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Inleiding 
Ellecoms Belang (EB) is een vereniging die bestaat sinds 12 februari 1926. Op 13 maart 1957 is EB bij 
Koninklijk Besluit goedgekeurd. De Statuten en Reglementen zijn per 25 april 1979 hernieuwd 
voorgelegd aan de notaris door de toenmalig bestuursleden Peter Falk en Jakob van Rossen. 
Sindsdien gelden de statuten zoals toen vastgelegd. Later in maart 2005 is een huishoudelijk 
reglement opgesteld door het toenmalig bestuur (namen niet bekend). In die tijd vervulde deze 
belangenvereniging de rol van spreekbuis van de samenleving. Zij vertegenwoordigde de bevolking 
van het dorp en behartigde hun belangen.  
 
Ellecommers wisten het bestuur te bereiken voor zaken die zij graag op de agenda zagen geplaatst. 
Hoewel de tijden zijn veranderd en er veel door de individuele bewoners wordt georganiseerd en 
gerealiseerd, is het bestuur van EB van mening dat de vereniging nog steeds bestaansgrond heeft, 
aangezien de individuele bewoner van Ellecom niet altijd inzicht heeft in de beleidsstappen van onze 
gemeente of de maatschappelijke structuren van onze dorpssamenleving. 
Het is de opgave voor Ellecoms Belang, zo vindt het bestuur, te helpen inzicht en openheid te bieden 
over ontwikkelingen in en om ons dorp, besluitvorming van hogerhand inzichtelijk te maken en 
initiatieven te ondersteunen of zelf te ontplooien, die kunnen leiden tot een organische en open 
samenleving.        
 
Coördineren, Verbinden en Initiëren 
In de statuten en reglementen van de vereniging wordt als doel geformuleerd: 
a. ‘de behartiging van de algemene belangen van het werkgebied’. Onder het 
     werkgebied wordt verstaan het dorp Ellecom. 
b. ‘de behartiging van belangen van bewoners van het werkgebied, voor zover deze 
    verband houden met het algemeen belang’. 
 
Met zijn visie op de rol van EB wil het bestuur in het behartigen van deze belangen daar waar nodig 
graag coördinerend, verbindend en initiërend optreden. Bij activiteiten in ons dorp die goed lopen 
heeft EB dus geen rol, met dien verstande dat zij waar nodig of gewenst wel kan steunen. 
 
Wat zijn die algemene belangen of die bewoners belangen en op welke afstand staat EB? 
Een voorbeeld: 
‘Momenteel (september/oktober 2018) lopen er besprekingen tussen Prorail en Middachten over 
het afsluiten van spoorwegovergangen. De twee overgangen bij de begraafplaats zijn punt van 
discussie. Het meest logisch is dat de hoofdingang open blijft en wordt voorzien van een zg. AHOB, 
de achteringang bij Schaterland gaat dicht. Prorail en Middachten zouden dit los van de bewoners 
van Ellecom kunnen besluiten, omdat de grond aan hen beiden toebehoort. Beiden hebben echter 
gesteld: 'Het is uw dorp en uw begraafplaats en uw deelname wordt dan 
ook zeer op prijs gesteld!' Samen met u willen we de kwestie op een plezierige manier aanpakken'. 
EB is op grond van deze uitspraak mede gesprekspartner geworden. Indachtig onze doelstelling ‘het 
behartigen van de algemene belangen’ vragen wij ons af: wat die plannen betekenen voor de 
bewoners? Hoe worden de lusten en lasten verdeeld? Het gaat tenslotte om ons dorp en onze 
bewoners. Dit met inachtneming van het feit dat het ‘bevoegd gezag’ verantwoordelijk blijft voor de 
gang van zaken’. 
 
 



 
 
 
 
De rol van EB is dus coördinerend, verbindend en initiërend. Dat wil zeggen discussie afdwingen waar 
al te snel over de hoofden van de dorpsbewoners wordt beslist en plannen voorstellen die kunnen 
leiden tot een acceptabele oplossing. 
 
Coördineren 
Het bestuur heeft nu vier leden en werkt aan de samenstelling van twee klankbordgroepen 
bestaande uit contactpersonen van verenigingen en de zogenaamde straatambassadeurs. Beide 
staan naast het bestuur. Verder wil het bestuur een aantal werkgroepen samenstellen die rond een 
thema zijn gevormd. Zo wordt gedacht aan werkgroepen Communicatie, Groenvoorziening, 
Veiligheid, Energie en Sociaal- culturele zaken. In dit organigram wordt de doelstelling zichtbaar: het 
behartigen van algemene belangen en persoonlijke belangen. 
 
Verbinden 
In het organigram zijn horizontale en verticale lijnen zichtbaar. Het bestuur heeft een 
horizontale verbinding met de contactpersonen en de straatambassadeurs. Ze heeft een verticale 
verbinding met de werkgroepen. De werkgroepen werken in principe zelfstandig maar in nauw 
overleg met het EB. 
Tussen de werkgroepen zijn weer horizontale verbindingen getekend. Dat verwijst naar de gedachte 
dat de werkgroepen onderling een nauwe relatie kunnen hebben, daar waar de werkgroepleden dit 
nodig vinden. Dit alles in nauw contact met het bestuur, of met contactpersonen. De verbinding is 
altijd tweezijdig. Verbinding kan zowel vanuit het EB als vanuit een bestaande groepering of 
individuele persoon komen. De hier voorgestelde werkwijze is gericht op het verbinden van de 
dorpsbewoners met elkaar en met EB. 
 
Initiëren 
Het kan op bepaalde momenten van belang zijn dat EB initiatieven neemt om de 
leefomgeving te verbeteren. In het voorbeeld van Prorail tracht het bestuur nieuwe 
gezichtspunten te initiëren die in het belang zijn van de bewoners van Ellecom. Zoals al aangegeven 
hoeft EB niet steeds zelf actie te ondernemen. Wel kan zij de algemene of persoonlijke belangen 
behartigen door haar directe contacten met het College van burgemeester en wethouders, de 
Gemeenteraad, alsmede de beheerder en eigenaar van landgoed Middachten en eventueel ook 
landgoed Twickel. EB kan hen oproepen medespelers te zijn in het proces van de behartiging van de 
belangen zoals in het reglement genoemd. 
 
Het bestuur zal trachten de doelstelling te bereiken door (zoals in de statuten genoemd): 
a. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten, 
b. het onderhouden van contacten met bevoegde instanties; 
c. stimulerend, adviserend en coördinerend op te treden; 
d. alle andere daartoe gepaste middelen, waaronder met name onderzoek door; 
leden commissies en deskundigen; 
De vereniging onthoudt zich van partijpolitiek. 
 
Afsluiting 
Bovenstaand is een ideaal plaatje geschetst van EB, zoals het bestuur dat zou willen zien. Dit alles 
echter kan niet lukken zonder de support van de leden, c.q. de bewoners van Ellecom. 
 
Het bestuur zal er alles aan doen een zodanige organisatie op te zetten waar iedereen zich in vinden 
kan en die door iedereen als transparant en toegankelijk wordt ervaren. Zonder gemeenschappelijk 
draagvlak echter lukt het niet. 


