
 



Op weg naar 2020 

De inwoners van  

Heilig Landstichting  

spreken zich uit. 



Opdracht  

Onderzoek wensen en ideeën van 
onze inwoners: 

 
• Jong en oud 
• Duurzaamheid, natuur en milieu 
• Welzijn, sociale veiligheid, gezondheid en 

zorg 
• Cultuur, sport en recreatie 
• Belang dorpshuis 

 



3 lijnen: 

 
• Project HL 2015 
• Dorpsgesprekken: ruim 100 deelnemers van 

12 tot 92 jaar in 14 groepen (waaronder 1 
jongerengroep) 

• Dorpsenquête: 160 inzendingen van 15 tot 
92 jaar 

Ruim 200 unieke deelnemers 
± 33 % van inwoners > 12 jaar 

 



Deelnemers en inwoners  
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Hoe lang woonachtig? 
N = 209 
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Overall: 

• Zeer tevreden 

• Veel rust 

• Genoeg groen 

• Aardige buren, 
soms wat ver weg 

• Dichtbij Nijmegen 

• Rol dorpsvereniging 

 

• Dorp zonder kern 

• Geen winkel(s) 

• Cohesie  

• Activiteiten 
jongeren en 
werkenden 



Jong en oud (n = 160)  

Genoeg voor ouderen 

helemaal mee eens  5% 

mee eens 30% 

niet eens en oneens 43% 

niet mee eens 16% 

helemaal niet mee eens  6% 



Genoeg voor ouderen 
en wat erbij? 

• Basisvoorziening levensmiddelen 

• Zorg/welzijnsdiensten 
– Vervoer 

– Contact/ zorg voor elkaar 

– Telefooncirkels 

– Ontmoeting, ook met jongeren 

– Beweegmogelijkheden  

 



Genoeg voor < 12 jaar 

helemaal mee eens  5% 

mee eens 24% 

niet eens en oneens 53% 

niet mee eens 16% 

helemaal niet mee eens  3% 



Kinderen tot 12 jaar 

• Vraag het ze zelf! 

• Avonturenbos à la Stekkenberg 

• Club à la Heilige Boontjes 

• Roots & Shootsclub (Jane Goodall) 

• Kinderboeken in bieb 

• Pannakooi 

 



Genoeg voor 12 – 18 jaar 

helemaal mee eens  6% 

mee eens  8% 

niet eens en oneens 49% 

niet mee eens 24% 

helemaal niet mee eens 13% 



Jongeren tussen 12 – 18 jaar 

• Hebben al veel in de omgeving 

• Eigen (hang)plek 

• Roots & Shootsclub 

• Samen gamen, koken 

• Vraag het ze zelf 

 



Jongeren zelf gevraagd! 

• Missen een (hang)plek 

• Krijgen te weinig aandacht bij 
dorpsactiviteiten 

• Willen diensten leveren: ict, honden, 
klusjes, oppassen 

• Samen doen bijv. koken 

• Maken groepsapp hiervoor 



Genoeg voor mij 

helemaal mee eens 23% 

mee eens 38% 

niet eens en oneens 23% 

niet mee eens 14% 

helemaal niet mee eens  2% 



Genoeg voor mijzelf? 

• Dorpsapp 
• Groot scherm om samen te kijken 
• Ook eens wat voor veertigers! 
• Uitwisseling van talent 
• Flexwerkplek met it 
• Meer cursussen ‘s avonds 
• Beweegapparaten 
• Samen koken en eten 



 

Herkenning? 

Vragen? 
 



Duurzaamheid, natuur & milieu 



Duurzaamheid is een groot goed, (n = 160) 

helemaal mee eens 33% 

mee eens 40% 

niet eens en oneens 25% 

niet mee eens 0% 

helemaal niet mee eens 2% 

daar wil ik me voor inzetten… 



Hoe groen is ons dorp 

 

• 1%  helemaal niet  

• 1%  niet goed  

• 8%  redelijk  

• 26%  goed  

• 65%  helemaal goed 



Opmerkingen: 

 

• Onderhoud en rol Kerkebosje 

• Afval  

• Dorpsmoestuin 

• Dorpspluktuin 

• Duurzame verbouwing ‘t Zaaltje 

• Wateroverlast  



Schoon Heel Veilig  

helemaal niet 1% 0% 1% 

niet goed 1% 6% 9% 

redelijk 22% 38% 37% 

goed 63% 49% 50% 

helemaal goed 13% 8% 4% 



Opmerkingen: 

• Gedrag eigen inwoners 

• Sneeuw ruimen 

• Hondenpoep 

• (Politie)toezicht 



Herkenning? 

Vragen? 



Gezondheid en zorg 

• Zorg om:  
– Het alleen zijn  
– Aanpassing huis 
– Onderhoud, ook van tuin 
– Beweging  

• Zorg van: 
– Buren 
– Huisarts/wijkverpleging 
– Fysiotherapeut  



Welzijn  
• Samen doen = kernbegrip 

• Naoberschap 

• Neem je buren eens mee 

 



Sociale veiligheid 

• Groot gevoel van veiligheid 

• Bekendheid met buren 

• Onderlinge afspraken / telefooncirkels 

• Verlichting 

• Verkeer her en der 

• (Politie)toezicht 

 

 



Herkenning? 

Vragen? 
 



Voldoende aan cultuur,  
sport & recreatie (n=160) 
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Cultuur  

• Er is zoveel talent in HLS 

• Film 

• Koor 

• Orkest  

• Rondom boeken 

• (Avond)cursussen 

• Exposities  



Sport  

• Jeu de boules 

• Bewegen 

• Voetbalveld 

• Dorpstoernooien  

  



Recreatie  

 

• Jeu de boules 

• Samen koken 

• Aparte ontmoetingen voor 
– Jeugd 

– 30 – 40 jarigen 

• Wandel/looproutes 



Herkenning? 

 

Vragen? 

 



De nabranders 

• Een goede buur is beter 
dan een verre vriend 

• Geluk hangt af van wat men 
kan geven, niet van wat 
men kan krijgen 



Centrale thema  

Ontmoeten kun je  
niet alleen! 

– Jong en oud 
– Duurzaamheid, natuur & milieu 
– Welzijn, zorg, veiligheid 
– Cultuur, sport & recreatie 

 
• Van belang voor dorpshuis 

 



Belang dorpshuis 
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Hoe vaak kom ik in …. 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

bijna elke week meer dan 1 keer pm een paar keer per 

jaar 

nooit 

zaaltje 

bosduiveltje 



Dorpshuis:  

• Voor 70 % (zeer) belangrijk 
• Merendeel beperkt gebruik 
• Mismoedig aanzicht 
• Ontmoetingspunt 
• Open café/winkel 
• Infopunt  
• Particuliere feesten 
• Goede plek? 

 



En nu verder met het dorpshuis 

• Dienstencentrum: welke diensten op ons 
dorpsniveau 

• Ontmoetingscentrum: wie wil wie 
waarvoor ontmoeten 

• Activiteitencentrum: wat doen we 
wanneer 

• Informatiecentrum: actief en/of 
passief en waarover 

• Ruimtelijk: korte en lange termijn 



Dienstencentrum  

• Zorggerelateerd 
– (para)medici 

– Dagopvang/mantelzorg 

• Boodschappen 

• Klussen 

 



Ontmoetingsfunctie 

• Café, terras 

• Leeszaal 

• Spil in dorpsgebeuren 

• Jong en oud 

• Samen eten 

• Buurthuis voor jongeren 



Activiteitencentrum 

• Cursussen, ook ‘s avonds 

• Fitness, linedance, boekenbeurs, zingen, 
lezingen, spelletjes(uitleen), film, 
muziek, vergaderen, denksporten 



Informatiepunt 

• Folders e.d. 

• Sociale kaart 

• Sociaal team 

• Vraag en aanbod 

 



Aanbeveling aan dorpsvereniging 

• Ga en blijf in gesprek met dorpsgenoten 

• Bepaal samen de belangrijkste thema’s 

• Maak afspraken over de aanpak 

• Ga van visie naar actie 

• Niet alles tegelijk 

• Wat snel kan, meteen doen 

 



Aanbeveling aan dorpsvereniging 

Advies over dorpshuis 

• Er worden veel mogelijkheden genoemd 

• Ga in gesprek met de doelgroepen uit 
het dorp 

• Ben nieuwsgierig naar hun adviezen 

• Leg ruimtelijke uitwerking nog eens aan 
hen voor 




