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Ens, 28 april 2022

Geachte leden van de gemeenteraad van de Noordoostpolder,

Allereerst wil ik U allen feliciteren met uw (her)verkiezing in onze gemeenteraad, ik hoop op 
een goede samenwerking in de komende raadsperiode.

Eerst even voorstellen: In het tiendorpenoverleg zijn de besturen van de dorpsbelangen van 
de 10 dorpen vertegenwoordigd, met boventallig een secretaris en voorzitter. In de regel 
spreken we elkaar tweemaandelijks, waar mogelijk komen we met een gezamenlijk 
standpunt naar buiten en wordt ons overleg door de medewerkers van de gemeente 
regelmatig gebruikt om informatie uit te wisselen.  

Graag uw aandacht voor het volgende. 

Er wordt in de dorpen door dorpsbelangen en commissies van alles georganiseerd en 
hoewel er veel inzet is van vrijwilligers, kost e.e.a. ook in de dorpen geld. In de regel lukt het 
de dorpsbelangen redelijk goed deze middelen te verzamelen, onder andere bij de 
Gemeente Noordoostpolder. 

Al jaren kunnen de dorpen rekenen op een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 1500,- en 
in een lustrumjaar kan daar bovenop nog eens € 2500,- extra bij gevraagd worden. Al lange 
tijd liggen deze bedragen op dit zelfde niveau.

Na twee magere coronajaren is men in alle dorpen druk doende om deze zomer extra groot 
uit te pakken met verschillende evenementen, om de onderlinge band tussen de 
dorpsbewoners te versterken. Zoals U ook is opgevallen is alles (veel) duurder geworden, 
daarom het verzoek om de bijdrage vanuit de gemeente aan te passen. Polder breed wordt 
veel promotiewerk verricht door STEP, hun budget is nogal wat groter, (in 2021 € 112.000) 
Een goede zaak en het is zeker niet onze bedoeling daar wat van af te snoepen, maar wel 
vinden wij dat de verhouding t.o.v. de dorpen scheef is.  

Wellicht is dit een punt om mee te nemen in de komende coalitie onderhandelingen. Wij 
hopen en verwachten een goede samenwerking de komende 4 jaar en zien er naar uit 
kennis te maken met het nieuwe college.

Met vriendelijke groet, namens het 10 Dorpenoverleg

Hans van Dijke (voorzitter)
Jannie de Lange (secretaris)


