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Molenlanden is energiek. Inwoners 
steken de handen uit de mouwen, zijn 
betrokken bij elkaar en het gebied. De 
gemeente is (steeds meer) een partner. 
Het blijft prettig wonen en leven in 
Molenlanden als we voortbouwen 
op elkaars energie en kracht en we 
de ander helpen als dit niet vanzelf 
gaat. We zijn prettig in gesprek over de 
ambities die we samen hebben en de 
rollen die we kunnen en soms moeten 
innemen. Dialoog, Nabijheid en Ambitie; 
dat is typisch Molenlanden! Binnen de 
grenzen, maar ook daarbuiten in 
bijvoorbeeld verbonden partijen, 
de regio en provincie.

DoelDoel

De gemeente is een toegankelijke en nabije partner die afstemt welke 
rol helpend is in het verder ontwikkelen van Molenlanden. Dit doen we 
actief door inzet op een passende werkwijze en schaal. Of juist door 
op de achtergrond te blijven. Dit geldt voor de raad, het college en de 
organisatie.  
Regels die onnodig belemmeren schrappen we. We investeren in 
innovatie en samenwerking. Onze stijl is fris, wendbaar, verbindend en 
met lef.  
De gemeente is zich bewust van het vermogen van haar inwoners 
om zelf verantwoordelijkheid te nemen en pakt dan ook alleen de 
regie wanneer nodig. Daarnaast past Molenlanden goed op de 
portemonnee en leert actief van wat we goed en beter kunnen doen.

Inspanningen 

• We besturen dynamisch. Het Samenlevingsprogramma laat zien 
hoe de representatieve- en doe-democratie elkaar versterken 
in Molenlanden. We zijn continu in gesprek met onze inwoners. 
De doorlopende gesprekken in de dorpen en stad en op de 

verschillende thema’s vult de agenda van Molenlanden steeds in 
en aan. En we doen dat steeds meer met een integrale blik op 
vraagstukken en met een blik op de toekomst.  

Met Dichtbij Molenlanden 
bedoelen we de kunst om als gemeente 
Molenlanden steeds de rol en vorm aan te nemen 
die aansluit op de vraag. Ruimte gevend waar het kan, regie nemend 
waar dat moet, maar altijd gericht op versterking van de gezamenlijke 
mogelijkheden, inspanningen en effecten. 

Context



Netwerk

Zo werken we op dit moment bijvoorbeeld aan de Toekomstvisie 
2030 en de Omgevingsvisie. En staan we steeds beter in verbinding 
met toekomstige generaties in het kader van Jeugd en Politiek.  
Op die manier levert de representatieve democratie ruime kaders 
aan, ziet zij toe op het algemeen belang en geeft zij een punt op 
de horizon waar we naartoe willen groeien. Maar biedt zij bovenal 
ruimte voor nadere invulling en aanvulling op basis van het goede 
gesprek.  
Raad, college en medewerkers zijn gemotiveerd om blijvend de 
verbinding te maken, zijn benaderbaar, hebben begrip voor de 
ander, weten opgaven op te pakken, tonen leiderschap en durven 
zaken ter discussie te stellen en keuzes te maken. Dit laatste is 
zeker ook belangrijk in tijden van crisis, zoals in de coronaperiode. 

• Goed contact met inwoners is essentieel in onze dienstverlening. 
We stellen inwoners in staat zelf te kiezen hoe zij in contact willen 
staan met ons. Dat kan digitaal of persoonlijk, bijvoorbeeld thuis 
of op het bedrijf. De coronatijd heeft uitgewezen dat de digitale 
kansen er zijn als toevoeging aan onze kanalen. We zetten de 
komende periode nog meer in op een persoonlijke benadering 
en het bieden van gemak door betere bereikbaarheid en digitale 
dienstverlening.  
We betrekken de inwoners bij de verbetering van onze 
dienstverlening. Het dorps- en stadsgericht werken is een vorm 
van onze dienstverlening waarin onze enthousiaste inwoners, 
jongeren, bedrijven en andere partners zelf hun agenda en rol 
bepalen. Zowel bij hun eigen initiatieven als bij voornemens van de 
gemeente waarbij inwoners uitgenodigd worden mee te denken/
werken.  
De afgelopen jaren zijn er verbindingen gelegd en in samenwerking 
met de energie uit de samenleving zijn er mooie initiatieven 
gerealiseerd. Onze verbinders zorgen hierbij voor overzicht en 

We werken samen met onze partners in ons netwerk 
(inwoners, verenigingen, kerken, bedrijven, rijk, provincie, regio, 
verbonden partijen en kennispartners).

Zie ook

verbinden waar nodig de partijen in het netwerk. De jaarlijkse 
financiële ruimte voor initiatieven is één van de vormen die hier 
een bijdrage in kan leveren. 

• Maatwerk leveren we in al onze samenwerkingen. We zijn 
wendbaar in onze rol of op de schaal waarin we werken bij het 
oppakken van maatschappelijke opgaven. De rollen zijn divers 
en kunnen voor iedere opgave weer anders zijn. Molenlanden is 
een zelfbewuste partner die kritisch is, maar ook bereid is samen 
te werken bij onderwerpen die voor anderen belangrijk zijn. Dit 
past bij ons verbindende karakter, altijd gericht op de relatie. 
We reflecteren de komende tijd waar en hoe we dit kunnen 
intensiveren.  

• Transparantie en duidelijkheid verschaffen we doordat we 
spreken en schrijven in Klare Taal. We motiveren onze 
besluiten duidelijk naar de inwoners. Kinderen hebben 
hierover goede ideeën! Bekijk ook ‘themakaart Kids’ 
Ook zijn we transparant over hoe we omgaan met de 
publieke middelen. We geven uitvoering aan onze visie 
Bedrijfsvoering om nog beter aan te kunnen sluiten bij onze 
samenleving. 

 • https://www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma
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