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Doel van de (stichting) Dorpsraad Kamperland DORAK) 

Het doel van de Dorak is om, in ondergeschiktheid van het algemeen van de gemeente 
Noord-Beveland en in overeenstemming met de wensen en het gevoel van de inwoners, de 
belangen van eenieder in Kamperland zo breed mogelijk te behartigen. De Dorpsraad zal 
binnen de gemeenschap tevens een ondersteunende rol vervullen bij activiteiten en/of 
evenementen binnen Kamperland. 

Om de inwoners van Kamperland, en dat zijn alle woonkernen binnen de gemeente, de 
mogelijkheid te bieden hun stem te laten horen is “burgerparticipatie” geboren. Het bestuur 
van onze gemeente heeft burgerparticipatie omarmd. De term alleen is echter niet genoeg! 
Hiervoor is het wel nodig dat de inwoners daadwerkelijk participeren en van zich laten 
horen. Hier manifesteert zich nu het belang van een dorpsraad. De dorpsraad kan als 
platform en als spreekbuis fungeren. Op deze manier is zij een BINDENDE factor. Daardoor is 
het mogelijk dat de kiezer niet enkel op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, maar 
ook tijdens de 4-jarige bestuursperiode collectief zijn stem kan laten horen. 

Bij ontwikkelingen, gebeurtenissen en ideeën die het dorp aangaan en waarbij de gemeente 
al dan niet betrokken is, kan elke inwoner zijn stem laten horen en zich daarbij in een 
dorpsraad verenigd of verbonden voelen. 
De dorpsraad als “platform”, als “katalysator” van wensen en gedachten en als “spreekbuis” 
om die wensen en gedachten te uiten, is een instrument om geluiden vanuit de samenleving 
met meer kracht aan onze gekozen volksvertegenwoordigers, dan wel particuliere 
initiatiefnemers, kenbaar te maken.  

Een dorpsraad is geen gemeenteraad. Een dorpsraad heeft niet dezelfde bevoegdheden als 
een gemeenteraad. Zij neemt geen stelling in vóór of tegen ontwikkelingen van welke aard 
dan ook, maar geeft de gemeenteraad gevraagd of ongevraagd advies.  

Verhouding gemeenteraad – dorpsraad. 

Uiteindelijk blijft de gemeenteraad het enig formele en wettige orgaan dat namens de kiezer 
besluiten kan en mag nemen aangaande gemeentebeleid en de uitvoering daarvan. 
Hierdoor zal de rol van een dorpsraad ook altijd een “adviserende” rol blijven. De 
gemeenteraad hoeft formeel gezien het advies van een dorpsraad niet altijd te honoreren. 
Er kunnen meerdere belangen een rol spelen zijn die de gemeenteraad doen besluiten om 
anders te beslissen. Een advies van de dorpsraad blijft voor een gemeenteraad echter van 
belang omdat dit past in het kader van de burgerparticipatie. 
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Wat ziet de dorpsraad als haar taak: 

In het licht van het voorafgaande ziet de dorpsraad Kamperland het als haar taak de 
inwoners van Kamperland te ACTIVEREN om zich via de dorpsraad als collectief te laten 
horen. De organisatievorm van een “stichting” geeft onze dorpsraad niet het alleenrecht of 
de mogelijkheid om namens de burger te kunnen spreken. Daarvoor is uitdrukkelijk de 
mening van de participerende burger noodzakelijk. Dit betekent dat alleen de bewoners van 
Kamperland de mening van Kamperland kunnen vertegenwoordigen. De dorpsraad is enkel 
de activator en de boodschapper. 

Om een en ander kracht bij te zetten is het, zoals eerder aangehaald, wel nodig dat er door 
de inwoners wordt meegedacht, initiatieven worden ondernomen en wordt meegedaan! 
Om die reden is de dorpsraad actief bezig om burgerparticipatie te bevorderen door het 
bieden van een platvorm en het optreden als spreekbuis. Daardoor kan ieder zijn/haar stem 
laten horen en hoeft niemand zich een individueel roepende in de woestijn te voelen. De 
dorpsraad is hierbij de stimulator en organisator. 

Leefbaarheid (incl. veiligheid): 

Initiatieven binnen Kamperland komen vooral vanuit de gemeente maar ook bijvoorbeeld 
van de ondernemersvereniging, een buurtvereniging of een bewonerscomité. 
Deze initiatieven zijn over het algemeen bedoeld om de leefbaarheid binnen Kamperland te 
bevorderen. Denkbaar is echter ook dat die initiatieven, overigens ongewild, de leefbaarheid 
van Kamperland aantasten. Wie of wat bepaalt nu of de leefbaarheid wordt bevorderd dan 
wel aangetast? Dit zal niet altijd even duidelijk zijn, wat zich dan ook kan uiten in 
verdeeldheid. Om de verhouding tussen de vóór- en tegenstanders van een initiatief 
duidelijk te krijgen is de dorpsraad de meest objectief aangewezen instantie. Vooral door de 
bewoners te INFORMEREN. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van het organiseren 
van voorlichtingsbijeenkomsten en daaropvolgend een “poll” te plaatsen op haar website. 
Zo wordt informatie verstrekt, kunnen de bewoners zich een mening vormen en deze ook 
kenbaar maken. Hierdoor worden verhoudingen binnen onze gemeenschap in een meer- of 
minderheidsvorm zichtbaar en kan dan ook aan onze beleidsbeslisser, de gemeenteraad, 
kenbaar worden gemaakt. Een zodanig tot stand gekomen advies van de dorpsraad aan de 
gemeenteraad, positief of negatief, zal dan ook altijd in de lijn liggen van de meerderheid 
van de bewoners die hun mening hebben geuit! Het behoeft geen betoog dat de 
gemeenteraad haar besluiten in alle onafhankelijk zal nemen. Maar een gedegen 
onderbouwd positief dan wel negatief advies van de dorpsraad zal, zoals hiervoor reeds 
aangegeven zeker meewegen. Bewoners, ondernemers en gebruikers van Kamperland 
kunnen op deze manier invloed uitoefenen op beleidsbeslissingen van 
uw volksvertegenwoordiging om de leefbaarheid en veiligheid van Kamperland te 
bevorderen of te handhaven. De dorpsraad wil hierbij: bindend, activerend en informatief 
haar steentje bijdragen.  
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Bestuur, benoemingen en roulatie 
 

      
Toine Bos, voorzitter                Cees van Diest, secretaris  Giel de Kanter, lid   
Lid sinds 2019   /penningmeester   Lid sinds 2010 
Vz sinds 2021    Lid sinds 2021 
 

      
Frank de Vries, lid   Jan van der Kooij, lid   Lloyd Oudeman, lid 
Lid sinds 2015   Lid sinds 2021   Lid sinds 2021 
 

                     
 
Rob Leijnse, lid   vacature    vacature 
Lid sinds 2021   Lid     Lid 
 
Adviseurs van het bestuur sinds 2021 
 

   
Wim Jalink    Hans Driedonks  
Lid en vz van 2010-2020 Lid van 2010-2020 
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Roulatierooster van de bestuursleden: 
 
 

Bestuurslid Functie Benoemd* Aftredend** Bijzonderheden 
Toine Bos Voorzitter Jan 2021 Jan 2025 Lid vanaf okt 2019 
Cees van Diest Secretaris/ 

Penningmeester 
 

Mrt 2022 Mrt 2026 Lid vanaf jan 2021 

Giel de Kanter Lid Apr 2011 Apr 2023 Lid vanaf dec 2010 
Frank de Vries Lid Sep 2014 Mrt 2024 Lid vanaf sep 2014 
Jan van der Kooij Lid Mrt 2022 Mrt 2026 Lid vanaf jan 2021 
Lloyd Oudeman Lid Mrt 2022 Mrt 2026 Lid vanaf jan 2021 
Rob Leijnse Lid Mrt 2022 Mrt 2026 Lid vanaf jan 2021 
Vacature Lid    
Vacature Lid    

 
 Functie Benoemd Bijzonderheden 
Wim Jalink Adviseur Jan 2021 Lid vanaf 2010, voormalig voorzitter 
Hans Driedonks Adviseur Jan 2021 Lid vanaf 2010, voormalig secretaris 

 
*geregistreerd bij KvK 
**steeds herbenoembaar 
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Marketing/Communicatie 
 
Marketing 
 
Om de doelgroep van de Dorak te activeren en te binden werken we in 3 fases (funnel), met elk 
hun eigen soort bericht (content). 
 

 
Fase 1 branding (merk): In deze fase laten we zien dat we er 
zijn, vertellen we wie we zijn en proberen we de aandacht te 
trekken van onze doelgroep. 
 
Fase 2 engagement (betrokkenheid): hier proberen we 
betrokkenheid te creëren bij de mensen, vertellen we waar we 
mee bezig zijn, en hoe we dat doen. 
 
Fase 3 conversie: hier vragen we de mensen om hun mening, 
om zich in schrijven voor nieuwsbrieven, nodigen we ze uit om 
op een informatieavond te komen. 

  
 
Communicatie 
 
De dorpsraad communiceert op diverse manieren met de inwoners en andere betrokkenen van 
Kamperland. 
 
1. Via de website, www.dorak.nl, met onder andere nieuwsberichten voor de actualiteiten. In 

2021 is een nieuwe versie en look (thema) van de website geïnstalleerd. De website is 
gebouwd met Wordpress software. In de loop van 2022 zullen diverse onderdelen, vooral 
tekstueel, bijgesteld worden, een nieuwsbrief worden toegevoegd en kunnen inwoners zich 
op die nieuwsbrief abonneren. 

2. Via Facebook. De huidige versie is niet meer te onderhouden, zodat er dit jaar gewerkt 
wordt aan een nieuwe versie, die in de loop van 2022 zal worden gelanceerd. 

3. Twitter, LinkedIn en Instagram zullen in 2022 worden uitgeprobeerd als 
communicatiemiddel. Bekende platforms als TikTok, Pinterest, Snapyet en Youtube zullen 
geen aandacht krijgen. 

4. Met regelmaat kan een publicatie plaatsvinden in Het Gele Krantje. De redactie van uitgever 
Quaeris Media staat hiervoor open en is een effectief middel omdat dit krantje huis-aan-
huis wordt verspreid. Via de mini’s in Het Gele Krantje kunnen we de bijeenkomsten 
(bestuursvergaderingen) aankondigen om mensen uit te nodigen binnen te lopen. 

5. Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, een nieuwsbrief uitgeven en huis-aan-huis 
verspreiden, zie ook punt 1. 
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6. Inwoners kunnen bij elke bestuursvergadering het eerste half uur inlopen om zaken aan de 
orde te stellen. 

7. Eenmaal per jaar een bijeenkomst met de bewoners in samenspraak met de gemeente. 
Bijeenkomst zal worden gekoppeld aan een thema. Voor 2022 is de planning om dit in 
september te laten plaatsvinden.  

8. Verder hebben bestuursleden regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de 
gemeente. 

9. Regelmatig, 1 x per kwartaal, vindt overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de diverse 
dorpsraden op Noord-Beveland. 

10. Regelmatig zullen bestuursleden contact hebben en onderhouden met ondernemers, 
verenigingen en andere organisatie die voor participatie van belang zijn. 

 
Ideeën 
 
Enkele ideeën om te communiceren en daarmee in contact te komen met inwoners, in de 
publiciteit te komen: 
 
• Bestuurslid voorstellen. 

Iedere vier of zes weken stellen we een bestuurslid voor. In eerste instantie op de website 
en in de nieuwsbrief. 
 

• Buurt in het zonnetje.  
We gaan de wijken in en gaan kijken hoe het daar is door in gesprek te komen met 
buurtbewoners en een aantal (vaste) vragen te stellen. 
Mogelijk vragen 
§ Is het gezellig hier, wat is de sfeer in de wijk? 
§ Kennen de mensen elkaar? 
§ Wat gebeurt er zoal in de wijk? 
§ Waar erger je aan/wat kan beter? 
§ Ken je de dorpsraad, wat verwacht je van een dorpsraad? 
§ Als de buurt is aangepast, hoe vindt u het geworden? 
Deze vragen kunnen we ook stellen tijdens de inloopmomenten of in een stand bij 
bijvoorbeeld het winkelcentrum en mensen aan te spreken 

 
Mogelijke buurten 
§ Peppeldreef 
§ Veerweg 
§ Nieuwstraat 
§ Molenstraat/-weg 
§ Heer Janszdorp 
§ Recreatieparken met vaste bewoners 
§ Campervelden 
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Vergaderingen 
 
De Dorak vergadert in principe om de zes weken van 19.30 - 21.30 uur. 
Van 19.30 tot 20.00 uur is de vergadering openbaar en kunnen inwoners van Kamperland 
aanschuiven en zaken aan de orde stellen. Ondanks dat dit half uurtje vrije inloop is, is het wel 
handig, maar zeker niet noodzakelijk/verplicht, dat de gast de komst en onderwerp vooraf 
bekend maakt. Dat kan via een email aan de secretaris van de Dorak. 
 
De vergaderdata: 
 
Dag  Datum   Kalenderweek  Week in Gele Krantje 
Woensdag  16 februari 2022  07   - 
Dinsdag  29 maart 2022  13   - 
Woensdag  11 mei 2022   19   17 
Dinsdag 21 juni 2022   25   23 
Woensdag  3 augustus 2022  31   29 
Dinsdag 13 september 2022  37   35 
Woensdag 26 oktober 2022  43   41  
Maandag 7 of 21 november  45/47   43/45 - Jaarvergadering 
Dinsdag 6 december 2022  49   47 
 
De vergaderlocatie: 
 
Dorpshuis ’t Casembroothuis 
Alexiaplein 1 
Kamperland 
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Activiteiten/werkgroepen 
 
Bestaande activiteiten 
• Project Rondom Kamperland.  

Uit januari 2017 dateert het Verkeerssituatieplan 
Rondom Kamperland (ROK). In dit plan zijn diverse 
infrastructurele voorzieningen aangeven die binnen 
Kamperland onder handen zullen worden genomen. 
Dit project is met veel inbreng van de Dorak tot 
stand gekomen. Veel is in de afgelopen jaren al 
gerealiseerd. In de loop van 2022 wordt de laatste 
hand gelegd aan de Veerweg, een belangrijk 
onderdeel van het plan. Tevens wordt de Molenweg 
onderhanden genomen. Daarmee komt er na jaren 
een einde aan dit belangrijke initiatief. 
 
Coördinator: Toine Bos  
 

• Bijeenkomst met bewoners. 
Na twee jaar corona, waarin samenkomen met elkaar en met de inwoners van 
Kamperland moeilijk tot onmogelijk was, wil het bestuur, eventueel in samenwerking 
met de gemeente, jaarlijks een bijeenkomst organiseren met de inwoners. De 
bijeenkomst, annex jaarvergadering [zie statuut artikel 5] met kennisoverdracht in 
combinatie met een leuke activiteit c.q. spreker, staat nu gepland ergens in september 
2022. Vanuit de gemeente zullen de wethouder en/of de raadsleden uitgenodigd. 
 
Coördinator: Giel de Kanter 

 
• Green Wheels.  

In 2021 is vanuit het bestuur de suggestie 
gedaan om onderzoek te doen naar de 
mogelijkheid voor Green Wheels. Doel 
kortweg: het delen van auto. Green 
Wheels heeft een voorstel gedaan aan de 
gemeente. Wethouder Pim Schenkelaars 
vond deze extra mogelijkheid voor 
mobiliteit een mooi idee, maar dan wel 
Noord-Beveland breed. Project krijgt een 
vervolg in de loop van 2022 met een pilot 
van 1 of 2 auto’s per kern.  

Coördinator gemeente: Ton Vermin 
Coördinator Dorak: Jan van der Kooij 
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• Bomenactie 2022 

In 2021 heeft de Dorak meegedaan aan de 
Bomenactie 2021 in samenwerking met de 
Zeeuwse Milieufederatie (ZMf). Op 11 
december 2021 hebben we als dorpsraad 
181 bomen gratis uitgedeeld aan inwoners 
van Zeeland. Over geheel Zeeland zijn 
enkele duizenden bomen uitgedeeld. 

In 2022 krijgt deze 
actie (Plan Boom) een 
vervolg en doen we als 
Dorpsraad natuurlijk 

weer mee. Er zal eerst nog geëvalueerd 
worden met de ZMf over het verloop in 2021 en met name voor ons het feit dat niet 
alleen Noord-Bevelanders in Kamperland bomen kwamen ophalen. Als we meer bomen 
willen uitdelen, zoals in bijv. de gemeente Tholen gebeurde, zullen we de gemeente 
Noord-Beveland erbij moeten betrekken.  

 
Coördinator: Cees van Diest 

 
• Marketing(/communicatie)plan 2022 en daarna 

Hoe zetten we de Dorpsraad Kamperland zo goed als mogelijk in de ‘markt’. Wat is en 
kennen we onze doelgroep en hoe bereiken we die het beste. Welke 
communicatiewijzen en -middelen zetten we daarbij in? Welke activiteiten 
ondersteunen ons daarbij. Te denken valt aan bijeenkomsten, enquêtes, polls, 
schouwen, etc. 
 
Coördinator: Lloyd Oudeman 
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Mogelijke nieuwe activiteiten/onderwerpen om op te pakken in 2022 of daarna 
 
Een greep uit onderwerpen/activiteiten die wel als dorpsraad zouden kunnen op pakken en 
tot leven kunnen brengen. Tijdens de bestuursvergaderingen hier nader invulling aangeven 
en daarbij zoveel als mogelijk bewoners betrekken. Misschien is het derhalve handig om met 
een enquête te beginnen en zo inzicht te krijgen in de onderwerpen die aanspreken en 
aandacht behoeven. 
 
• Hoe bereikbaar is Kamperland - openbaar vervoer bekijken  
• Fietsenplan -> fietstocht organiseren 
• Hoe groen is Kamperland en hoe groen willen we zijn? (Een mogelijk thema voor de 

bijeenkomst met bewoners in september?) 
• Glasvezel in ons dorp? Komt dat er en zo ja, wanneer? 
• Jongeren en wonen (Tiny housses) 
• Toeristeninformatie  
• Dorpsschouw (bewoners)  
• Enquête maken en verspreiden met veel vragen aan de bewoners 
 
Afhankelijk van de vraagstukken die aan de orde zijn, kunnen werkgroepen worden 
ingesteld. (vraagstukken/opgaven/kwesties komen naar voren n.a.v. overleg met de 
achterban/omgeving). Een werkgroep wordt in principe getrokken door een van de 
bestuursleden. Hierbij is het streven om inwoners van Kamperland te laten deelnemen in de 
betreffende werkgroep. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld 
communicatie, jongeren, ouderen, groen, infrastructuur, openbare ruimte…..etc. 
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Financiën 
 
De dorpsraad is een Stichting en heeft derhalve geen leden die contributie betalen. De Dorak 
is daarmee voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van subsidies en giften. Een 
Stichting mag best inkomsten genereren, maar geen winst maken. Dus mogelijke 
commerciële activiteiten zijn toegestaan, echter alleen als en de winst van die activiteiten 
wordt ingezet om de doelstellingen te bereiken.  
 
Het boekjaar van de Dorak loopt gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Stichting Dorpsraad Kamperland    Begroting  2022 Opmerking 
        

Omschrijving Inkomsten Uitgaven   
        
Subsidie Gemeente 1000,00   Is verhoogd van 500 naar 1000 euro 
Rabobank Clubactie 100,00   In 2021 107,- ontvangen 
Actie Boom ZMf 75,00    
        
Vergaderkosten   400,00   
Bestuurskosten   100,00   
Bankkosten   120,00   
ICT en Hosting Website   100,00   
Representatie   100,00   
Reclame en advertenties   200,00   
Onvoorzien   100,00   
        
Saldo winst/verlies   55,00   
        
Totalen 1175,00 1175,00   

 
 
De Dorpsraad ontvangt van de gemeente € 1.000,- per jaar (tot 2021 € 500,-). 
 
Verder kunnen de kosten van vergaderen, huur en consumpties (Casembroothuis) en 
eventuele andere noodzakelijke uitgaven, bij de gemeente worden gedeclareerd. Initiatief 
hiertoe ligt bij het bestuur om de declaraties in te dienen.   
 
 

 
 
 


