Horizon 2020 - een derde overzicht van de activiteiten in ons dorp na het dorpsonderzoek in 2015

juli 2017

Het l is niet voor iedereen even goed te zien, maar er gebeurt nog steeds van alles in ons dorp. U bent daar 6 en 3 maanden geleden over geïnformeerd. Uit
het onderstaande overzicht blijkt dat op een aantal terreinen de afgelopen maanden, nog meer stapjes zijn gezet om de levendige ideeën vanuit het
dorpsonderzoek en de daaruit voortkomende discussieavond eind 2015 handen en voeten te geven. Hieronder krijgt u een overzicht van die stappen, het
laat zien wat er nog open ligt en nodigt uit tot reflectie en actie.
Het lijkt misschien weer veel tekst, maar niet alles is voor iedereen even interessant. Begin dan bij het onderwerp dat jou boeit, misschien levert dit wel een
aha-beleving op en zie je ineens of je er zelf een bijdrage aan kunt leveren. En dat kan, groot of klein, elke bijdrage is welkom. Kijk vooral bij activiteiten tot
nu toe en geplande activiteiten.
Jong en oud
Thema-eigenaar en
bereikbaarheid
Startsituatie

Josine de Groot
jo.rojo@hotmail.com
In het hoofdstuk jong en oud spreken zowel ouderen als jongeren zich uit over mogelijke diensten aan elkaar. Concreet gaat het dan om
(betaalde) diensten zoals oppassen, boodschappen, ict-steun voor jong naar oud, maar ook over het overdragen van kenis en vaardigheden van
oud naar jong. Voor ouderen en voor jongeren onder 12 jaar zijn er over het algemeen voldoende voorzieningen, voor jongeren tussen 12 - 18 jaar
vindt zo'n 40% dat er (ondanks de nabijheid van de grote stad) te weinig voorhanden is. Er wordt behoefte uitgesproken aan een hangplek (ook
om te 'chillen'), zowel buiten als binnen (soos). Ouderen zien graag een boodschappenvoorziening (winkel, bezorgdienst e.d.). Daarnaast bestaat
er zorg over vervoer, eenzaamheid, en bewegen met als mogelijke aanpak buurtvervoer, telefoon(alarm)cirkels en beweegtoestellen voor
ouderen in de speeltuin.

Wat willen we
bereiken

Betrokkenheid bij elkaar van jong en oud: website voor vraag en aanbod op velerlei gebied, boodschappen doen / koken/activiteiten ouderen
helpen met Ipad, oppascentrale voor honden van ouderen
Wederzijdse interesse
Ontmoeten in vriendschappelijke sfeer: samen koken voor de buurt, repaircafé
Ontmoetingsplek en activiteiten speciaal voor jongeren: Hangplek in dorpshuis, groepsapp voor jongeren

Activiteiten tot nu toe

Bijeenkomst voor jongeren is geweest (27-01-2017), 12 tieners aanwezig, hebben afgesproken door te gaan. Een groepje bereidt dit voor.
Gameactiviteiten worden ingepast. Er is € 400 beschikbaar vanuit gemeente bij Forte Welzijn voor jongerenactiviteiten HLS.
Groepsapp voor jongeren is gerealiseerd.
25 maart:filmavond voor 13-18 jaar, georganiseerd door 3 meiden. Weer 12 tieners en onze nieuwe Syrische inwoners met 2 jongeren zijn

1

Geplande activiteiten
Mogelijke
vervolgstappen

Thema-eigenaar en
bereikbaarheid
Startsituatie

Wat willen we
bereiken

geweest.
BBQ eind augustus
Inspelen op behoeftevraag jongeren, hoe lastig dit ook lijkt..
Instellen van jongerenambassadeur als vertolker jongerenbelang.
De relatie tussen jong en oud is nog niet erg zichtbaar, nu eerst inzetten op de jongeren een plek geven. Vanuit oud kunnen ook signalen over
deze relatie ingebracht worden (hoe zou ik graag geholpen willen worden met deze concrete vraag). Hebt u suggesties, laat het me weten!

Zorg voor elkaar
Josine de Groot
jo.rojo@hotmail.com
Bij het onderwerp welzijn en zorg kwam een voorzieningenpunt sterk terug. Veel reacties gingen over het gebrek aan een plek om in de buurt
boodschappen te doen, om gezellig samen te zijn (café met terras), over de afwezigheid van huisarts, wijkverpleging en fysiotherapeut. Een goed
functionerend informatiepunt wordt veel gevraagd. Veel belang wordt gehecht aan een goede relatie met buren (zowel volwassenen als
jongeren), niet alleen voor de gezelligheid, maar ook als hulp bij fysieke en gezondheidsproblemen, bij het onderhoud aan huis en tuin, bij het
boodschappen doen, voor vervoer, bij ict en bij bewegingsactiviteiten. Gewezen wordt op de mogelijkheid van samen koken en eten, samen
wandelen door het dorp, en de bekende activiteiten als dorpsborrel en dorpslunch. Terloops wordt ook de mogelijkheid van dagopvang genoemd,
vooral ter ontlasting van de mantelzorgers. Gepleit wordt in verschillende woorden voor informele, maar niet vrijblijvende straatzorg / dorpszorg /
naoberschap. Een algemene notie is dat dit samen oppakken niet vanzelfsprekend gaat, aanjagen/steun wordt op prijs gesteld.
Bewoners wonen langdurig in HLS. Men wil het liefst zolang mogelijk thuis blijven wonen. De volgende punten zijn dan van belang: Investeren in
de relatie met je buren. Zorg voor elkaar begint in je eigen straat. Van belang is om zelf initiatief te nemen voor hulp. Buren zijn zeker bereidwillig
als ze het maar weten.
Gebruik maken van de straatvertegenwoordigers voor hulpvragen en oplossingen /adviezen (zie sociale kaart).
Aandacht voor Veiligheid. Buren of andere mensen in de straat op de hoogte brengen als men niet thuis is. Uitwisselen van sleutels.
Oplettendheid in de straat/dorp voor elkaar. Gebruik maken van de dorpsmail bij inbraak zoals nu al gebeurd. Gebruik maken van bv een
Whatsapp groep? Onderzoek naar een wijkalarmsysteem? Ook is aandacht voor veilige wegen van belang, met name in de winter. Denk aan
voldoende strooizout en ondersteuning bieden aan de oudere/alleenstaande bewoner van HLS.
Behoefte aan een Dorpshuis dat mogelijkheden biedt aan de hedendaagse behoeften en rekening houdt met omwonenden. Dit Dorpshuis zou
een ontmoetingsplek kunnen zijn met allerlei soorten activiteiten voor een breed publiek. Een Dorpshuis met een uitnodigende uitstraling!
Ontmoetingsplek mantelzorgers: het Sociaal Team Groesbeek vertelt dat het Dorpshuis ook een ontmoetingsplek zou kunnen zijn voor
mantelzorgers. Tevens zou het een plek kunnen zijn waar mantelzorgers hun dierbaren zouden kunnen brengen en de zorg even uit handen
kunnen geven aan een professional waardoor zij een moment voor zichzelf kunnen hebben. Het Sociaal Team zegt dat hier geld voor beschikbaar
is.
Computercursus: Er bestaat een grote behoefte bij 65-plussers aan een computercursus in ‘t Zaaltje om alles bij te kunnen benen in onze
maatschappij.
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Activiteiten tot nu toe

Geplande activiteiten

Mogelijke
vervolgstappen

Thema-eigenaar en
bereikbaarheid
Startsituatie

Een aantal bijeenkomsten van themagroep op 4 juli en 6 november jl. met als doel: ontwikkelingen volgen, bijsturen en vernieuwen.
Met de gemeente is in november de toestand van wegen/stoepen beoordeeld.
Dorpshuis: zie bij dorpshuis - ontmoeten
Instellen van de dorpstafel 3e donderdag van de maand, deze is van start gegaan met thema's gezondheid en groen
I-padcursus is elders gegeven, te weinig faciliteiten in HLS.
Op de dorpstafel komen zo'n 10-15 inwoners. Het zijn geanimeerde bijeenkomnsten.
Themagroep is nog 1x bij elkaar geweest, ze houden contact.
Bijeenkomst themagroep 2 x per jaar (april gepland)
Bijeenkomsten KBO: KBO gaat dit actiever promoten, ook voor niet-leden
Vraag ligt voor of dit een aparte themagroep blijft, het onderwerp zit in meer thema's. Kan actueler worden na mantelzorgtafel april met de vraag
hoe wij mantelzorgers kunnen faciliteren in ons dorp.
Meedoen met 2017 GGD-initiatief: Gezond ouder worden
Een aantal besproken acties hebben te maken met het dorpshuis. Niet wachten tot de verbouwing klaar is (2018?), dan is het moment weer weg.

Talenten
Paul van Vliet
vanpauli@me.com
Er is veel talent in veel verschillende gebieden: Kunst, muziek, kennis over schoolvakken in de vorm van huiswerkbegeleiding, er wonen
verschillende hoogleraren in HLS die het misschien leuk vinden om lezingen te geven, kennis over het omgaan met autisme via Remedial Teaching,
ondernemerschap (hoewel er veel ondernemers (ZZP-ers) zijn in HLS, lijkt er geen behoefte aan een HLS-netwerk), duurzaamheid (bijvoorbeeld
een initiatief nemen om de HLS klimaatneutraal te maken => een “challenge” uitschrijven hiervoor).
Digitale omgeving faciliteren m.b.t.: kunst, muziek, huiswerkbegeleiding, remedial teaching, ondernemerschap.

Wat willen we
bereiken

Op de dorpsavond is hierover het volgende gezegd:
Op de vraag of al deze vormen waarin talenten aanwezig zijn niet gecoördineerd zouden moeten worden of d.m.v. een aanspreekpunt
geïdentificeerd zouden moeten worden, zegt de groep dat de waarde/legitimatie hiervoor vanzelf zal ontstaan.

Activiteiten tot nu toe
Geplande activiteiten

De kunstmanifestatie in weekend 17-18 september 2016
Geen, er is nog even gedacht aan de organisatie van een landstichting-talentendag, aan elkaar laten zien wat je kunt en leuk vindt in combinatie
met de dorpsbarbecue. Idee is blijven liggen.
Gerard Scheenstra heeft aangeboden bij de ontwikkeling digitale omgeving een actievere rol te willen spelen, wie volgt?
Talenten, zoals hier geformuleerd, is heel breed. Wie buiten ICT aan de gang wil, graag melden bij Paul van Vliet of Pim Spaan. Doe maar!

Mogelijke
vervolgstappen
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Thema-eigenaar en
bereikbaarheid
Startsituatie

Bewegen
Margreet Mooren, mbartijn@gmail.com
Pim Spaan, pimspaan@kpnmail.nl
Bij sport gaat het om de jeu de boulesbaan, die wordt veel genoemd. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor beweegmogelijkheden, voor jong
en oud. Genoemd worden fitness, beweegapparaten voor ouderen in speeltuin en een echt voetbalveld. Recreatief wordt gevraagd om
wandel/looproutes door het dorp en tussen dorpen.
Tiny Wigman wil bezig gaan met de wandelingetjes. De heemkundekring is daarbij een vanzelfsprekende partner.
Pim Spaan zal (na 1 maart volgend jaar) gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de speeltuin voor ons allemaal te maken.

Wat willen we
bereiken

Bewegen en beweegmogelijkheden als vanzelfsprekend zien. De inrichting van ons dorp nodigt uit om te blijven bewegen, en om met elkaar te
bewegen.

Activiteiten tot nu toe

Aftasten bij gemeente, Forte Welzijn en GGD over meer beweegtoestellen in het dorp.
Opening jeu de boulesbaan met straatcompetitie (gewonnen door Nijmeegsebaan).
12 januari 2017 16.00 uur in Bosduiveltje: bijeenkomst voor dorpsgenoten om ideeën en plannen te gaan concretiseren.
Resultaat: 4 groepen gaan thema's uitwerken:
 Beweegtuin: excursie naar Kekerdom en Millingen om voorbeelden te zien
 Sport: tennistoernooi HLS bij Swift deze zomer 2017, golftoernooi wordt herhaald
 Gymnastiek: er wordt een herenfitprogramma ontwikkeld, KBO-gym is ook voor niet-leden, organisatie open dag met verschillende
vormen gymnastiek

Geplande activiteiten

Mogelijke
vervolgstappen

 Wandelen: concrete start 2xpm vanaf mei met afwisselend sportief en cultureel wandelen, te organiseren door een van de wandelaars.
Excursie Millingen en Kekerdom: 22-03 middag met 5 personen, goed inzicht gekregen. Discussie over realisatie is verplaatst naar najaar.
Voorbereiding lezing Marcel Olde Rikkert met vitaliteitstest. Uiteindelijk verplaatst naar 26 november (?).
Start dorpswandelingen in mei (verplaatst naar najaar)
Tennistoernooi niet gehoord of het doorgaat.
Golftoernooi op 12 augustus a.s.
Ontwikkelingen in subgroepen volgen en implementeren.

Duurzaam (dit loopt als een trein)
Thema-eigenaar en
bereikbaarheid

Lies van Campen
liesvancampen@kpnmail.nl
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Startsituatie

Duurzaamheid is een item waar zeer velen het mee eens zijn (ruim 70%) en waar men zich voor wil inzetten. Er is veel behoefte aan voorlichting.
In ieder geval zou het vernieuwde dorpshuis een voorbeeld van duurzaamheid moeten zijn. Er wordt gewezen op de mogelijkheid gezamenlijk
energie op te wekken en/of in te kopen (via coöperatie?). In het dorp is er soms sprake van wateroverlast.

Wat willen we
bereiken
Activiteiten tot nu toe

Bevorderen van duurzaamheid in ons dorp

Geplande activiteiten

Mogelijke
vervolgstappen

Thema-eigenaar en
bereikbaarheid
Startsituatie

Info in Oorschelp over info-avond
16 november jl.: informatieavond over energiebesparing
27 november jl.: informatie over energiebesparing bij dorpsborrel
Zie artikel in De Oorschelp van december 2016.
De themagroep (met weer 3 nieuwe inwoners erbij) is op 23 maart, 4 mei en 10 juli bij elkaar geweest, het is vooral inventariseren van
mogelijkheden en proberen info bij elkaar te krijgen.
Fruitbomen planten, onderhoud Kerkebosje, aanpak wateroverlast, duurzaamheid dorpshuis bevorderen, isolatie/zonnepanelen woningen
bevorderen, info over natuur in directe omgeving, afkoppelen regenwater van riolering, kennis delen, challenge uitschrijven om HLS
klimaatneutraal te maken
Al deze onderwerpen hebben de aandacht van de themagroep. Er worden kleine stappen gezet om ze in uitvoering te krijgen. Daarbij vallen de
vele contacten met de gemeente op, goede afstemming is noodzakelijk, maar kost ook tijd.
Concrete plannen:
 23 – 30 september vegetarische week, in aansluiting op de dorpsbarbecue, inclusief dorpskookboek
 Medio oktober 2017: voorlichtingsbijeenkomst over opwekken zonne-energie
Samen naar energiezuinig dorp.
Oprichten coöperatie?

Dorpshuis - ontmoeten
Theo de Witte
theodewitte@planet.nl
Het belang van een dorpshuis wordt breed gedeeld (ruim 70%). Het huidig gebruik is niet groot, terwijl er vele mogelijke functies worden
benoemd. Het gaat daarbij om functies in diensten, ontmoeten, activiteiten en informatie. De vraag wordt zichtbaar of een verbinding tussen het
dorpshuis en de andere ontmoetingsplekken in het dorp, zoals speeltuin, jeu de boulesbaan, sportveldje, niet een heel logische zou zijn.
Het centrale thema, dat uit dit onderzoek naar voren komt, is een veel geuite behoefte aan ontmoeting. Niet alleen voor de gezelligheid, maar
vooral ook om daarmee te delen, dat je er niet alleen voor staat, dat het kan bijdragen aan cohesie, verbinding en van daaruit aan steun aan
elkaar. En dat geldt voor alle levensterreinen. Er zijn al vele manieren en momenten waarbij inwoners van ons dorp met elkaar verkeren. Er is
behoefte aan het intensiveren daarvan, niet als een heilig moeten voor iedereen, maar als een zinvolle mogelijkheid van samen-leven in ons dorp.
En het dorpshuis kan daar een belangrijke rol in spelen. Belangrijk is om dat samen met betrokkenen uit te werken.
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Wat willen we
bereiken

Dorpshuis: Bruisend hart, laagdrempelig, sfeervol, inspiratiebron voor het dorp zonder overlast, sociale cohesie, thuis voelen, voor jong en oud,
veel vaker open
Ontmoeten: wordt veel gekoppeld aan het dorpshuis. Maar, we ontmoeten elkaar veel meer buiten het Dorpshuis:
speelplaats, jeu de boulesbaan (loopt al), bos (via bewegen?), golfen (loopt al: coördinatie: Bert Peters, Margreet Mooren)
Bij elkaar (de dorpsbewoners, de straten):
 Straatborrels, straatfeesten etc: loopt al; coördinatie lokaal al dan niet op initiatief van straatvertegenwoordigers
 Dorpsnetwerk
 Activiteiten Oranjecomité
 Activiteiten KBO

Activiteiten tot nu toe

Aantal gesprekken met omwonenden dorpshuis om draagvlak te vinden voor verbouwing
8 september 2016: presentatie plannen verbouwing aan dorpsbewoners.
In samenwerking tussen besturen 't Zaaltje en Dorpsvereniging is een activiteitenoverzicht 2017 opgesteld (overzicht op site?)
Gebruikerswerkgroep ingesteld. Gemeenteraad heeft subsidie voor verbouwing geaccordeerd.
Dorpstafel is gestart, er zijn maandelijkse bijeenkomsten (let op Oorbelletje).
Golfdag in augustus 2016, grote deelname. Nieuwe golfdag 12 augustus a.s., opgave bij Bert Peters ('bertpeters@lijbrandt.nl')
Tijdens ledenvergadering dorpsvereniging (maart) info over Orientalis en eerste discussie over plek in dorpsontwikkeling.
Vrijwilligersbijeenkomst beheer 't Zaaltje heeft plaatsgevonden.
Ontwikkeling/verbouwing dorpshuis: uitwerking door bestuur 't Zaaltje.
Ontmoetingsactiviteiten zijn deels spontaan, deels georganiseerd straatborrels, burendag 2017 (aanvraag subsidie gehonoreerd). Belangrijk is
hierbij de communicatie, hoe zorg je ervoor dat dorpsbewoners weten wat er speelt en waar ze bij betrokken kunnen worden (ICT?)
Overleg met gemeente over gebruik/verwerven subsidies.

Geplande activiteiten

Mogelijke
vervolgstappen

Dorpshuis vaker open.
Aandacht voor communicatie
Zoeken naar rol Orientalis/Cenakelkerk/Begraafplaats bij de verschillende initiatieven/activiteiten.

Nieuwe activiteit
Teun van Grinsven, oud- groenmedewerker gemeente, heeft tijdens een dorpstafel
de Groenvisie 2010 van de gemeente toegelicht. Geconstateerd werd dat visie en
realiteit niet met elkaar overeenstemmen, ook al omdat bij het formuleren van de
visie bewoners niet betrokken zijn bij het HLS-gedeelte..

Groen
Een aantal inwoners wil hier verder mee aan de gang met een aan de tijd en wensen
gekoppelde invulling van het openbaar groen in HLS.
Groen is opgepikt door de themagroep duurzaam

Pim Spaan, 18 juli 2017.
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