Lid worden van de Dorpsraad, waarom en wat krijgt u ervoor terug?
In dit artikel vertellen wij u hier meer over.
Bij veel inwoners is niet bekend dat de Dorpsraad een vereniging is en worden we vaak verward met
Ugchelens Belang. Velen van u zijn (betaald) lid van Ugchelens Belang en nemen aan dat de
Dorpsraad daar onderdeel van is, dit is echter niet het geval. Ugchelens Belang richt zich op het
organiseren van allerlei activiteiten zoals Koningsdag, Cola Disco en nog veel meer leuke activiteiten.
De Dorpsraad richt haar aandacht op burgerparticipatie om samen met u en de gemeente Ugchelen
leefbaar te houden.

De Dorpsraad een vereniging, waarom eigenlijk?
Was de Dorpsraad een Stichting geweest dan bepaalt het Stichtingsbestuur het beleid en blijft de
invloed van buitenaf beperkt. Als Dorpsraad wil je uiteraard niet zelf het beleid bepalen maar wil je
dit samen met u als dorpsbewoner vormgeven. Verder biedt de verenigingsvorm de mogelijkheid
om verschillende commissies te ondersteunen waardoor zij zich niet als een aparte vereniging
moeten gaan organiseren/financieren. Omdat deze commissies onderdeel zijn van de vereniging zijn
de vrijwilligers binnen deze commissies tevens verzekerd.

Lid van de Dorpsraad, wat kan ik verwachten?
Als lid van de Dorpsraad kiest u de leden van het bestuur van de Dorpsraad. Hiermee heeft u invloed
op de samenstelling van het bestuur waar u als dorpsbewoner mee samenwerkt om de
leefomgeving in Ugchelen zo te organiseren dat we er in alle levensfasen prettig kunnen wonen
zowel nu als in de toekomst.
Door lid te worden heeft De Dorpsraad de mogelijkheid om de leden(inwoners) actief te
benaderen/raadplegen. Deze input wordt meegewogen bij het maken van keuzes, het opstellen en
waar nodig bijstellen van het beleid. Kortom de leden vormen een belangrijke informatiebron voor
de Dorpsraad over wat er leeft in Ugchelen. Hoe meer inwoners zich aanmelden hoe
representatiever de input en hoe sterker de stem.
U aanmelden als gratis lid van de Dorpsraad kan via onze website www.dorpsraadugchelen.nl door
op de home pagina te klikken op de link Klik hier om u aan te melden We zien uw aanmelding graag
tegemoet!

