staan. Daarom doen we een beroep op onze 

inwoners om mee te denken en verantwoordelijkheid te nemen. En dan 
gaat het dus over u en mij. Het is onze vaste overtuiging dat mensen 

samen tot creatieve ideeën kunnen komen en met elkaar de juiste 
oplossingen weten te vinden. Dat is wat we bedoelen te zeggen met 

'Oldebroek voor mekaar'." 

Oldebroek voor mekaar, dat klinkt natuurlijk wel leuk, maar zijn dat geen 
mooie praatjes? Wat gaat u daar precies aan doen? 



"Een mooi voorbeeld is de jeugdconferentie in de Talter. Op 23 januari jl. 

dachten maar liefst 130 deelnemers mee over de toekomst van de 
Oldebroekse jeugd. Wat een geweldige opkomst. Ik merkte zoveel 

betrokkenheid. Iedereen was er: cultureel werk, jeugdzorg, 

woningcorporaties, kerken en onderwijs en ook, en dat vond ik eigenlijk 
het mooiste, heel wat jongeren. Er kwamen goede suggesties. Het idee 

om buurten meer verantwoordelijk te maken voor speelplekken scoorde 
het hoogst. Wat ik mooi vond om te zien was de gezamenlijkheid. Dat zag 

je ook terug in de reportage van Loco! Door samen aan je buurt te werken 
ontstaat er meer saamhorigheid. De conferentie leverde ook een 

innovatiegroep op, waarin mensen gaan nadenken over verbetering van 
het jeugdbeleid. Kort geleden sprak ik met de voorzitters van de 

voetbalverenigingen. Ook sportclubs hebben veel mogelijkheden om bij te 
dragen aan positieve ontwikkeling van jongeren. En zo zijn er zoveel 

mogelijkheden en kansen. 

Misschien mooi voorbeeld, maar staat u wel echt open voor initiatieven uit 

de samenleving? 

We staan zeker open voor initiatieven. De belangenverenigingen van 
Oosterwolde en Noordeinde hebben het college uitgenodigd voor een 

dorpsgesprek. Deze dorpsgroepen nemen initiatieven, zetten zich in voor 
hun dorp. Het is belangrijk dat op dorpsniveau keuzes worden gemaakt en 

inwoners verantwoordelijkheid nemen. Dat moeten we in alle dorpen 
verder uitbouwen. Daar maak ik mij hard voor. Om de communicatie 

tussen de dorpen en de gemeente te verbeteren hebben we drie 

dorpscontactambtenaren, Frans Hoogenraad, Jaap Jonkman en Peter 
Zoombelt.” 

Die gesprekken met de samenleving, leveren die wel echt wat op? 

"Niet vanzelf. Onlangs was er een gesprek over het speelterrein aan de 

Verlengde Meidoornstraat in Wezep. Dat was best een lastige avond, heb 

ik begrepen. Om veiligheidsredenen was door de gemeente een 
speeltoestel weggehaald. Maar dat had vooraf beter gecommuniceerd 

moeten worden. Toch is die avond een nieuw begin gemaakt. Enkele 
omwonenden gaan hier gezamenlijk mee verder en erover nadenken. Dat 

deze mensen de verantwoordelijkheid nemen voor hun buurt en hiermee 
aan de slag gaan, waardeer ik zeer.”  

De samenleving meer aan het roer, hoe moet dat dan met minder geld? 

"De komende maanden gaan we in gesprek met instellingen en 
verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen. De gemeenteraad heeft 

in het najaar 2012 besloten tot bezuinigingen (kerntakendiscussie). In 
2015 moeten die bezuinigingen doorgevoerd zijn. Dat is voor getroffen 

verenigingen en instellingen een flink probleem. Dat willen we zo niet bij 
hen over de schutting gooien. Daarom gaan we in gesprek om samen te 



bekijken hoe met die bezuinigingen creatief kan worden omgegaan. En 

daar laten we het niet bij, we zijn en blijven als gemeentebestuur 
betrokken op onze samenleving." 

De gemeente heeft teveel regels, maar dat zal zeker wel zo blijven? 

"Als het aan ons ligt niet. We willen meer ruimte creëren voor de 
samenleving, door onnodige regels te schrappen. Als we mensen meer 

verantwoordelijkheid willen geven, dan moet je ze ook ruimte en 
mogelijkheden bieden om meer zelf te kunnen bepalen en doen. Onlangs 

hebben we met een nieuw evenementenbeleid al een concrete en 

duidelijke start gemaakt. Als gemeente moeten we durven loslaten en de 
bureaucratie verminderen. Op dit moment doen we een grondig 

onderzoek naar welke regels we nog meer kunnen beperken of afschaffen 
en hoe we efficiënter kunnen werken. Voor de zomer verwachten we de 

resultaten van dat onderzoek en dan willen we er vlot mee aan het werk." 

De gemeente heeft minder geld beschikbaar. Bezuinigt de gemeente ook 
op zichzelf of steekt de gemeente juist meer geld in de organisatie? 

"We hebben ook (deels tijdelijk) in de organisatie geïnvesteerd, om een 
omslag te maken en de afbouw van taken niet over de schutting te 

gooien. Om een 'warme overdracht' te kunnen doen. Maar tegelijkertijd 
kijken we als gemeente ook kritisch naar onszelf. Op de organisatie wordt 

in de komende twee jaren flink bezuinigd.  De gemeentelijke organisatie 
zal in omvang krimpen. Vanaf 2015 besparen we per jaar ruim 1 miljoen 

euro. Het is dus niet de vraag of we gaan bezuinigen op onze organisatie, 
maar hoe we dit gaan doen. Voor bepaalde taken hebben we al bezuinigd. 

Ik denk aan handhaving. Daar is al een formatieplaats geschrapt. Ook 
daarin leggen we meer verantwoordelijkheid bij onze inwoners. Het 

betekent ook dat de gemeente geen oplosser is van burenruzies. Daarin 
moeten mensen vooral zelf elkaar aanspreken." 

Hoe gaat het nu verder? 

"Op 14 maart gaan we met de gemeenteraad verder in gesprek over het 
onderwerp 'Oldebroek voor mekaar'. Dat is goed, want het is een heel 

belangrijk onderwerp. Verder maken we een concreet actieplan wat ons 
nu te doen staat. Eerst en vooral gaan we in gesprek met de dorpen, én 

met instellingen en verenigingen, die met korting op subsidies worden 

geconfronteerd. Ondertussen werken we aan het beperken van 
regelgeving en het inkrimpen van de gemeentelijke organisatie. Er staat 

nog heel wat te gebeuren. Als gemeente en als gemeenschap moeten we 
het met elkaar voor mekaar boksen. Gelukkig zie ik al veel mooie dingen 

gebeuren door betrokken mensen. Dat geeft vertrouwen en perspectief!" 

Bron: website gemeente Oldebroek 


