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KLANKBORDGROEP HERINDELING 
 

         

Consultatie inwoners overdachtsdocument Visie nieuw e gemeente Krimpenerwaard 

                                                                                    

Inleiding 

De minister heeft het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden waarin voorgesteld 
wordt de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist per 1 januari 
2015 samen te voegen. 

De gemeenten hebben de voorbereidingen voor een nieuwe gemeente opgepakt. Een 
onderdeel daarvan is het opstellen van een overdachtsdocument visievorming dat de 
gemeenteraden aan de nieuwe gemeenteraad willen meegeven. De gemeenteraden willen 
de inwoners consulteren over dit overdachtsdocument. De reacties van de inwoners worden 
aan het document toegevoegd en overhandigd aan de nieuwe raad. 

De herindelingsvoorbereidingen door de gemeenteraden vindt plaats in Klankbordgroep 
Herindeling. Het overdrachtsdocument wordt voorbereid door de KBG werkgroep 
visievorming. 

 

Doel 

Inwoners informeren over het overdrachtsdocument en gelegenheid bieden daarop te 
reageren. 

 

Beginsituatie 

De inwoners weten dat het parlement dit jaar een besluit neemt over de herindeling.  
De inwoners zijn nog niet geïnformeerd over het proces en de voorbereidingen voor de 
nieuwe gemeente. 

 

Activiteiten vanuit de Klankbordgroep: 

1. Alle inwoners informeren over het overdrachtsdocument (zowel inhoud als status). 
2. Inwoners gelegenheid geven tot reactie 

 



Voorstel consultatie: 

 
De werkgroep visie uit de klankbordgroep heeft op 9 april gesproken over de consultatie van 
de inwoners. De werkgroep legt onderstaand voorstel aan de KBG voor.  

In dit  voorstel sluiten schriftelijke, persoonlijke en digitale middelen op elkaar aan en 
versterken elkaar. Via gebruikelijke (print) en nieuwe middelen (social media) is getracht 
optimale aandacht te genereren onder jong én oud voor enerzijds de procesinformatie over 
de herindeling en anderzijds de visie op de nieuw te vormen gemeente. Op deze wijze 
denken wij de inwoners goed mee te kunnen laten denken over de visie op de nieuwe 
gemeente Krimpenerwaard.  

Communicatie vanuit de stuurgroep (procesinformatie) en communicatie vanuit de 
Klankbordgroep (visie) dient op elkaar aan te sluiten en elkaar te versterken. In het 
voorliggend voorstel komen beide communicatieprocessen goed samen. 

 

1. Speciale gemeente(fusie)pagina (mei) 

 In de lokale krant Het Kontakt (deze krant dekt het gehele gebied) komt in mei een 
speciale fusie/gemeentepagina. Op deze pagina wordt o.a. aangekondigd dat 
inwoners eind mei / begin juni een huis-aan-huis krant ontvangen. Op de ‘eigen’ 
gemeentepagina’s wordt naar de fusiepagina een verwijzing gemaakt. 
 

2. Huis-aan-huis krant (eind mei / begin juni) 

 Inwoners krijgen eind mei/begin juni een huis-aan-huis krant op A3 formaat met 
daarin ten eerste algemene informatie over het herindelingsproces (vanuit de 
stuurgroep) en daarnaast  - op publieksvriendelijke wijze en op hoofdlijnen / thema’s -
informatie over het Visiedocument. In de krant komt een retourkaart, waarop men een 
reactie kwijt kan en kan insturen naar de gemeente / klankbordgroep. 
 

3. Website / social media (eind mei / begin juni) 

 Het Visiedocument wordt op de herindelingswebsite geplaatst met daarbij de 
mogelijkheid om een reactie achter te laten (forum). Daarnaast zal via de Facebook 
pagina en Twitter aandacht worden gegeven aan de visie en de herindelingswebsite. 
 

4. Persbijeenkomst (eind mei / begin juni) 

 De pers wordt via een speciale persbijeenkomst geïnformeerd over de plannen 
rondom de herindeling en het visiedocument. Tijdens de bijeenkomst wordt vanuit de 
voorzitter KBG/stuurgroep en de projectleider procesinformatie gegeven, waarna een 
toelichting wordt gegeven op het visiedocument en er de gelegenheid is om vragen te 
stellen. 
 



 

5. Informatiebijeenkomsten inwoners (juni) 

 In juni vindt in elke gemeente voor inwoners een informatiebijeenkomst over de visie 
plaats. Tijdens de bijeenkomst wordt vanuit de voorzitter KBG/stuurgroep en de 
projectleider procesinformatie gegeven, waarna een toelichting wordt gegeven op het 
visiedocument en er de gelegenheid is om vragen te stellen / met inwoners in 
gesprek te gaan. 
 

6. ‘Kijkdoos’, gesprekken en straatinterviews (juni) 

 Aansluitend op de slogan ‘Kijk! Gemeente Krimpenerwaard ontkiemt’, wordt een 
levensgrote ‘kijkdoos’ (2m x 2m) ontwikkeld die op het dorpsplein / het winkelgebied 
wordt neergezet. Ter plekke kunnen inwoners op/ in de ‘kijkdoos’ een blik werpen op 
de visie die hierin wordt gevisualiseerd in woord en beeld. Dit brengt de visie ‘tot 
leven’ en maakt het minder abstract.  

 Ter plekke kan men een reactie achter laten (bijv. digitaal via een videozuil). Een 
dergelijk ludiek en opvallend item zorgt voor meer aandacht en (free) publicity en 
tevens voor meer traffic naar de website / het forum.  

 De kijkdoos staat gedurende een week in elke gemeente, de kijkdoos circuleert dus 
langs de vijf gemeenten. 

 Inwoners kunnen daarnaast bij de kijkdoos op een bepaald tijdstip in gesprek met 
leden van de klankbordgroep over de gepresenteerde visie. Dit is een cruciaal 
onderdeel van de consultatie. Persoonlijk in gesprek gaan met inwoners op een plek 
waar inwoners zelf al komen (winkelgebied). Deze gesprekken kunnen geheel vrij 
worden ingestoken of aan de hand van een gerichte vragenlijst (op thema) 
plaatsvinden. 

 

7. Filmpje (juni / juli) 

 Bij de kijkdoos worden inwoners geïnterviewd voor de camera en/of worden de 
gesprekken tussen inwoners en raadsleden gefilmd (uiteraard na goedkeuring).  

 De straat interviews en de reacties die via de videozuil worden achtergelaten worden 
verwerkt tot een filmpje van 10 minuten. Het filmpje wordt geplaatst op de 
herindelingswebsite, you tube, facebook en twitter.  

 Een verkorte versie van 4 minuten kan worden uitgezonden op TV West. Hiervoor is 
reeds een zeer scherpe offerte door het videoproductiebedrijf / TV West voorgelegd.  

 
Uitwerking 
Voor alle middelen geldt dat deze in nauw overleg tussen griffie, ambtelijke werkgroep 
visievorming en de communicatieadviseur worden ontwikkeld, waarbij de werkgroep en 
klankbordgroep met name input leveren  en de communicatieadviseur zorg draagt voor het 
schrijven van teksten, productiebegeleiding en verspreiding van de middelen. Voor een 
aantal middelen (zoals de kijkdoos en pers/informatiebijeenkomsten zal een nader concreet 
actieplan en draaiboek worden opgesteld). 

 



Planning  

23 april                       KBG geeft overdrachtsdocument vrij voor consultatie en stelt wijze 
consultatie vast 

mei    Publicaties op gemeentepagina, websites, huis-aan-huis krant uit 

juni    Bijeenkomsten in de gemeenten en gesprekken KBG leden rond de     
kijkdoos 

1 juli               Reacties inwoners binnen 

juli                              Bundelen reacties 

juli    Presenteren reacties via filmpje op website en TV West 

8 september  KBG werkgroep visievorming 

18 september             Klankbordgroepvergadering  

Eind september          Bespreking in de vijf gemeenteraden 


