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Samenvatting workshop dorpsagenda 2030 
donderdag 09 januari 2020 

  

Top 5 belangrijkste thema's 
1. Wonen 
2. Algemene voorzieningen 
3. Duurzaamheid 
4. Zorg & welzijn 
5. Groenvoorziening & natuur 

  

Samenvatting ideeën per thema 
• Wonen 

o Betaalbare woningen voor starters 
o Betaalbare woningen voor senioren (verschillende woonvormen) 
o Appartementen in het middensegment (voor 60+ en alleenstaanden) 
o Grond beschikbaar voor Tiny houses (bij voldoende vraag) 

• Algemene voorzieningen 

o Onderwijsvoorzieningen 
▪ Volledig aanbod voor kinderen van 0-13 jaar op 1 plek 

(integraal kindcentrum) 
• Bij mogelijke verplaatsing de school alleen in 

samenhang met huidige voorzieningen 
(kinderopvang, bibliotheek) verplaatsen. 

▪ Ruimte voor Kiss & Ride bij school vanwege het 
toegenomen autoverkeer 

▪ Supermarkt dichtbij school is onveilig vanwege verkeer 
o Ouderenzorg 

▪ Zowel bejaardenhuis, verpleeghuis als verzorgingshuis 
▪ Centraal in het dorp om het makkelijk te maken voor 

ouderen om contacten te leggen en eenzaamheid tegen te 
gaan. 

o Winkels 
▪ Alle voorzieningen voor dagelijkse boodschappen op een 

centrale plek met ruime parkeermogelijkheid 
▪ Ruimte voor winkels met bezorgdienst en/of 

afhaalmogelijkheid 
▪ Lunchroom of andere voorziening voor sociaal contact 

o Modern gezondheidscentrum 
▪ Centrale plek waar alle gangbare zorg onder 1 dak wordt 

aangeboden 
▪ Er zijn steeds meer ouderen en hulpbehoevenden 

o Voorzieningen voor (elektrische) fietsen / scooters 
o Multifunctionele ontmoetingsplek voor sociale verenigingen en andere 

groepen 
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▪ Laagdrempelige (online) te reserveren flexibele ruimtes 
met alle benodigde faciliteiten 

▪ Voor vaste clubs en ook voor gelegenheidsgroepen 
▪ Alle faciliteiten bij de hand: vergaderen, workshops, 

lezingen. 
▪ Mogelijk ingevuld door het bestaande gemeenschapshuis. 

o Bereikbare & veilige locatie 
▪ Verminderen verkeersstromen en drukte op straat door 

voorzieningen te centraliseren op een goed bereikbare 
plek. 

• Duurzaamheid 

o Nieuwbouw en renovatie van woningen en voorzieningen met duurzame 
middelen 

o Voorzieningen om van het gas af te kunnen op termijn 

• Groenvoorziening & natuur 

o Meer groen in de dorpskern 
o Beter onderhoud van groenvoorzieningen of groen dat minder 

onderhoud nodig heeft 

• Sport & ontspanning 

o Multifunctionele sportvoorziening voor sporten in club/groepsverband 
maar ook alleen 

▪ De sporthal wordt momenteel gebruikt door +-20 
verenigingen en de school en voorziet dus in een brede 
behoefte. 

▪ Bewegen wordt steeds belangrijker voor alle 
leeftijdsgroepen 

▪ Mensen sporten daarnaast vaker alleen of in wisselende 
groepen (yoga, bootcamp, umba, cross-fit etc.) 

▪ Op loop/fietsafstand om onnodig verkeer te voorkomen en 
drempel om te sporten te verlagen. 

▪ (Openbaar) buitensportterrein om actief bewegen en 
trainen in de buitenlucht te stimuleren 

▪ BMX baan 
o Voormalig tenniscomplex 

▪ Natuurcompensatie of natuur sportterrein voor jong en 
oud (eventueel i.c.m. scouting) 

▪ De huidige locatie is voor verkeer niet optimaal bereikbaar 
en ligt midden in de natuur waardoor een locatie die veel 
gemotoriseerd verkeer trekt niet de voorkeur heeft. 

• Werken & ondernemen 

o Voorziening/centrale locatie voor thuiswerkers die thuis niet alle 
voorzieningen of plek hebben. 

o Centrale plek voor vestiging jonge/startende ondernemers met 
doorgroeimogelijkheid naar centrale plek elders wanneer meer 
voorzieningen gewenst zijn. 
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