
Koers WKW bepaald! 
 
WKW staat voor Wijk- en Kerngericht Werken, de manier waarop wijk- en dorpsraden betrokken worden bij 

het werk van de gemeente. Doelstelling van de raden is het op peil houden en liefst verbeteren van de 

leefbaarheid in hun dorp/buurt of wijk. In het visiedocument, coalitieakkoord en de beleidsnotitie WKW is 

gesteld dat de raden zoveel als mogelijk betrokken dienen te zijn bij beleidsvorming en -uitvoering. 

 

Het college heeft reeds de volgende organisatiestructuur vastgesteld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor alle afdelingen van elke sector geldt een actieve informatieplicht. Dit houdt in dat bij elke link tussen 

uw werk en de doelstelling van raden bij de twee coördinatoren bekend gemaakt moet zijn/worden. 

Voorbeelden hiervan zijn: het herinrichten van straten, het verdwijnen van een bakker in dorp X, het 

aanpassen van bestemmingen, planning van een project als Raadhuisstraat/ Kerkstraat, etc. In de praktijk 

blijken dorps- en wijkraden vooral beroep te doen op de afdelingen MO, OW en RO. 

 

Op deze afdelingen zullen afdelingshoofden primaathouders aanwijzen. Dit zijn centrale aanspreekpunten 

voor de coördinatoren. De projectgroep zal pas actief worden bij complexe situaties c.q. als er bijstelling 

noodzakelijk is.  

 

Dit systeem garandeert in principe een eenduidige communicatie, mits strikt aangehouden. Dit vraagt echter 

teveel tijd van de primaathouders/coördinatoren en deze tussenkomst is niet altijd noodzakelijk. Om 

mogelijke miscommunicatie te voorkomen zal bij directe beantwoording van vragen aan dorps- of wijkraden 

een kopie gestuurd worden aan genoemde coördinatoren. Zij zijn als volgt te bereiken: 

 

Marcel Eken 

Coördinator wijkbeheer (Didam, ’s-Heerenberg, Loil en Nieuw-Dijk) 

0316 - 291674 

m.eken@montferland.info 

 

Eric Martens 

Kernencoördinator (Alle overige kernen) 

0316 - 291581 

er.martens@montferland.info 

 

 

Tot slot verwijzen wij u graag naar de subwebsite Wijk- en kerngericht werken op www.montferland.info. Hier vindt 

u verslagen, nieuwsbrieven, het vergaderschema voor wijken en contactgegevens. 
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