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Voorwoord
Voor u ligt de Uitwerking van de dialoog in de Nijkerkse samenleving ‘Samen aan Zet’ cluster Leefstijl. Deze Uitwerking bevat een concretisering van de in
juli 2016 tot stand gekomen Visie op Leefstijl en beschrijft ook de onderlinge verbinding tussen de twee documenten.
Gelijk aan de Visie hebben wij als groep belanghebbenden rondom Leefstijl met veel enthousiasme het proces doorlopen om te komen tot deze Uitwerking
(met een concrete voorstellen). Dit was niet altijd eenvoudig, maar heeft wel geleid tot een breed gedragen Uitwerking voorzien van een grote hoeveelheid
kansen en ideeën. Net als bij de Visie bestaat de groep uit vertegenwoordigers vanuit zo veel mogelijk belangen die met de betreffende onderwerpen te
maken hebben. De groep is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van de groep van de Visievorming.

De groep,
Gea van Essen, Ingrid Epskamp, Jan van Workum, Marja Willems, John Lubach, Reinder Schoonhoven, Wout Veldhuizen, Evert Wulfsen, Caroline Blom,
Dieke Buitink, Dieter van de Castel, Esther Zuurmond, Janny van Steeg, Maaike Hoekstra, Marcel Wagenveld, Pim Verhoef, Roel Zuidhof, Aloys
Schoenmaker, Frederike Prins, Jaap Deinum, Hermien Stouwdam, Wouter Slob, Patrick van de Ven, Robert den Hartog, Ronald Bokkers, Willy Oldenburger,
Bert Ruitenbeek, Eugène Korff, George van Alphen, John Machiels, Mickel van de Poll, Rachel Gerritsen-Adema, Rob de Vries
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1. LEESWIJZER
Dit document omvat de Uitwerking op het gebied van Leefstijl zoals deze tijdens de Dialoog tot stand is gekomen. We gaan in hoofdstuk 2 eerst in op alle
ingebrachte voorstellen in relatie tot de Visie. Daarna geven we in hoofdstuk 3 aan op welke wijze bij de voorstellen gebruik is gemaakt van de ruimte die
ons door de gemeenteraad is geboden. Hoofdstuk 4 omvat het hart van het document: hierin zijn de uiteindelijk door ons gekozen voorstellen in clusters
uitgewerkt. Hoofdstuk 5 sluit af met de mogelijke vervolgstappen in: Hoe nu verder?
In de bijlagen hebben wij het proces van de vier uitwerkingsbijeenkomsten geschetst en is aangegeven wie bij deze Dialoog betrokken zijn.
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2. ONZE VOORSTELLEN IN RELATIE TOT DE VISIE
Als dialooggroep hebben wij tijdens de Uitwerking een grote hoeveelheid voorstellen aangeleverd die samen het hart vormen van het
Uitwerkingsdocument. Om direct een goed overzicht te geven van alle voorstellen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde zijn geweest hebben wij
hieronder een opsomming gemaakt van het totaal aan gedane voorstellen. Hoe wij met deze voorstellen zijn omgegaan (dus welke keuzes) komt in de
volgende hoofdstukken aan de orde. Verderop in dit hoofdstuk gaan we in op de verbinding met de Visie.
1. (Vervallen)
2. Belgroep
3. Welzijn op recept
4. Activiteiten voor mensen die buiten de boot vallen
5. Dementievriendelijke gemeente
6. Opzetten mama-café
7. Ondersteuning Speel-o-theek Pinoccio
8. Torenpas
9. Nijkerk digitaal vaardig
10. Oprichten platform 50+
11. Positieve gezondheid voor laaggeletterden
12. Promoten minder validensport
13. Wijksportveldjes voor senioren
14. Kinderen met een “rugzak” betrekken bij sportverenigingen
15. Buurt sportcoaches voor senioren
16. Condities voor vrijwilligers verbeteren
17. Wandel/bewegingsapp voor senioren en jongeren
18. Renovatie sporthal Strijland
19. Gezonde sportkantine
20. Nijkerk rookvrij
21. Promotie positieve gezondheid
22. Alternatief model beheren van sportaccommodaties
23. Accommodatie in eigen beheer, sportvelden
24. Meer wandelmogelijkheden en groen in de binnenstad
25. Gezondheids-en stresstest
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26. Gezonde lichaamshouding
27. Valpreventie programma
28. Schoolzwemmen
29. Beeldenroute
30. Cultuureducatie
31. Nijkerk Toeristenstad
32. Verbinders
33. Huisvestingsbijdrage binnen de budgetsubsidie
34. Kunst en cultuur in Hoevelaken moet blijven
35. Pluktuin in Nijkerk voor sociaal economisch zwakkeren
36. Preventie pluktuin + ontmoeting
37. Allochtonen en autochtonen verbinden
38. Beheer over UIT in Nijkerk en UIT in Hoevelaken
39. Ontwikkelen/updaten stadsparken
40. Culturele raad
41. Ontwikkeling Sociale kaart
42. Torenpas kalender
43. Jaarlijkse update van accommodaties, dus beschikbare ruimte
44. Cultuurdag Nijkerk
45. Vind-systeem
46. EURO-knaller/Nijkerk Schoon!
47. Achterblijvende groepen betrekken bij cultuur en musea
48. Creatieve oplossingen voor JOP’s
49. Sportvelden uit de wijk updaten

In de Visie hebben wij elf resultaatgebieden beschreven. Daarbij hebben we inzichtelijk gemaakt op welke vier resultaatgebieden we de nadruk leggen.
Daarnaast hebben wij de beoogde rol van zowel de samenleving als de gemeente omschreven. Gedurende het gehele proces van de Uitwerking hebben wij
gezamenlijk aandacht besteed aan de verbinding met de Visie en zodoende is elk voorstel hier op zijn eigen manier in meer of mindere mate aan verbonden.
Het in beeld brengen van deze mate van verbondenheid is zo objectief mogelijk gedaan. Wel blijft er altijd een bepaalde interpretatie mogelijk en dit is ook
door enkelen van ons aangegeven. Feit blijft wel dat deze toetsing voor een grote meerderheid van ons een toegevoegde waarde levert in de verbinding
tussen de voorstellen en Visie.

De volgende pagina bevat een verbeelding waarop door middel van de kleur en positie van de nummers die aan de voorstellen zijn toegekend is af te lezen
hoe volledig de aansluiting op de Visie is. Elke zijde van de verbeelding vertegenwoordigt een resultaatgebied waarin het voorstel met name uitblinkt.
Daarnaast vertegenwoordigt elk veld dat het resultaatgebied dichter naar het midden is geplaatst, één aanvullend resultaatgebied waar het plan op
aansluit. Dus hoe dichter een voorstel bij de binnenste ring zit, des te meer aansluiting bij de resultaatgebieden is. De plannen in de binnenste ring hebben
zodoende een brede aansluiting op alle resultaatgebieden van de Visie.
Naast de resultaatgebieden bepaalt ook de in de Visie genoemde rolverdeling in welke mate een voorstel aansluit op de Visie. Voorstellen waarbij de rollen
meer aansluiten zijn dichter naar het midden geplaatst. Een zwart nummer voldoet niet aan de rollen, een geel nummer voldoet deels aan de rollen en een
blauw nummer (vrijwel) geheel.
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3. DE BENUTTE RUIMTE
In de Dialoog hebben wij als vertegenwoordigers van de samenleving de ruimte gekregen om zelf ideeën aan te dragen en keuzes te maken. Enerzijds is dit
een positief signaal en getuigt het van vertrouwen, anderzijds brengt het ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Als groep merkten we dat dit
de nodige lastige vraagstukken met zich meebracht en zodoende hebben we tijdens de eerste uitwerkingsbijeenkomst besloten om dit zo spoedig mogelijk
te bespreken met de Klankbordgroep van de gemeenteraad en de verantwoordelijke wethouder. Hieraan werd direct gehoor gegeven en tijdens de tweede
bijeenkomst waren zij aanwezig om met ons van gedachten te wisselen. De boodschap die zij brachten was duidelijk: “Probeer zo ver mogelijk te komen,
maar weet dat wij blij zijn met elk resultaat”.
Gezamenlijk hebben we toen besloten om te starten met het aandragen van voorstellen, omdat wij unaniem van mening zijn dat de raad van ons mag
verwachten dat wij ideeën en kansen aandragen. Vervolgens hebben we nagedacht over het maken van keuzes en is van gedachten gewisseld over het
bepalen van prioriteiten. Hierin is een onderscheid gemaakt in het bepalen van prioriteiten tussen de voorstellen onderling en ten opzichte van de huidige
situatie.
Met een grote meerderheid hebben we na uitvoerig overleg besloten om geen keuzes te maken die rechtstreekse nadelige gevolgen hebben voor de
huidige situatie, mede vanuit de angst om aangesproken te worden. Onze conclusie is ook dat er aanzienlijk meer tijd nodig is om de huidige situatie te
doorgronden, voordat dergelijke keuzes op een doordachte manier kunnen worden gemaakt. Daarnaast is een meerderheid van ons van mening dat deze
keuzes niet zonder reden aan de gemeenteraad toebehoren, de raadsleden zijn immers gekozen door de samenleving.
Vervolgens hebben wij gekeken welke prioriteitstelling we konden aanbrengen tussen onze voorstellen onderling en hebben we unaniem besloten, om een
deel van de voorstellen te schrappen. Deze voorstellen zijn zodoende enkel in de bijlage opgenomen en hiermee hebben we een zekere prioriteitstelling
aangebracht.
De overige voorstellen zijn samengebracht in clusters. Hiermee is een bepaalde overzichtelijkheid gecreëerd en komen zowel de onderlinge samenhang als
de hiermee gepaard gaande kansen duidelijk in beeld.
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4. DE VOORSTELLEN
Wij hebben als groep gedurende de bijeenkomsten in totaal 49 voorstellen geformuleerd. Van deze 49 voorstellen hebben wij gezamenlijk aangegeven dat
tien voorstellen geen prioriteit hebben, vervallen zijn dan wel op een andere manier aan de orde komen. De overgebleven 39 voorstellen hebben wij
verdeeld in negen clusters. Deze clusters met hun voorstellen en corresponderende kleuren zijn in dit hoofdstuk verder uitgewerkt.

4.1 Cluster Aandacht specifieke groepen

4.2 Cluster uitbreiding, vervanging, beheer en multifunctionele inzetbaarheid
sportaccommodaties
4.3 Cluster Bewust positief gezond

4.4 Cluster Cultuurbevordering

4.5 Cluster Digitaalvaardig

4.6 Cluster Cultuur moet basisvoorziening worden

4.7 Cluster Platform 50+
4.8 Cluster Voorzieningen voor o.a. jeugd en jongeren in de wijk

4.9 Cluster Heel Nijkerk vindt elkaar & beweegt
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De Dialoog cluster Leefstijl
4.1 Aandacht Specifieke
Groepen
(Voorstellen:12,14,27,28)

Omschrijving
Om inwoners van Nijkerk maximaal betrokken te houden zal er aandacht moeten zijn voor specifieke en soms kwetsbare groepen, te denken valt daarbij aan:
Schoolzwemmen voor kinderen, het Valpreventieprogramma voor ouderen, promoten Minder validensport en Rugzak-kinderen betrekken bij sport en andere
verenigingen.
Meerwaarde clustering
Reden om deze voorstellen te clusteren is dat er bij de uitwerking naar samenwerkingen kan worden gezocht die de uitvoering effectiever maken. Maar ook te
onderzoeken of andere partijen naast de gemeente om een bijdrage kan worden gevraagd. Dit geldt bv. voor het valpreventieprogramma voor ouderen,
waarbij zorgverzekeraars via een aanvullende verzekering van de deelnemers een cursus valpreventie vergoeden of daarin bijdragen.
Kracht van de samenleving
Onder dit cluster vallen:
uit oogpunt van preventie (voorkomen is beter dan genezen):
 Schoolzwemmen: is voor kinderen uitermate belangrijk. Enerzijds dat zij vertrouwd raken met het water en zich kunnen redden, anderzijds voor de
noodzakelijke beweging. Bijkomend voordeel: stimuleert het bezoek aan het zwembad
 Valpreventie is van belang om zelfstandig wonende ouderen de zekerheid te geven dat zij - binnen hun beperkingen - kunnen gaan en staan waar zij willen.
uit oogpunt van participatie (meedoen is beter dan aan de kant staan):
 De voorwaarden en faciliteiten scheppen voor het promoten en laten meedoen van minder valide sporters bij sportverenigingen
 De voorwaarden scheppen om rugzak-kinderen met een beperking de mogelijkheid geven zich aan te sluiten bij sport- en andere verenigingen waardoor zij
kunnen omgaan met leeftijdsgenoten en hun gevoel van eigenwaarde zal toenemen.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

12

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Promoten minder validensport
Is nu niets over bekend  promotie vergroten.
Nieuw.
Participatie mensen met een beperking.

Rolverdeling

Rol samenleving

Nijkerk Sportief en Gezond
Sport en Welzijn
Meedoen

Rol gemeente

Faciliteren

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

NSG

X Aandacht

X

Rollen

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

14

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Kinderen met een ‘rugzak’ betrekken bij sportverenigingen.
Veel kinderen met een niet zichtbare handicap meer laten doen in clubs/verenigingen.
Nee, koppelen aan waarderingssubsidie.
Participatie.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?

Alle verenigingen.

Andere benodigde partijen

Iedereen.

Rol samenleving

Participatie / bijdragen

Rol gemeente

Faciliteren budget.

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

Verbinding

Vitaliteit

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Aandacht

Rollen

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

27

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Valpreventie
Valpreventieprogramma, valanalyse en cursus vallen verleden tijd.

Opnieuw. Vorig jaar al ontvangen.
Voorkomen van valincidenten.

Rolverdeling

Rol samenleving

Gezamenlijk; GHC, SIGMA, sportschool Rebel.
NSG, UVV.
Actief betrokken, gericht op zelfstandig wonende ouderen met verhoogd valrisico!

Rol gemeente

Verstrekken subsidie.

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

Vitaliteit

X Aandacht

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente
Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Vervolg van het 1e jaar, 2016.

15.000 per jaar.

Rollen

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

28

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Schoolzwemmen
Schoolzwemmen terug. Verlaging risico verdrinking, verhoging kwaliteit zwemmen, signaleren kinderen zonder zwemdiploma.
Brengt iets heel goeds terug.
Vermindering verdrinking, verhoging kwaliteit zwemmen, verhogen signaleren kinderen zonder zwemdiploma.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?

Scholen en directie zwembad

Andere benodigde partijen
Rol samenleving

Rol gemeente

-

Stimuleren
Deelnemen

Subsidie en enthousiasmeren.

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

X

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

35.000

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Deelnemen, jeugdzwemmen.

Concrete acties gemeente

Subsidiëren.

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Het is afgeschaft met catastrofale gevolgen. De noodzaak neemt steeds meer toe aangaande allochtone kinderen.

SCHOOLZWEMMEN NIEUWE STIJL

!

Concept juni 2016
werkgroep schoolzwemmen
redactie jbl

Inleiding
Het College van de Gemeente Nijkerk heeft besloten om in 2015 het schoolzwemmen te beëindigen. Dit heeft grote
gevolgen voor de zwemvaardigheid en de algemene ontwikkeling van kinderen.
Het ministerie van OC&W heeft samen met de PO-raad in het bestuursakkoord afgesproken dat elke leerling op de
basisschool minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs krijgt. Bewegingsonderwijs levert zo een bijdrage aan een actieve
en gezonde levensstijl van kinderen. In de gemeente Nijkerk gymmen de kinderen 1 ½ uur in de week.
Niet iedereen is gelukkig met het afschaffen van de zwemles; met name ouders stellen vragen, o.a. via ouderraad,
medezeggenschapsraad en schoolbestuur. Ook diverse schoolleiders maken zich zorgen, omdat zij het hun
maatschappelijke taak vinden om het zwemmen te onderhouden. De wens werd uitgesproken om kinderen in de
basisschoolleeftijd georganiseerd zwemmen aan te bieden. Deze wens komt voort uit bezorgdheid over een toename
van verdrinkingsgevallen, omdat kinderen de zwemvaardigheid niet hebben of niet voldoende onderhouden om zich te kunnen redden.
Er is ingesproken in de gemeenteraad; tevens is dit punt aan de orde gebracht in een LEA vergadering. Daaruit kwam de opdracht om een werkgroep samen te
stellen die met een voorstel komt.
Werkgroep
Deze werkgroep is in oktober 2015 gevormd door
 Ineke Boonstra (directeur Rehobothschool)
 Nancy de Graaff (algemeen directeur De Hoeve)
 Marnix Compagnie (directeur De Open Kring)
 Gertjan van Belzen (directeur Farelschool)
 Jan Blonk (algemeen directeur Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk)
en per januari 2016 aangevuld met:
 Jeffrey Lindeboom (chef badmeester zwembad De Slag)
 Tim Nagel (chef badmeester Bad Bloemendal)
 Edwin Korenberg (projectleider Nijkerk Sportief en Gezond)
Visie
Elk kind hoort vóór of in de basisschoolperiode het zwemmen te beheersen en zich te kunnen redden bij in het water geraken. Kunnen zwemmen is een
basisvaardigheid.
Het aanleren van de zwemvaardigheid c.q. het behalen van één of meer zwemdiploma’s is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.
Daarnaast is het een maatschappelijke verantwoordelijkheid in een waterrijk land als Nederland om deze basisvaardigheid te onderhouden. In deze
verantwoordelijkheid hebben scholen en de maatschappij een taak.

Doelstellingen
 Kinderen onderhouden de zwemvaardigheid tijdens de basisschoolperiode
 Kinderen worden ‘slootwatervrij’ dat wil zeggen ontwikkelen een bepaalde vaardigheid in het water die ze helpt bij het plotseling te water geraken
 Kinderen die nog niet kunnen zwemmen worden gesignaleerd en begeleid naar een traject waarin zij leren zwemmen
 Kinderen ervaren hoe leuk het is om te bewegen in het water
 Kinderen ontwikkelen een gezonde levensstijl
Urgentie
De noodzaak van het realiseren van deze doelstellingen wordt momenteel al zichtbaar in Nederland gezien het aantal verdrinkingsgevallen en de oorzaken die
worden gegeven door instanties)
Zie www.reddingbrigade.nl, citaat persbericht:
Halverwege het seizoen is jaargemiddelde van aantal verdrinkingen al geëvenaard
Vorige week kwam de Reddingsbrigade 417 keer in actie. Afgelopen week werden 6 mensen uit een levensbedreigende situatie gered. In totaal heeft de
Reddingsbrigade deze zomer tot nu toe 123 mensen uit een levensbedreigende situatie gered. De twee recente dodelijke ongevallen vonden plaats op een
locatie waar geen toezicht wordt gehouden. In 6 van de 8 dodelijke ongevallen deze zomer was sprake van water dat niet is aangewezen als zwemlocatie. In die
gevallen kan het langer duren voordat hulpverlening gealarmeerd en ter plaatse is. In 5 van de 8 ongevallen speelde een beperkte of helemaal geen
zwemvaardigheid waarschijnlijk een rol bij het ongeval. Reddingsbrigade Nederland constateert al jaren een trend van afnemende zwemvaardigheid, onder
meer door het verdwijnen van het schoolzwemmen. Die trend wordt onderbouwd door onderzoek waaruit blijkt dat het aantal behaalde diploma’s in
Nederland, met name B en C, sterk afneemt.
Uitgangspunten
Aan welke uitgangspunten moet een schoolzwem activiteit voldoen?
 Tijd/rendement, liefst onder schooltijd, in blokken, mogelijk in plaats van de gymles gedurende een korte periode
 Een of meerdere blokken per jaar; dit in overleg vast te stellen
 In groep 3 tot met 8
 Eerste doel is het onderhouden van de zwemvaardigheid en bewegen in het water in diverse speelse vormen
 Tweede doel is het traceren van kinderen zonder diploma en deze eventueel een (ander) aanbod doen (in eigen tijd/kosten?)
 Er is sprake van een aantrekkelijke (veelzijdige) lesinhoud
 Samenwerking door meerdere partijen met elk hun eigen taak
o School: regelt de deelname vanuit school en begeleidt groepen; draagt de kosten van vervoer en is daarvoor verantwoordelijk. De leerkracht krijgt een taak
toebedeeld en stelt zich actief en behulpzaam op
o Ouders: helpen bij vervoer
o Gemeente: subsidieert
o JOGG c.q Nijkerk Sportief en gezond: faciliteert buurtsportcoaches? Uren inzet
o CIOS en andere opleidingen: stellen studenten beschikbaar
o Zwembad: faciliteert en stelt personeel beschikbaar
o SRO: regelt roosters
o Jeugdsportfonds: de gemeente sluit zich hierbij aan zodat het project en eventueel ouders een aanvraag voor financiering kunnen indienen

Stimulerende factoren
 Door veel samenwerkende partijen blijven kosten beheersbaar (win-win situatie)
 Het past bij de noodzaak van en het streven naar meer bewegen voor ieder kind
 Het past bij de plicht (2016) van Gemeenten om meer bewegingstijd te faciliteren
 Het maakt ook mogelijk dat meer bewegingsuren daadwerkelijk kunnen worden ingeroosterd (met alleen gymzalen/sporthallen is er waarschijnlijk
onvoldoende capaciteit)
 Kinderen genieten van bewegen in het water
 Zwembadbezoek door kinderen neemt toe, ook naast de geplande activiteiten (kinderen en hun ouders leren de weg naar het zwembad kennen)
Organisatiemodel
EEN GOED MODEL ZOU KUNNEN ZIJN: Swim2play. Zie www.swim2play.nl. Dit model is begonnen in Meppel en werkt nu al in 11 gemeenten. Er zijn zeer
positieve ervaringen mee opgedaan o.a. door werkgroeplid Ineke Boonstra in een vorige werkkring. Dit model beantwoordt aan nagenoeg al onze voorwaarden
en is redelijk low budget van opzet. We hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden en kunnen uitgaan van een werkwijze met bewezen meerwaarde.
De chefs badmeesters van De Slag en Bad Bloemendal willen zelf een voorstel lesprogramma in deze stijl maken voor de blokken en gaan daarmee aan het
werk.
Financiën
Er komt een overzicht waarin de inzet van alle partijen zichtbaar is en waaruit duidelijk blijkt welk bedrag er aangevuld moet worden om tot een haalbaar plan
te komen. De chefs badmeester en JOGG hebben onderling contact en maken een kostenplaatje.
Eerste aanzet verkenning kostenraming en het verloop hiervan (januari 2016)
Gegevens:
 Er wordt uitgegaan van 122 groepen 3 tot en met 8 op de basisscholen in de Gemeente Nijkerk, zie onderstaand overzicht, laatste kolom
 Uurtarief zwembad is voorlopig geraamd op € 85 per uur

Aantal groepen scholen gemeente Nijkerk:

grp
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grp
612

De Hoeve

1

5

9

C.J. van
Rootselaarschool

2

2

3

Het Baken

3

2

4

't Blokhuus

4

4

7

Appelgaard

5

1

2

Joh. Calvijnschool

6

2

3

De Spreng

7

2

4

Rehoboth

8

5

10

Oranje
Nassauschool

9

5

10

Schimmelpenninck
vd Oye

10

3

4

Maranatha

11

3

6

De Koningslinde

12

3

5

Holk

13

5

10

Prins Willem
Alexander

14

5

9

De Open Kring

15

3

4

Corlaer

16

3

5

Ichthus

17

2

4

De Hoeksteen

18

4

9

Willem Farel

19

4

7

Koningin
Emmaschool

20

1

7

122

Vervolgens gaan we uit van: elke groep eenmaal per jaar in zes achtereenvolgende weken een wekelijkse activiteit van 45 minuten. We noemen dit een blok
van zes weken
Berekening: 122 groepen geeft 122 blokken van elk 6 x 45 minuten = 4,5 uur per groep per blok:
122 x 4,5 uur = 549 uren x € 85 = € 46.665 / jaar
Variabelen
1- Tijd:
Elke groep een heel uur in plaats van 45 minuten: kosten gaan omhoog naar € 62.220
2- Deelname:
Niet alle scholen/groepen doen mee; scenario bezetting 80%: totaal wordt € 37.332
3- Groepsgrootte:
Er wordt gewerkt met zoveel mogelijk dubbele groepen. We rekenen 60 % van de kosten ten opzichte van scenario 2. (we halveren niet want in verband met
de groepsgrootte kunnen niet alle groepen dubbel komen). Kosten € 22.399
Er is dan wel meer begeleiding nodig. We gaan uit van mensen die kosteloos worden ingezet.
4- Uurtarief zwembad:
De uurprijs van het zwembad omlaag speciaal voor onderwijs, bv. naar € 75 per uur. Kosten ten opzichte van scenario 2: € 32.940
In alle scenario’s zullen er nog wel onvoorziene kosten zijn; schatting € 2.500- € 3.500
Voorlopige conclusie:
Het meest haalbaar /wenselijk: elke groep 3 tot en met 8 een blok van zes weken per jaar; elke week een natte les van 45 minuten, bezetting 80%; enkele
groepen tegen uurtarief € 75 geeft een kostenplaatje van € 32.940 + onvoorzien = ca € 35.000 /jaar
In dit scenario zijn er geen kosten voor het vervoer, inzet extra personeel bij het bad, inroosteren, materialen, maken lesinhoud.
Tweede aanzet verkenning kostenraming (mei 2016)
 Inmiddels is duidelijk dat er geen subsidie van de Gemeente Nijkerk is te verwachten. Men verwijst naar de op te starten maatschappelijke inventarisatie:
De Dialoog. De werkgroep heeft zich hier aangemeld met het plan, op z’n vroegst zou in tweede helft 2017 subsidie kunnen worden verwacht
 LEA, Corlaer College, andere instanties: tot nu toe geen resultaat
 Het tarief van zwembaden is voor ons € 85 per uur. SRO, de beheerder van sportzalen en zwembaden, gunt ons het bad voor een minimumtarief.
 De belangstelling vanuit basisonderwijs: men staat positief ten opzichte van onze plannen; het lijkt er wel op dat het deelname percentage niet (meteen)
80% zal zijn, zoals in de eerste verkenning aangegeven.
Wat zou wél mogelijk zijn? Doorgaan in een pilot met een school uit Nijkerk in Bad Bloemendal en een school uit Hoevelaken in De Slag. De zwembaden zorgen
voor badmeesters en –juffen. Nijkerk Fit en Gezond levert menskracht in de vorm van uren die binnen het project Fit@school passen. Het kost dan jaarlijks ca.
€ 4.000 per school om van september t/m juni de zwemactiviteiten te laten plaatsvinden. De scholen zoeken via sponsoring, met hulp van ouders, hiervoor de
middelen. Als de pilots lopen, proberen we deze uit te breiden.

Stand van zaken per augustus 2016
De Hoeve (Hoevelaken) en de Rehobothschool (Nijkerk) gaan beide een pilot aan met de plaatselijk zwembaden. Zij dragen hiervoor zelf de kosten ad ca € 4000
per school en proberen deze via sponsoring en medewerking achterban /ouders bijeen te krijgen.
Werkwijze en tijdpad
o November 2015
conceptplan akkoord door werkgroepleden
o December 2015
benaderen alle benodigde partijen
o Januari 2016
samenkomst alle benodigde partijen
o Januari 2016
bezoek aan concept Swim2play in uitvoering
o Februari 2016
op maat maken voor Nijkerk
o Maart 2016
financiële opzet (businessplan)
o April 2016
plan in LEA
o Mei-juni 2016
vaststellen deelnemende partijen
o September 2016
Aanvang pilots De Hoeve en Rehobothschool
o 2016- 2017
Deelname aan De Dialoog voor subsidiemogelijkheden zodat
breder kan worden aangehaakt

De Dialoog cluster Leefstijl
4.2 Uitbreiding, Vervanging,
Beheer en Multifunctionele
inzetbaarheid
Sportaccommodaties Nijkerk
(Voorstellen: 18,22,23)
Omschrijving
Dit cluster voegt 3 voorstellen samen die betrekking hebben op het onderhoud en beheer van sportverenigingen in Nijkerk, welke nu is vastgelegd in de in 2018
aflopende dienstverleningsovereenkomst “Beheer & exploitatie van sportvoorzieningen” van SRO.
Meerwaarde clustering
Er zijn verschillende overlapgebieden tussen de verschillende voorstellen. Voorstel 22 en 23: ‘Alternatief model beheer sportaccommodaties’ en
‘Sportaccommodaties in eigen beheer’ streven eenzelfde doel na. Het zo efficiënt mogelijk beheren en onderhouden van de verschillende sportaccommodaties
in Nijkerk vanuit verschillende invalshoeken. Daarnaast is er een meerwaarde te vinden in de behoefte voor nader onderzoek naar de mogelijkheden van een
Energie neutrale Accommodatie en de multifunctionele inzetbaarheid van de verschillende accommodaties.
Kracht van de samenleving
In de voorstellen wordt omschreven hoe de zelfwerkzaamheid van de samenleving tot voordelen kan leiden waardoor kosten kunnen worden verlaagd en/of
de kwaliteit van dienstverlening wordt verhoogd.
Eveneens is duidelijk herkenbaar dat de verenigingen een directere impact in de totstandkoming van deze plannen wensen. Daarbij wordt ook een sterke
toenadering tot de onderlinge verenigingen waargenomen. Een voorbeeld hiervan is dat de Korfbalvereniging reeds behoefte heeft geuit om aan te sluiten bij
het eigen beheer voorstel van de veldsportverenigingen. Het basisprincipe blijft “Zelfredzaamheid Loont”.
Sporthal Strijland
Ten aanzien van het voornemen om de Sporthal te vervangen stellen wij voor deze te renoveren.
De renovatie moet leiden naar een ( groter, minimaal een ½ hal ) multifunctioneel gebouw.
Deze ½ hal kan in de piek gebruikt worden als extra trainingsruimte, overdag voor scholen en ouderen sport en het weekeinde voor overige activiteiten.
Wij stellen daarom voor om samen met vertegenwoordigers van de vaste gebruikers van de hal (Scholen, sportverenigingen , Revonij, bewoners Paasbos etc.)
een projectgroep te vormen die gaan bepalen hoe dit vorm te geven. Leidend is het beschikbare budget. Deze projectgroep kan eventueel tijdens de renovatie
dienen als klankbord/begeleidingsteam om er voor te zorgen dat tijdens de renovatie de huidige hal zoveel mogelijk beschikbaar blijft.
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Renovatie en uitbreiding sporthal Strijland.
Ten aanzien van het voornemen om Sporthal te vervangen stellen wij voor deze te renoveren. De renovatie moet leiden naar een (
groter, minimaal een ½ hal ) multifunctioneel gebouw. Deze ½ hal kan in de piek gebruikt worden als extra trainingsruimte, overdag
voor scholen en ouderen sport en het weekeinde voor overige activiteiten. Wij stellen daarom voor om samen met
vertegenwoordigers van de vaste gebruikers van de hal (Scholen, sportverenigingen , Revonij, bewoners Paasbos etc.) een
projectgroep te vormen die gaan bepalen hoe dit vorm te geven. Leidend is het beschikbare budget. Deze projectgroep kan
eventueel tijdens de renovatie dienen als klankbord/begeleidingsteam om er voor te zorgen dat tijdens de renovatie de huidige hal
zoveel mogelijk beschikbaar blijft.
Vervangt iets bestaands en verbetert bestaande accommodatie.
Meer aanbod voor binnensport door grotere hal. Streven naar energiezuinige hal door bijvoorbeeld zonnepanelen. Multifunctioneel
gebouw (zie aanbevelingsbrief initiatiefgroep Paasbos).

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Gemeente ism sportverenigingen en overige belanghebbenden/organisaties.
Zie aanbevelingen initiatiefgroep Paasbos.

Rol samenleving
Rol gemeente

Financiering.

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

X

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving
Uren inzet gemeente

Ja, nader te bepalen

Kosten samenleving
Kosten gemeente

1.500.000,--

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Behoefte/bezettingsgraad bepalen/onderzoeken/planmatig.
Zie ook uitgevoerde actie: aanbevelingen initiatiefgroep Paasbos.

Concrete acties gemeente

Uitvoeren renovatie en uitbreiding sporthal.
Grotere hal, multi functioneel, meer verbinding, participatie zonnedelen, energiezuinig, gerenoveerd!!

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

januari 2016

Aanbevelingen Initiatiefgroep Paasbos
Het afgelopen jaar heeft een Initiatiefgroep van werkers vanuit verschillende organisaties uit zorg en welzijn zich bezig gehouden met de wijk Paasbos.
Doelstelling was bewoners stimuleren om zelf meer activiteiten te ontwikkelen en/of als spreekbuis van de wijk te functioneren. Dit om gezamenlijk verder
invulling te geven aan de participatiegedachte en kanteling die van hieruit van een ieder verwacht wordt. Graag delen wij hiermee onze bevindingen en
aanbevelingen ten behoeve van het gemeentelijk beleid en de diverse ketenpartners die actief zijn op dit terrein.
Waarom een project in de wijk Paasbos?
Met de ontzuiling vanaf de jaren zestig en de opkomst van het individualisme en de multiculturele samenleving sinds de jaren tachtig is de onderlinge
ondersteuning tussen burgers onder druk komen te staan. Met deze verminderde samenhang zijn gevoelens van eenzaamheid, vervreemding en onveiligheid
toegenomen, omdat ‘we’ elkaar niet meer zo goed kennen. Mensen zijn minder geneigd een beroep te doen op hun buren of vrienden en vragen om hulp en
ondersteuning worden vaker bij beroepskrachten neergelegd. Hiermee is de druk op professionele ondersteuning een afhankelijkheid van de overheid
toegenomen en daarmee ook de kosten die dit met zich meebrengt.
Om deze tendens tegen te gaan is een aantal voorzieningen zoals u weet ‘gedecentraliseerd’.
Om de zorg dichtbij bewoners te brengen wordt er gewerkt aan de versterking van de ‘eigen kracht’ van burgers: mensen kunnen heel veel dingen zelf of met
hulp van mensen uit hun directe omgeving. Maar dan moet je elkaar wel kennen! De sociale cohesie, het gevoel van verbondenheid moet sterk zijn in een
wijk. Contacten, netwerken en ontmoetingen activeert bewoners en zet aan tot meer informele ondersteuning. Om de doelstelling van de decentralisaties te
behalen is het noodzakelijk om juist aan deze opgave met elkaar te werken.
Wat is de Initiatiefgroep Paasbos?
Zorg- en welzijnspartijen in de Gemeente Nijkerk en daarbuiten zijn actief met deze kanteling aan de slag gegaan. Bij wijze van pilot sprong de wijk Paasbos
(wijken Beulekamp, Luxool, Paasbos en Strijland)) hierbij in Nijkerk in het oog. Hier is een aantal voorzieningen, zoals dagbesteding en ontmoeting. Ook is
het een wijk waar relatief veel gebruik wordt gemaakt van zorg en (inkomens)ondersteuning en waar gevoelens van eenzaamheid, onveiligheid en
verloedering mogelijk leven onder inwoners. Maar de wijk is ook heel divers qua samenstelling en kent veel kleine hofjes en clubjes. Kortom, een uitdaging
om juist in deze wijk van Nijkerk aan de slag te gaan met het versterken van de sociale cohesie en buurtkracht!
De Initiatiefgroep Paasbos heeft zich eind 2014 als doel gesteld te onderzoeken of er in de wijk Paasbos mogelijkheden en behoeften zijn voor de versterking
van deze sociale cohesie. De Initiatiefgroep is een samenwerking (op vrijwillige basis) tussen medewerkers van de gemeente, Sigma, Beweging 3.0, Amaris,
het gebiedsteam, dhr. H. Smorenburg (inwoner) en Y. Ruigrok (preventiewerker). De nadruk ligt op de woorden ‘onderzoeken’ en ‘versterken’. De
Initiatiefgroep wilde, zoals de naam al zegt, een motortje zijn voor de wijk en zich op een bepaald moment ook weer terugtrekken. Het was nadrukkelijk niet
de bedoeling als partijen zelf (nieuwe) activiteiten te ontwikkelen waaraan mogelijk geen of weinig behoefte is. Het belangrijkste was: bewoners activeren!
Het gaat erom dat zij gelukkig en gezond leven in Paasbos.
De stip op de horizon van de Initiatiefgroep was een groep actieve wijkbewoners die zelf activiteiten ontwikkelen/ontplooien en/of als spreekbuis voor de
wijk wilde functioneren.

Wat heeft de Initiatiefgroep ondernomen?
Met deze opgave is de Initiatiefgroep aan de slag gegaan. Hiervoor was het noodzakelijk eerst te onderzoeken welke behoefte onder wijkbewoners en
betrokken partijen werd gesignaleerd.
Daarnaast wilde de initiatiefgroep ook op zoek naar actieve bewoners, die de wijkcohesie in de toekomst vorm konden geven. Vragen die aan de orde
kwamen waren onder meer:
 Zijn er in de wijk mensen of groepen mensen die die verbinding niet voelen? Mensen die niet zo gemakkelijk contact hebben met hun buren? Die zich
eenzaam of afgesloten voelen of niet weten waar ze terecht kunnen? Wat is er al aanwezig, waar wordt al aan gewerkt en aan welke voorziening/invulling is
behoefte?
 We wilden niet alleen kijken of deze behoefte leeft bij de bewoners van Paasbos, we waren vooral benieuwd naar initiatieven die er al waren, ideeën die
er leefden bij bewoners en hoe deze samen opgepakt konden worden. Welke inzet en verantwoordelijkheid kunnen en willen wijkbewoners leveren? Is er
dan nog iets nodig en zo ja wat?
In februari 2015 is gestart met een wijkavond met sleutelfiguren uit de wijk, zoals het onderwijs, politie, woningcorporatie, kerken en vrijwilligers (zie
verslag in bijlage). Op deze avond zijn door de aanwezigen drie thema’s naar voren gebracht die in de wijk Paasbos verbetering/versterking zouden kunnen
gebruiken:
a) Communicatie/informatievoorziening;
b) Verbondenheid/inzetten van Talenten;
c) Fysieke plek/inloop.
Om hier een beter beeld van te krijgen/deze bevindingen te toetsen zijn vervolgens gesprekken gevoerd met diverse sleutelfiguren in de wijk en zijn er korte
‘huis aan huis’ bezoekjes afgelegd om van wijkbewoners zelf te horen waar behoefte aan is en welke bereidheid er is. Gelijktijdig startte bij uw gemeente
een student bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling met een onderzoek om kansen en/of knelpunten als het gaat om bewonersparticipatie bij de inrichting
van de openbare ruimte. Hiervoor zijn enquêtes onder wijkbewoners afgenomen. In overleg zijn hier thema’s rondom sociale cohesie en aanbod van
voorzieningen aan toegevoegd. Deze resultaten konden mooi worden meegenomen in ons traject.
Uit deze contacten en uit het onderzoek komt naar voren dat:
 De meeste mensen zich wel thuis voelen in de wijk.
 Een aantal wel contacten, gezelligheid, activiteiten mist of zich niet thuis voelt bij het huidige aanbod. Niet iedereen is goed op de hoogte van het
aanbod/mogelijkheden.
 Communicatie niet optimaal is. Elkaar kennen en weten wat er is/speelt ontbreekt.
 Aantal mensen het gevoel van onveiligheid noemt, dit speelt vooral bij het winkelcentrum en bepaalde straten. “Overlast” van jongeren. Ook noemen
sommige mensen het wegtrekken van jonge gezinnen naar bijv. Corlaer.
 In sommige straten er min of meer sprake is van ‘verloedering’. Mensen onderhouden niet zelf de directe omgeving en bewoners hebben het idee dat
WSN/gemeente hier ook steken laten vallen.
 Een aantal mensen het wegvallen van voorzieningen in de wijk noemt: goede supermarkt, apotheek, inloopmogelijkheid.
 Deel van de mensen die op deze manier actief is benaderd bereid is om zich in te zetten. Dan moeten ze er wel specifiek naar gevraagd worden en een
afgebakende klus.
Door middel van een tweetal nieuwsbrieven zijn deze tussentijdse resultaten met het veld gecommuniceerd. Deze nieuwsbrief werd door partijen erg
gewaardeerd. Dit onderstreept de behoefte aan communicatie.

Wat zijn de bevindingen van de Initiatiefgroep?
De Initiatiefgroep komt in antwoord op de onderzoeksvragen tot de volgende bevindingen:
 Het is lastig om een totaal overzicht te verkrijgen van initiatieven/activiteiten. Er lopen verschillende lijntjes en een duidelijk aanspreekpunt ontbreekt.
 “De Paasbosser is een doener en geen vergadertijger”. Wijkbewoners zijn bereid ‘iets’ te doen, maar willen een concrete en duidelijke taak. Het doel om
een club actieve wijkbewoners te krijgen die de handschoen oppakt is niet gehaald.
 Het gebiedsteam wil ook de doelstelling om het welzijn in de wijk ter versterking van de sociale cohesie oppakken. Zo is in samenwerking met WSN,
wijkagent, buurtbewoners, winkeliers en Jeugd en Jongerenwerk een aanzet voor een ‘opschoonactie’ rond de Rozenlaar geweest.
 Ook is vanuit het Gebiedsteam gestart met een Inloopspreekuur, twee maal per week. Daarnaast is er elke woensdagmiddag een inloop voor mensen met
een etnische achtergrond en wordt de ruimte van het Gebiedsteam elke woensdagmiddag gebruikt door Sabiel (voor vrouwen met een etnische achtergrond).
Deze inloop wordt mogelijk verder verbreed bijv. i.s.m. vrouwengroep, Sigma en UVV.
 Een aantal bewoners heeft zich gemeld om het probleem communicatie op te pakken. Er is een website Paasbos.info en een Facebook pagina opgezet.
Een klein redactieclubje, ondersteunt door een medewerker van de gemeente en Sigma laat al een mooi resultaat zien!
 Ook zijn er andere initiatieven ontwikkeld, maar erg voorzichtig en op deelterreinen. Zo heeft de Opstandingskerk inloopmiddagen voor buurtbewoners
georganiseerd en dit is een succes! Deelnemers en vrijwilligers zijn enthousiast en in december jl. was een tweede bijeenkomst.
Kortom: werken aan sociale cohesie vraagt inzet, doorzettingsvermogen en tijd van alle betrokkenen om inwoners te vinden, te stimuleren/motiveren en te
waarderen!
Welke aanbevelingen doet de Initiatiefgroep?
De Initiatiefgroep komt op basis van deze resultaten en bevindingen tot de volgende aanbevelingen:
 Het versterken van de sociale cohesie en wat hierbij komt kijken ziet de Initiatiefgroep als een belangrijke doelstelling van het Gebiedsteam. Dit zou nog
duidelijker bij het gebiedsteam neergelegd en gecommuniceerd kunnen worden en indien nodig als gemeente de hiervoor benodigde tijd en/of middelen vrij
te maken.
 Initiatieven zullen moeten voortkomen uit de ontmoetingen en samenwerkingen die in de wijk plaatsvinden, oftewel ‘bottom-up’. Hiervoor moet worden
aangesloten bij de leefwereld/ praktijk van inwoners en betrokkenen. Klein beginnen en van daaruit verder groeien. Dit is een opdracht voor een ieder die in
de wijk actief is.
 1-2 keer per jaar een ‘groter’ netwerkoverleg/ontmoeting met diverse partijen op wijkniveau organiseren, om elkaar als partijen/ betrokken inwoners
beter te leren kennen, ideeën te delen, samen activiteiten te ontplooien. Het initiatief hiervoor zou vanuit alle partijen kunnen komen ende gemeente kan en
wil dit faciliteren.
 De website en facebookaccount Paasbos.info benutten voor het overall overzicht in de wijk en als instrument voor onderling contact tussen inwoners.
Deze initiatieven de ruimte geven om verder te ontwikkelen. Begeleiding is echter (voorlopig in ieder geval) noodzakelijk, bijvoorbeeld in meedenken en
informatie aanleveren. Aanvullend op dit digitale instrument evt. faciliteren van ‘actievere PR’ ontwikkelen bijv. een jaarlijks programmaboekje of opstarten
van buurt(preventie) WhatsApp-groepen.
 Tot slot vraagt wijkgericht werken ook als gemeente de uitdaging om op alle terreinen dichterbij de inwoner en meer integraal te werken. Uitgebreider
contact tussen diverse ambtelijke velden (onderwijs, veiligheid, groenvoorziening, jeugd etc.) op wijkniveau binnen de gemeente is aan te bevelen.
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Alternatief model beheren en exploiteren sportaccommodaties.
Gemeente heeft nu beheer & exploitatie van sportvoorzieningen belegd in dienstverleningsovereenkomst voor periode van 15 jaren.
Overeenkomst betreft deel van gemeentelijke voorzieningen. Nadelen: invloed gemeente is eenmalig vastgelegd bij
startovereenkomst, terwijl omstandigheden en ontwikkelingen in samenleving veel sneller veranderen VB. van ander beheermodel
kan zijn dat gemeente en SRO gezamenlijk BV oprichten voor uitvoering geven aan gemeentelijke taken t.a.v. beheren en exploiteren.
Tegelijker tijd wordt er gekeken naar de wijze waarop gebruikers meer invloed en wellicht beheertaken kunnen krijgen bij de door
hen gebruikte voorzieningen.
Vervangt uiterlijk 2018 bestaande overeenkomst met SRO inzake beheer sportvoorzieningen.
Meer betrokkenheid van gebruikers, meer invloed voor gemeente.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen
Rol samenleving
Rol gemeente

SRO en gemeente
sportverenigingen
Vormgegeven via sportverenigingen.
Faciliteren en financiering.

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Indicatieve dekking

X Verbinding X Vitaliteit X Aandacht
Vergelijkbaar met huidige kosten (en inkomsten)
Pers. Ontwikkeling

Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Rollen

X

2017: 1.342.000 2018: 1.642.000 2019: 1.682.000

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

23

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Accommodatie in eigen beheer, sportvelden
Sportvelden, accommodatie in eigen beheer van sportverenigingen.
Vervangt/opvolger SRO
Zelfredzaamheid, verbinding/samenwerking voetbalverenigingen.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?

De 4 veld voetbalverenigingen.

Andere benodigde partijen
Rol samenleving

4 voetbalverenigingen richten een stichting op die beheer coördineert.

Rol gemeente

Deelnemer in de stichting.

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

Indicatieve dekking

vergelijkbaar

Verbinding

Vitaliteit

Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Aandacht

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Nadere uitwerking beheerplannen door gemeente en vereniging.

Concrete acties gemeente

‘0’-meting.

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Zie begeleidende e-mail.? <geen mail bijgevoegd>

Rollen

Aansluitend op de “Samen aan Zet” Visie van Cluster Leefstijl hebben de gezamenlijke voetbalverenigingen een concreet voorstel gemaakt. Het
gezamenlijk optrekken van de verschillende voetbalverenigingen zal naar verwachting zowel voordelen voor de gemeente als de verenigingen
opleveren. Voetbal draagt op een laagdrempelige manier bij aan de persoonlijke ontwikkeling op lichamelijk en sociaal gebied voor inwoners van
de gemeente Nijkerk. Daarbij draagt voetbal bij aan een betere vitaliteit van de inwoners van Nijkerk. De Nijkerkse voetbal verenigingen bieden
een sport moment voor iedereen en is daarmee een waardevol bezit voor de gemeente Nijkerk:








Jeugd
Senioren
Jongens Meisjes
Damen en Heren
Verschillende nationaliteiten
65+
Van Wieg tot Graf

Huidige situatie:







Achterstallig onderhoud aan locaties
Druk op budget
Groei bevolking – toename jongensleden
Sportaanbod groeit
Meisjesvoetbal toename – grote impact op kleedaccommodaties

Uitgangspunten Zelfstandige Exploitatie:













Er wordt een overkoepelende stichting opgericht namens de 4 Nijkerkse buitenvoetbalclubs
Daarin neemt 1 deelnemer van iedere club en 1 vertegenwoordiger van de gemeente zitting
De gronden blijven van de gemeente (indien nu van toepassing)
De Clubs krijgen het recht van opstal
De Clubs mogen velden "om niet" gebruiken
De Stichting verzorgt onderhoud op Opstal en Velden
De Clubs betalen onderhoudsgelden aan de Stichting
Gemeente stelt jaarlijks budget beschikbaar
Basisprincipe: Zelfwerkzaamheid wordt beloond (korting op jaarlijkse bijdrage)
Investeringen op basis van NOC/NSF richtlijnen
Indien gewenst kunnen andere buitenveldsportverenigigen aanhaken

Bij de overdracht wordt eveneens voorgesteld om de mogelijkheid voor energie neutrale accommodaties te bestuderen. Daarnaast zullen de opties bekeken
moeten worden hoe de accommodaties multifunctioneel gebruikt kunnen worden.

Voorwaarden:

 Uitgangspunt is dat accommodaties voldoen aan kwaliteitsnormen van AccoCheck NOC/NSF
 Gemeente stelt voldoende budget beschikbaar voor jaarlijks onderhoud
 Gemeente stelt voldoende budget beschikbaar voor (achterstallige) investeringen op korte termijn (tm jaar 3), op middellange termijn zal stichting
investeringen zelf bekostigen
 Details worden in nader onderzoek verder uitgewerkt obv details wordt haalbaarheid getoetst

Voordelen Clubs:







Verbetert snelheid en flexibiliteit
Beter en meer gestructureerd onderhoud
Direct invloed van Clubs op eigen budget – zelfwerkzaamheid wordt beloond
Recht van opstal bij club geeft club meer flexibiliteit en meer zeggenschap over eigen beleid
Duidelijkere scheiding van eigendommen (afschrijving vs. onderhoud / velden vs. Grond / nieuwbouw vs. gerenoveerd etc.) - in nieuwe situatie ligt alles
bij de club.
 Club is beter in staat om breedtesport te omarmen en accommodatie breder te exploiteren (sportaanbod van wieg tot graf)

Voordelen Gemeente:








Ontzorgen van gemeentelijke exploitatieverplichting
Voorspelbaarheid in Onderhoud vs. Investering
Duidelijker scheiding eigendommen voorkomt verassingen
Stimuleert zelfwerkzaamheid clubs
Stimuleert samenwerking clubs
Meer tevreden clubs

AANDACHTSPUNT
Bij het beoordelen van de haalbaarheid zal eveneens een sterk weging moeten worden gegeven aan de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd
bestuur voor de stichting.

De Dialoog cluster Leefstijl
4.3 Bewust positief gezond
(Voorstellen:
2,3,4,5,6,7,8,11,
15,19,20,21,25,26,36,38,47)

Omschrijving: verbinding maken tussen bewustwording, vraagverheldering, toeleiding en aanbod.
Meerwaarde: het gaat niet om clustering maar om verbinding van verschillende onderdelen: van bewustwording en vraag (mogelijk rechtstreeks en zo nodig
via vraagverheldering en toeleiding) naar passend aanbod.
Voorwaarde is een goede en actuele digitale sociale kaart (uitgewerkt in zowel fase 1, 2 als 3) met beschreven aanbod uit alle aspecten van vitaliteit: op
lichamelijk, geestelijk, maatschappelijk en sociaal vlak: dus zorg, welzijn, sport, cultuur, recreatie, evenementen, kerken, onderwijs, …
Kracht van de samenleving:
Het gaat er niet om dat mensen zelf meer aan de slag gaan in het kader van terugtrekkende overheid, maar door positieve activiteiten als gevolg van de juiste
verbinding tussen vraag en aanbod krijg je een gezonder en positiever Nijkerk met inwoners die minder afhankelijk worden van hulpverlening.
De samenleving biedt aanbod aan en de kracht is verbinden van aanbod aan de echte vraag -> dus bewustwording van of het aanbod wel goed past bij de
vraag. Hiermee ontstaat ook helderheid over dubbel aanbod of juist te kort aan aanbod.
Uitwerking:
(NB: tussen stap van bewustwording naar toeleiding kan altijd de vraagverheldering zitten, hoeft niet)

21. Promotie positieve gezondheid: doorgaan met bewustwording van en promoten van gedachtengoed positieve gezondheid bij alle inwoners en
(maatschappelijke) organisaties (bewustwording)
5. Dementievriendelijke gemeente: traject bewustwording en voorlichting en passend aanbod (4) voor specifieke doelgroep dementen (in deze fase
bewustwording bij iedereen)

19. Gezonde sportkantine (minder vet en suiker) verbinding met sport – scholen – buursportcoaches (bewustwording)
2. Belgroep (ongevraagd) aandacht voor mensen zonder of met klein sociaal aandachtsnetwerk oa. toeleiding naar bestaande telefooncirkel (= aanbod)
(bewustwording en toeleiding)
11. Positieve gezondheid laaggeletterden= bewustwording en voorlichting en passend aanbod (4) voor specifieke doelgroep laaggeletterden (bewustwording
en toeleiding)
20. Nijkerk rookvrij (samen met sportverenigingen, scholen, organisaties) - gaat om beweging, signaal geven met elkaar! Gaat niet om handhaven!
(bewustwording en evt. aanbod/faciliteren en financieren door gemeente)
26. Gezonde lichaamshouding –voor jong en oud, bewustwording, beleid bedrijven, lespakketten, - ergonomische houding (door diverse
fysio/ergo/buurtsportcoach) (bewustwording en aanbod/ gefaciliteerd en gefinancierd door gemeente)
36. Pluktuin: ontmoetingsplek, bezigheidsplek, bewustwording gezonde voeding en krijgen van gezonde voeding niet alleen voor sociaal-economisch
zwakkeren (zie voorstel) maar ook breder verbinding maken met bijv. mensen die het gewoon leuk vinden om mee te doen. Ook verbinding met
basisschoolprojecten of met vrijwilligers/agrarische sector.
Suggestie voor verbreding: link met vraag van mensen voor onderhoud (moes)tuin (Sigma) om zo ook ouderen met kennis leren dit aan jongeren.
(bewustwording en aanbod)
3. Welzijn op recept: welzijnswerker die vraag verheldert en toeleidt via de sociale kaart naar aanbod passend bij de vraag. (vraagverheldering en toeleiding)
15. Buurtsportcoach senioren – er is een buurtsportcoach en als de vraag is of er voldoende aanbod is voor ouderen, dan past het onder 4 (vraagverheldering
en toeleiding)
25. Gezondheidscheck en stresstest – kan onderdeel zijn van Torenpas (8) en daarmee makkelijk toegankelijk.
Voorkomen dat er verschillende checks zijn en voorkomen dat het alleen op lichamelijke gezondheidsgebied is maar breed positieve gezondheid. ->
Persoonlijke Gezondheids Check (aangevuld met bloeilijst – positieve gezondheid) en HealthAppy. Dit is preventief, gezondheidscentra kunnen hier een rol in
hebben, maar worden hier niet voor gefinancierd.
(bewustwording en vraagverheldering en toeleiding)
47. Achterblijvende groepen betrekken bij cultuur en musea: financieel mogelijk maken met Torenpas (8) en verbinding maken/betrekken door combi met 2,
met 3, met 30 en gestimuleerd door Culturele raad (40). Cultuur en musea duidelijke plek op sociale kaart (NB: nog marketing nodig?) (toeleiding)
38, Uit in Nijkerk/ Uit in Hoevelaken
Moet een plek hebben in de digitale sociale kaart. Beheer stopt per 1 januari 2017. Belangrijk: nu niet stoppen nu maar in fase 1 koppelen met digitale sociale
kaart en in fase 2 integreren in digitale sociale kaart in ‘activiteiten agenda’
(toeleiding)
8. Torenpas: pas gratis voor inwoners met laag inkomen en koopbaar voor anderen (prijs afhankelijk van inkomen). Let op: er is een groep net boven minimum
inkomen die overal altijd buiten valt (suggestie: grens iets verhogen). Doel: gebruik kunnen maken van voorzieningen. Suggestie: koppelen met concept
gezondheidspas – punten scoren met gezond gedrag die je kunt inwisselen voor korting/gratis voorzieningen. (toeleiding)

4. Passend aanbod: dit wordt duidelijk als je digitale sociale kaart goed hebt uitgewerkt. Dit geeft overzicht van alle aanbod en geeft verbinding (passend bij de
vraag) – zitten hier gaten in, dan moeten die worden opgevuld met nieuw aanbod (aanbod)
6. Mamacafé: (moeders van kinderen -9 mnd tot +6 mnd) die elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen, informeel netwerk , met een professional ->
verbinding maken met Femfit (leefstijladvies/coaching voor zwangeren met overgewicht, met als doel gewichtsvermindering en bewuster omgaan met leefstijl
door moeder met effect op gezin) Voor beide is financiering nodig (aanbod)
7. Speelotheek: financiële ondersteuning voor activiteiten spelotheek (nu door vrijwilligers) doel: speelgoed aanbod voor doelgroepen (geen geld of
verantwoord met speelgoed omgaan) en actief met peuterochtenden (= al aanbod, elkaar ontmoeten, info uitwisselen, informeel netwerk met aandacht voor
opvoeding/taal) (aanbod)
NB: waarschijnlijk kunnen alle andere voorstellen uit de Dialoog Leefstijl ook op deze manier beschreven worden en een plek krijgen in het plaatje.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

2

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Belgroep
Zoals Zilverlijn Nationale Ouderenfonds. Met enige regelmaat bellen van ouderen/zwakkeren. Om ze te blijven betrekken en
informeren

Voorkomt dat mensen vereenzamen (kunnen ook jongeren zijn, evt. met een beperking).

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen
Rol samenleving

Met UVV
Professionals om mensen in kaart te brengen.
Bellen

Rol gemeente

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

Verbinding

X

Vitaliteit

Aandacht

X

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving
Uren inzet gemeente

Naar behoefte (ong. 15-15
pw. 30 min. Per gesprek

Kosten samenleving
Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Groep samenstellen  UVV – verbinden met anderen.

Concrete acties gemeente

Zorgen voor een goede Sociale Kaart en vindbaar voor gebruikers.

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Rollen

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

3

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Welzijn op recept
Mensen die kampen met psychosociale problemen( bijvoorbeeld somberheid, stress of angstklachten) worden door de huisarts
doorverwezen naar welzijn, met als doel hun kwaliteit van leven te verbeteren en hun zorggebruik terug te dringen. Door de
nauwere samenwerking van gezondheidszorg en welzijn wordt deze groep mensen de mogelijkheid geboden te werken aan hun
gezondheid, eigen kracht en zingeving.
Bestaand landelijk project, die effect heeft bewezen. ( samenwerking tussen movactor, Trimbos instituut en
gezondheidscentrum/welzijn Nieuwe Gein) Het is een nieuwe manier van interventie bij psychosociale problemen en maakt de
directe verbinding tussen gezondheidszorg en welzijn ( welzijnsorganisatie, sport, cultuur, creatief, etc.)
Landelijke resultaten tonen aan dat Welzijn op Recept bijdraagt aan de verhoging van kwaliteit van leven en zingeving. En dat de
participatie van en zelfredzaamheid van burgers met psychosociale problemen wordt vergroot.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen
Rol samenleving
Rol gemeente

Gezondheidszorg en Welzijn samen ( gezondheidscentra/huisartsenpraktijken en Sigma)
Gezondheidscentra en welzijn maken samen met gemeente, sportverenigingen, cultuur en creatieve organisaties,
ontmoetingsinitiatieven etc. welzijnsarrangementen voor de doelgroep.
Door middel van mogelijkheden bieden binnen verenigingen en door middel van ondersteuning van vrijwilligers. Mogelijk dat ook
het bedrijfsleven een rol kan hebben.
Financiering.

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Indicatieve dekking

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding X Vitaliteit X Aandacht X Rollen
X
Project zal minimaal 3 jaar moeten bestrijken wil het zijn waarde kunnen tonen.
Kosten: projectleider, welzijnscoach, stuurgroep en projectkosten( PR/trainingen etc.)

Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
concrete acties samenleving
Concrete acties gemeente

Bestaand landelijk concept, plan van aanpak vertalen naar Nijkerkse situatie.

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Gezondheidszorg – Welzijn ( met verenigingen- clubs etc) gaan projectmatig een verbintenis aan met als doel psychosociale
problematiek aan te pakken.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

4

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Activiteiten voor mensen die buiten de boot vallen  passend aanbod.
Activiteiten voor mensen die buiten de boot vallen een passend aanbod.(leeftijd/beperking) Bijvoorbeeld wandelgroep die
verzameld in de sportkantine onder begeleiding, samen naar een concert of een cultuur- activiteit. Mensen met drempelvrees
(leeftijd, fysiek, psychiatrisch)
Boekbespreking/ouderen met diverse activiteiten. Welzijn op recept – concept. Raakt aan Welzijn op recept  te vatten in 1
project?
Verbinding, aandacht, persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit

Rolverdeling

Rol samenleving

Dialooggroep Leefstijl
Sportverenigingen en overige maatschappelijke instellingen
Groot! Ontwikkelen van ideeën.

Rol gemeente

Financieel

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

-

Behoefte check
Er gebeurt al veel maar wat is dat? Inventariseren/inzichtelijk maken

Concrete acties gemeente

-

Loket oprichten waar alle vraag en aanbod samenkomt.

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

X

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

5

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Concept dementievriendelijke gemeente
Het doel is dat mensen met dementie zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving en zolang mogelijk
de dingen kunnen blijven doen die ze gewend zijn. De omgeving ( wijk, buurt, verenigingen etc) bewust laten worden van mogelijke
signalen van dementie en informeren wat zij kunnen doen en wat zij kunnen betekenen. Het concept is ook bruikbaar en zal tevens
een positieve uitwerking hebben voor mensen met ander afwijkend gedrag bijvoorbeeld GGZ-problematiek)
Nieuw
Inzet is om mensen met afwijkend gedrag meer mee te laten doen

Rolverdeling

Rol samenleving

GGZ, gezondheidscentra, Welzijn, zorg
Sportvereniging, Cultuur, bedrijfsleven
Bewustwording, voorlichting

Rol gemeente

Financiering en faciliteren

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving
Concrete acties gemeente
Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Inventariseren na pilot Hoevelaken of budget voldoende is.
Binnen het huidige budget pilot Hoevelaken is niet voorzien in kosten centrale start – en afsluitingsbijeenkomst.
Tot 2040 zal het aantal mensen met dementie en het aantal mensen die de zorg/begeleiding geven aan mensen met dementie toenemen. Door
middel van dit project wil men naast een zorgketen toewerken naar een maatschappelijk keten.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

6

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Opzetten mama-café
Het mama café lijkt op de 2-wekelijkse peuterochtenden in de bibliotheek maar is specifieker gericht op vrouwen die (voor het eerst)
zwanger zijn (0-9 maanden) tot ong. 6 maanden na de zwangerschap. Doel is om andere a.s. (jonge) moeders te ontmoeten. Ook het
belang van taal komt aan bod. Zou 2 wekelijks kunnen starten in Nijkerk. Bij gebleken succes ook in Hoevelaken en Nijkerkerveen
(2018). Het is de logische voorloper van de peuterochtenden die nu 2 maal per maand plaatsvinden en compleet ‘overcrowded’ zijn.
Nieuw
Door ontmoeting zorgen dat mensen met vragen bij elkaar terecht kunnen. Regelmatig zijn er professionals die iets vertellen of het
gesprek aan gaan over bijvoorbeeld de bevalling, borstvoeding, opvoeding enz. Zelfredzaamheid, eigen kracht, preventieve sfeer.
Voorkomt druk op 1e lijn.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen
Rol samenleving
Rol gemeente

Bibliotheek, speel-o-theek
Gezondheidscentrum consultatiebureau, vm CJG (GT)
Meedoen en samen sterk voor elkaar.
Facilitair.

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

X

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente
Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Opzetten van projectplan en uitvoeren door betrokken organisaties. Start kan in januari 2017 al plaatsvinden.
Bepalen van de resultaten: bijv. gemiddeld 15 moeders.
Onderzoek onder bezoekers of het voldoet aan de verwachtingen en wensen aangeven.
Financiële ruimte voor minimaal 1 jaar om het als pilot te draaien.
Afhankelijk van de resultaten bepalen of het vervolg de moeite waard is.
Er is op dit moment geen mama-café. De huidige peuterochtenden richten zich op de wat oudere kinderen. Voor de hele kleine
baby’s (tot ca 6 maanden) is de peuterochtend minder geschikt. Voor moeders die voor het eerst bevallen of pas in Nijkerk zijn komen
te wonen is het lastig om in contact te komen met andere moeders. Dit is een uitgelezen kans. Het concept is een bewezen succes in
andere plaatsen in het land.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is het
iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

7

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Ondersteuning Speel-o-theek Pinoccio
Speel-o-theek heeft al bijna 300 leden die verantwoord met speelgoed willen omgaan of geen geld hebben om speelgoed te
kopen. Pinoccio ondersteunt ook de bibliotheek bij de peuterochtenden in de bibliotheek (zeer succesvol) met het gesprek met
ouders over opvoeden, gebruik van speelgoed, taal etc. De collectie met taalspelletjes zou fors kunnen worden uitgebreid voor
bijv. de projecten ‘Voorleesexpres’ of ‘Taal: kans van je leven’. Ze ontvangen nu geen vergoeding voor hun werk. Alles gebeurt
met vrijwilligers. Je zou de verplichting kunnen opnemen om ook in Hoevelaken een dependance te starten en ook in
Nijkerkerveen.
In het verleden was de subsidie gekoppeld aan het JJW.
Zeer groot en van invloed op ouders en hun kinderen.

Rolverdeling

Rol samenleving

Roel Zuidhof
Speel-o-theek, bibliotheek, Taalhuis, Taalsteunpunt, scholen, consultatiebureau
Gebruik maken van

Rol gemeente

Voorwaarden scheppend.

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers.
Ontwikkeling

Indicatieve dekking

6.000,--

X

Verbinding

X

Vitaliteit

Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

X Aandacht

X

Rollen

X

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Speel o theek kan zelf een subsidie aanvraag indienen voor structurele subsidie.

Concrete acties gemeente

Subsidievoorwaarden opstellen.

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in welke
behoefte voorziet het?

Onderdeel van de Torenpas goed plan maar dat betekent dat de gemeente voor de verwachting van het aantal leden moet
‘inkopen’.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

8

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Torenpas
In plaats van minima-pas  Torenpas voor inwoners met een laaginkomen voor bijv. bibliotheek, sport, voeding, preventieve
gezondheidszorg. NB: bij de diverse partijen zal moeten worden ‘ingekocht’ naar het te verwachten gebruik. Hier moet worden
onderhandeld. De pas kan bijv, gemakkelijk worden gekoppeld aan de RFID pas van de bibliotheek (vergelijkbaar met de LEA pas uit
een eerder project). Qua kosten: ga uit van eenmalig meerkosten voor opzetten en inkoop). Kan ook worden gekoppeld aan voorstel
7 (Speel o Theek), 47 (achterblijvende groepen betrekken).
Vervangend. NB het vervangt de regeling minima (er is immers geen minima pas)
Groot  mensen doen meer mee/participatie

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen
Rol samenleving
Rol gemeente

Bibliotheek
Sportverenigingen, gezondheidscentra, winkels
Gebruik van maken
Omvormen bestaande manier.

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Met initiatiefnemers klein slim groepje
- Kindpakket (NB veel kinderen hebben een biebpas dus combi!)
- Sport
- Ambtelijke inzet
Met initiatiefnemers klein slim groepje
- Kindpakket
- Sport
- Ambtelijke inzet
Veel laagdrempeliger dan huidige minima regeling.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

11

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Positieve gezondheid voor laaggeletterden
Extra aandacht voor laaggeletterden onder de inwoners d.m.v. filmpjes en korte informatie + ‘multi culti’.
Nieuw.
Bereiken van de doelgroep die extra aandacht moet hebben voor positieve gezondheid.

Rolverdeling

Rol samenleving

Gezondheidscentrum/SIGMA/Bibliotheek
Gemeente en scholen
Ondersteunend en deelnemend?

Rol gemeente

Faciliteren

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

X Aandacht

X

Rollen

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

15

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Buurt sport coaches voor senioren.
Aanvulling op nr 13 wijksportveldjes voor senioren. Hier hoort ook begeleiding bij van bijv Buurtsportcoaches.
Aanvulling op iets bestaands, buurtsportcoaches zijn er nog niet voor specifieke doelgroep de senioren.
Verbinding, vitaliteit, aandacht.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?

Nijkerk Sportief en gezond i.c.m. Gemeente Nijkerk

Andere benodigde partijen

Sportcoaches/fitness trainers (PT’ers) met ervaring training senioren in Nijkerks erbij betrekken om senioren te begeleiden bij gebruik.

Rol samenleving

Actieve deelname en promotie/onder de aandacht brengen bij mensen in ieders netwerk waar deelname van belang kan zijn.

Rol gemeente

Mee helpen met het onderzoek behoefte en mogelijkheden om dit uit te werken en werkelijkheid te worden. En verdere promotie
binnen Nijkerk zie ook nr 13

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

Verbinding

x

Vitaliteit

x Aandacht

x

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving
Concrete acties gemeente
Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Nu vooral sportcoaches voor jongeren of dan wel jongeren als sportcoaches voor alle doelgroepen met geen affiniteit of (echte)
belangstelling voor senioren.
Alle ideeën mbt senioren in beweging, cardio of (vooral) krachttraining, hebben een positieve en preventieve werking op de gezondheid.
Het geeft vitaliteit, persoonlijke kracht, positieve energie en meer zelfverzekerdheid en zelf redzaamheid.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

19

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Gezonde sportkantine  bij moestuinen / pluktuinen project!!
Minder vet en suikers  meer fruit e.d. verbinding sport-onderwijs-preventieve zorg.
Nieuw in Nijkerk
Meer aandacht voor gezonde voeding.

Rolverdeling

Rol samenleving

Sportvereniging, onderwijs en preventieve zorg
Doen!

Rol gemeente

Opstarten

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

Verbinding

X

Vitaliteit

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

X Aandacht

Rollen

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

20

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Nijkerk rookvrij
Rookvrij opgroeien
Nieuw.
Kinderen komen minder in contact met roken, benadrukken dat roken niet normaal is.

Rolverdeling

Rol samenleving

Gemeente (Gedragsverandering)
Sportverenigingen, scholen, Hart Stichting (actie momenteel)
Positief benaderen

Rol gemeente

Bewaking, handhaving, maar vooral uitdragen.

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Wel abri’s op sportvelden!! Hoeft niet te handhaven. Gemeente moet dit aanjagen, net als Fris Valley.

Concrete acties gemeente
Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Nijkerk Gezond in 2025 (Positief Nijkerk)

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

21

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Promotie positieve gezondheidszorg/gezondheidscheck-pas
Promotie positieve gezondheidszorg/gezondheidscheck-pas
Start al geweest  positief Nijkerk
Winst in: gezondheid en financieel op langere termijn (via zorgverzekering bijv. longzorg)

Rolverdeling

Rol samenleving

Gezondheidscentra, bedrijfsleven en gemeente
Bibliotheek, bedrijfsleven, sportverenigingen en verzekeraars
Actief deelnemer

Rol gemeente

Ondersteuning, faciliterend

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Samen met gezondheidscentra en Positief Nijkerk!
Ook bij de Torenpas inbegrepen!!
Bepaalde groepen gratis check aanbieden.

X

Rollen

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

25

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Gezondheids- en stresstest voor sociaal economisch zwakkeren beschikbaar stellen
Voor iedereen is het belangrijk om in balans te zijn. Tegenwoordig raken steeds meer mensen door verschillende oorzaken uit balans.
Stress is vaak 1 van de oorzaken.
De huidige reactie van huisartsen en specialisten is dat er medicijnen voorgeschreven worden. Medicijnen die 9 van de 10 keer niet de
oplossing zijn voor de oorzaak van de stress, maar alleen de symptomen bestrijden. Hierdoor raakt een lichaam nog verder uit balans,
of wordt juist op een kunstmatige manier in ‘balans’ gehouden.
Tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden om inspanning, maar juist ook ontspanning te gebruiken om de balans weer te vinden. Er is
apparatuur beschikbaar waarmee stress heel goed gemeten kan worden, maar juist ook waarmee gekeken kan worden of een lichaam
nog in staat is om in balans te functioneren.
Is dat het geval dan zijn medicijnen vaak overbodig en kan iemand de balans weer vinden met inspanning en ontspanning op
zijn/haar perfecte niveau!
De sociaal economisch zwakkeren die het geld niet hebben voor zo’n test vallen buiten de boot. En dat terwijl die mensen het vaak al
moeilijk hebben en het voor hun juist belangrijk is om de balans te vinden. Daarom is een gesubsidieerde gezondheidscheck met een
stresstest voor deze doelgroep een goed initiatief. Als dit gekoppeld kan worden met een abonnement bij een sportvereniging dan
zullen heel veel inwoners van Nijkerk die het nu zwaar hebben een vitaler leven kunnen leiden, met meer verbinding binnen de
samenleving en aandacht voor elkaar.

Gezondere mensen die zich bewuster van stress zijn.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen
Rol samenleving
Rol gemeente

Sportscholen, gezondheidscentra, Fit op Maat.
Partijen met kennis van stress en het meten daarvan
Meer bewustwording van stress.
Subsidie vrijmaken voor deze gezondheidstest.

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

-

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

20

Kosten gemeente

subsidiekosten Opbouw kosten: Dit zal in overleg met de betrokken partijen
moeten gaan. Misschien kan er een standaard format komen welke bij het
gezondheidscentrum en andere sportcentra wordt afgenomen.

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Continuïteit garanderen, misschien pilot met 30 sociaal economische zwakkeren uit de samenleving.

Concrete acties gemeente

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Medicijngebruik en ziektekosten terugdringen. Vitaliteit van Nijkerkers vergroten.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

26

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Gezonde lichaamshouding
Aandacht voor- en leren van een gezonde lichaamshouding voor jong en oud.
Jongeren  lespakket op scholen, evt. met digitale ondersteuning. Het gaat om ergonomische houding niet om bewegingsfitheid!
Voorkomt ongezonde houding, nekklachten, rugklachten enz.
Motorische ontwikkeling holt achteruit.

Rolverdeling

Rol samenleving

Gemeente, fysiotherapeuten, buurtsportcoaches
Scholen  uitbreiding sport (3e lesuur)
Fysiotherapie, preventieve gezondheidszorg, onderwijs

Rol gemeente

Opstarten - financiering

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

X

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Ontwikkelingskosten? Evt. gebruik maken van bestaand lespakket, kosten 3 lesuren
per schooljaar en per groep.

Uitwerking
Concrete acties samenleving
Concrete acties gemeente
Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Lespakket ontwikkelen door fysiotherapeut in samenwerking met school of bestaand pakket gebruiken.
Richting school draagvlak/aanbevelingen/op gang helpen.
Preventief aan houding werken.
Iets dergelijks bestaat nog niet.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

36

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Pluktuin in Nijkerk om gezonde voeding voor sociaal economische zwakkeren te kweken
Pluktuin in Nijkerk om gezonde voeding voor sociaal economische zwakkeren te kweken, meer variatie in voeding, sociale contacten,
plek waar mensen samen komen, bewust worden van gezonde voeding.
Scholen  bestaand. VO  Nieuw
Voorlichting gezondheidscentrum / sport  bestaand
Ontmoetingssatelliet waar mensen samen kunnen komen om op een positieve manier met hun gezondheid en voeding bezig te zijn.
Bewustwording, mogelijk meer gezonde mensen.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen
Rol samenleving
Rol gemeente

Nijkerk Sportief & Gezond en Sportschool HA-POH.
Kwekers, agrariërs, begeleiding, GGD, voedselbank, gemeente (volkstuin)
Misschien is er een agrariër bereid om dit initiatief op te starten. Vrijwilligers voor onderhoud.
Verbinden met scholen (Accent), onderhoud, sponsoring, coach.
Stukje grond met gebouw schenken/beschikbaar stellen, vergunningen faciliteren

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving
Uren inzet gemeente

X Verbinding X Vitaliteit X Aandacht X Rollen
Gebouw, grond, begeleiding, gereedschap, zaden, inrichting (tafels stoelen enz.)
Kosten: ong. 15.000 in 2017, 7.500 in 2018, 7.500 in 2019 en 3.500 in 2020.
doorlopend
Kosten samenleving
sponsoring
In eerste instantie veel,
Kosten gemeente
Grond/gebouwtje
Pers. Ontwikkeling

daarna zelfvoorzienend.

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Voedselbank, AZC  omarmen zorgen voor de coördinatie. Vrijwilligers, sponsoring/werving/pr,

Concrete acties gemeente

Verbinden met voedselbank, grond beschikbaar stellen (vergunning enz.), randvoorwaarden

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Meer verbinding tussen verschillende (kwetsbare) groepen. Legt verwachting bij de burger en verantwoording, wat willen we met de
producten (kookgroep, tafeltje dekje, onderdeel voedselbank, markt.
Investeren  cursus tuinieren, oude moestuinders inzetten als vrijwilligers.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

38

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Beheer over UIT in Nijkerk en UIT in Hoevelaken
Er bestaat een UIT-agenda voor Nijkerk en Hoevelaken. Het beheer ligt nu bij een commerciële partij die er vanaf wil omdat het niet
zijn core business is. Als bibliotheek zij we van de ‘informatie’ en we kunnen dit beheer relatief makkelijk overnemen. Het gaat om
redactionele werkzaamheden omdat de instelling zelf hun gegevens plaatsen. Dit sluit mooi aan bij de nieuwe sociale kaart en de rol
die we als bibliotheek daarbij hebben. Mogelijk door bijdragen van deelnemers kunnen de kosten naar beneden.
Andere werkwijze voor iets bestaands.
Groot, is voor alle inwoners een platform om activiteiten op te plaatsen. De agenda voor de hele gemeente.

Rolverdeling

Rol samenleving

Bibliotheek
Sociaal cultureel Platform Hoevelaken (veel organisaties aan verbonden). VVV, WE-link (huidige beheer), eerste Gallerie, Museum
Nijkerk, alle sportverenigingen, alle culturele organisaties, bedrijven die iets bieden voor toeristen, SPPN, NOV enz.
Deelnemen en gebruiken.

Rol gemeente

Facilitair.

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Indicatieve dekking

X Verbinding X Vitaliteit X Aandacht X Rollen
X
15K per jaar. Ong. 10K personele kosten (redactie) en ong. 5K onderhoud technisch. Indicatieve opbrengst 500 euro p/j
Pers. Ontwikkeling

Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente
Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Plan maken voor beheer en de exacte kosten berekenen.
De sociale kaart die opnieuw wordt gemaakt zoveel mogelijk koppelen aan deze functie maar dat is nog niet gerealiseerd in 2017.
Realistisch is 2018/2019 zolang moet deze website nog in de lucht blijven.
Deelnemer van de projectgroep met een linking pin naar de sociale kaart.
De bestaande situatie houdt op te bestaan per 1 januari 2017 als er geen alternatief is.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

47

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Achterblijvende groepen betrekken bij cultuur en musea
Achterblijvende groepen betrekken bij cultuur en musea
Welzijn op recept? Verenigingen
Nieuw en eventueel aan de torenpas te koppelen
Participatie en educatie

Rolverdeling
Andere benodigde partijen

Professionele bureau?
Gemeentelijk museum, cultuurorganisaties breed

Rol samenleving

Aandacht geven

Rol gemeente

Faciliteren en subsidie

Welke partij organiseert dit?

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Aandacht

X

Rollen

X

De Dialoog cluster Leefstijl
4.4 Cultuurbevordering
(Voorstellen: 29,30,37,40,44)

Omschrijving
Het initiëren van cultuurbevorderende activiteiten, zoals beeldenroute, cultuureducatie jongeren, culturele raad, cultuurdag.
Meerwaarde clustering
Onder de aandacht brengen van cultuur in brede zin onder alle lagen van de bevolking ter ontplooiing van het individu en om bevolkingsgroepen te verbinden.
Kracht van de samenleving
Een groot deel van de organisatie/uitvoering van de activiteiten kan door de samenleving worden opgepakt mits, daar waar nodig, de gemeente zorgdraagt
voor ondersteuning van de organisaties, bijv. door voldoende budget en/of huisvesting.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

29

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Beeldenroute in de gemeente Nijkerk
Route (fiets) langs alle buitenbeelden in de gemeente Nijkerk met omschrijving van de kunstwerken. Gebruik van bestaande app.
Met foto’s en omschrijving van de kunstwerken. Ook evt. brochure om mee te nemen. Voorbeeld in de gemeente Wageningen.
Voorbeeld: www.bblthk.nl/etalage/29/beelden-van-wageningen/
Nieuw
Meer toeristen (start vanaf het station Hoevelaken of Nijkerk); eigen inwoners geven informatie over de beelden.

Rolverdeling

Rol samenleving

Bibliotheek
VVV, 1e galerie, museum Nijkerk, hotels?, restaurants.
Meedoen

Rol gemeente

Facilitair

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

Indicatieve dekking

15.000 (eenmalig)

X Verbinding

X

Vitaliteit

Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

X Aandacht

X

Rollen

X

Uitwerking

Concrete acties gemeente

Samenwerkingspartners zoeken en van daaruit organiseren. Er bestaat een draaiboek, incl. app, website etc. Is al een een bewezen
succes in Wageningen. Met samenwerkingspartners ontstaat een nieuwe toeristische mogelijkheid.
Ook voor eigen inwoners (fietsroute).Ook voor onderwijs geschikt.
Faciliteren. Organisatie ligt bij anderen.

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Het zou een eenmalige actie kunnen zijn als Onderdeel Culturele Raad
Er is nu niets over alle kunstwerken in de gemeente Nijkerk. Niemand heeft een totaal overzicht. Het is juist een onderdeel om trots
op te zijn en te laten zien.

Concrete acties samenleving

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

30

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Cultuur educatie
Cultuur breder inzetten op scholen, leerlingen leren samenwerken, samen met cultuurbedrijven
Reizen in de tijd.nl  infrastructuur provincie, Nijkerk toevoegen.
Nieuw
Jongeren breder kennis laten maken met cultuur, samenwerken, cultureel. Ontwikkeling van doorgaande leerlijn op het gebied van
kunst, cultuur en erfgoed van het basis/voortgezet onderwijs.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?

Cultuurorganisatie en scholen

Andere benodigde partijen

Docenten, begeleiders, verenigingen

Rol samenleving
Rol gemeente

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

Aandacht

X

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving
Concrete acties gemeente

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

De gemeente heeft alle mogelijkheden in het verleden voor cultuureducatie aan zich voorbij laten gaan. Hier ligt een sterke
voortrekkersrol van de gemeente omdat er allerlei subsidies (landelijk/provinciaal) aan zijn verbonden.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

37

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Allochtonen en autochtonen verbinden
Initiatieven initiëren om verbinding te zoeken.
?
Verbinden en begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen en culture creëren.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen
Rol samenleving
Rol gemeente

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

In het verleden was het Festival der Volken een groot succes. Koppel dit aan de Culturele Raad (40) als een van de onderdelen.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

40

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Culturele raad
Aanjagen van minimaal 6 spraakmakende activiteiten op het gebied van theater, dans, literatuur en kunst. Inclusief culturele
diversiteit!
Nieuw.
Cultuur weer neerzetten.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen
Rol samenleving

Rol gemeente

Bibliotheek
De Brink, Collage, boekhandels, galerie, VU, Museum Nijkerk
Meedoen en deelname leveren aan de Raad. Het gaat niet om de eigen instelling maar om weer om de culturele temperatuur van de
gemeente Nijkerk naar een aangenaam klimaat te brengen.
(deel)financiering

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Je kunt wel aangeven dat er minimaal 25% eigen geld/inkomsten moeten worden
bijgelegd en de gemeente niet verantwoordelijk is voor de tekorten.

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Gaat niet om langdurige evenementen maar om 6 evenementen die de gemeente Nijkerk cultureel weer een boost kunnen geven.
Door de verschillende diversiteit kan ook de samenwerking met andere partijen worden gezocht (NOV, serviceclubs). Ook het Festival
der Volken kan weer worden opgepakt (zie 37)

Concrete acties gemeente

Faciliteren qua financiën.

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Winst voor gemeente! Ontmoeten en gesprek aangaan.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

44

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Cultuurdag Nijkerk
Dag waarop alle cultuurorganisatie zich actief in de publieke ruimte presenteert. A la UIT-MARKT.
Nieuw
Visiepunten:
- Aandacht
- Verbinding
- Persoonlijke Ontwikkeling
- Vitaliteit

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Scouting, vrijwilligers, alle culturele organisaties.

Rol samenleving
Rol gemeente

Faciliteren en subsidie

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente
Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Zie foto’s met voorstellen van Kreativiteitscentrum De Brink d.d. 2 okt. 2016

X

Cultuurdag Nijkerk – Beleef
Inhoud: een actieve presentatie van alle Nijkerkse organisaties/individuen op het culturele vlak
-

Muziekkorpsen
Toneel verenigingen
Dichters
Muziekschool
Foto clubs
Koren
Dansverenigingen
Creatieve clubs
Galeries
Museum Nijkerk en oudheidskamer Hoevelaken
Enz.

Actief dwz alle clubs/individuen presenteren zich actief (naast stands voor informatie en inschrijven als lid/vriend/sponsor/cursist), bij voorkeur in alle 3 kernen
van Nijkerk
-

Muziekkorpsen maken muziek
Toneel verenigingen geven een uitvoering
Muziekschool geeft een uitvoering en/of geeft publiek de mogelijkheid om zelf/samen muziek te maken
Creatieve clubs zijn actief bezig met tekenen, schilderen, beeldhouwen en geven publiek de mogelijkheid m zelf wat te maken
Galeries, musea, bibliotheken e.d. organiseren speciale activiteiten, bij voorkeur ook in de publieke ruimte
Uitvoeringen vervoeren van de ene kern naar de andere kern (busvervoer)

Waar









Zoveel mogelijk buiten in de openbare ruimte, in de 3 kernen van Nijkerk.
Maar ook, omdat het weer niet planbaar is en omdat dat beter past bij sommige activiteiten, in:
Het stadhuis
Parkeergarages
Bedrijven
Bibliotheek
Scholen
Sportaccommodaties
Evt. tenten
Leegstaande winkel-/kantoorpanden

Frequentie en tijd
- Jaarlijks
- In begin september, vlak nadat de vakanties voorbij zijn en de scholen weer gestart zijn
- Op een zondag, ivm beschikbaarheid van overdekte ruimten (parkeergarage, scholen, bedrijven enz.)

M.m.v. scouting en/of andere vrijwilligers
- regelen van verkeer
- rolstoelers begeleiden, zodat ook mensen uit bijv. verzorgingscentra de cultuurdag kunnen beleven en deelnemen aan activiteiten
- Rol van de Gemeente Nijkerk
-

Faciliteren
Financieren accommodaties en kramen
Initiëren van een goede commissie
Zitting nemen in de organisatie commissie
Organisaties motiveren/sturen voor/naar realisatie van de cultuurdag, evt. door een deel van de subsidie die afhankelijk te maken van deelname
Vervoer van uitvoerenden van de ene Nijkerkse kern naar de andere

Rol van de culturele organisaties


-

Publiekelijk uitvoeren van hun cultuuraspect
Muziek maken, toneelspelen, tekenen enz.
Dingen doen die leuk/leerzaam/verrassend zijn voor het publiek
Informatie commissie bemannen
Beschikbaar stellen van overdekte accommodaties
Sportclubs: evt. spelersbussen van sportclubs inzetten voor vervoer van uitvoeringen van de ene kern naar de andere.

De Dialoog cluster Leefstijl
4.5 Digitaalvaardig =
verhogen zelfredzaamheid!
(Voorstel: 9)

Omschrijving
Zorgen dat iedere inwoner digitaal vaardig wordt zodat iemand zelf belangrijke zaken via de computer kunnen regelen. Om koud water vrees weg te nemen,
vaardigheden aan te leren en mee te gaan in de nieuwe ontwikkelingen zoals social media, DigiD, wandelapp etc. Het voordeel voor de gemeente is de
vraagdruk weg namen aan het gemeenteloket, proces versnellen, ontlasten van de UWV poort of Sigma formulierenhulp. Voor de echte probleemgevallen is
dan meer tijd en aandacht.
Meerwaarde clustering
Geen clustering omdat dit een voorwaarde is om mee te kunnen doen met de huidige maatschappij. In het bijgevoegde plaatje staat dit ‘aanbod’ aan de
voorkant als een voorwaarde.
Kracht van de samenleving
Door gebruik te maken van digitaalvaardige (senioren) vrijwilligers ontstaan er ook sociale contacten. Hierdoor kunnen mensen elkaar stimuleren. Het gaat niet
alleen over instructie, maar ook over de leuke dingen online (bijvoorbeeld ondersteuning in je hobby zoals koken, puzzelen etc.).

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

9

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Nijkerk digitaalvaardig
Zorgen dat inwoners zelf met computer, DigiD, social media kunnen omgaan.
Zuidhof: NB als College akkoord gaat (oktober) wordt dit uitgevoerd olv bibliotheek. Daarmee kan dit onderwerp vervallen.
Nieuw.
Inwoners eigen regie, zelfstandigheid, meer kans op werk etc.
Maatschappelijk effect  groot

Rolverdeling

Rol samenleving

Bibliotheek
VU, seniorenweb, SIGMA
Meedoen

Rol gemeente

Financiering en toeleiding.

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Er kan een bijdrage gevraagd worden aan de cursisten.

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Uitwerken met partijen: bibliotheek, SIGMA, seniorenweb, VU.

Concrete acties gemeente

Ook beleidsuitgangspunt: vind je het belangrijk of niet?

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

De Dialoog cluster Leefstijl
4.6 Cultuur moet
basisvoorziening worden
(Voorstellen: 33,34,43)

Omschrijving
Gemeente moet huisvesting faciliteren en daarmee het behoud van culturele activiteiten tbv algeheel welzijn. Elke kern zijn eigen Cultuurhuis/Kulturhus, met
speciale aandacht voor het “knelpunt Hoevelaken”.
Meerwaarde clustering
Samenbrengen van organisaties, samen onder één dak/meerdakenconstructie.
Samenvoegen van organisaties die activiteiten organiseren ter bevordering van lichamelijk, geestelijk, sociaal en maatschappelijk welzijn en daarmee in het
centrum staan van het cluster leefstijl (denk aan ouderen, jeugd, allochtonen, eenzamen enz, enz)
Kracht van de samenleving
Komt pas tot zijn recht wanneer de gemeente faciliteert in de zin van huisvesting of subsidies, m.a.w.: de gemeente is aan zet! Dan pas kan de vrijwilliger aan
de slag, eerder niet!( de gemeente Nijkerk blijft qua budget al jaren achter t.o.v. omliggende gemeentes (Bron: Contourennota Cultuur gemeente Nijkerk,
hoofdlijnen van cultuurbeleid 2010-2015)

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Nummer

33

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Huisvestingbijdrage binnen budgetsubsidie invoeren
Voor organisaties die vallen onder "Budgetsubsidies creatieve vorming" en geen gebruik (kunnen) maken van een gemeentelijke
accommodatie. Zij zijn aangewezen op huur van commerciële panden en dienen d.m.v. een huisvestingsbijdrage binnen de
budgetsubsidie te worden gecompenseerd

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws

Er is reeds over gesproken om betaalbaarheid en daarmee het behoud van bestaande activiteiten in de sector kunst en cultuur te
waarborgen. (Zie handhaven volgens afspraken 24-3-2011)

Maatschappelijk effect

Gelijkwaardiger uitgangspunt van de organisaties zorgen voor een gevarieerd aanbod en beoogt aan te sluiten bij diverse
doelgroepen.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?

Gemeente

Andere benodigde partijen

Organisaties sector kunst en cultuur

Rol samenleving

Deskundigheid van de organisaties zorgen voor een breed aanbod dat aansluit bij de vraag en de diverse doelgroepen.

Rol gemeente

Faciliteert

Aansluiting op de Visie
Indicatieve dekking

X Verbinding X
Afhankelijk van werkelijke situatie

Uren inzet samenleving

?

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

?

Kosten gemeente

Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

X

?
?

Uitwerking
Concrete acties samenleving
Concrete acties gemeente
Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Zoeken naar betaalbare alternatieven
Aanpassen subsidies en voorwaarden binnen de sector K&C
Zonder deze optie dreigen bestaande activiteiten te vervallen , waardoor een groot aantal gebruikers wordt gedupeerd. Bovendien
zorgt een gelijkwaardig uitgangspunt voor gelijke kansen en duidelijkheid voor zowel de huidige als de komende organisaties.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

34

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Kunst en cultuur in Hoevelaken moet blijven bestaan =Knelpunt!
Korte termijn oplossing noodzakelijk, huisvesting als basis. K&C moet gelijkgetrokken worden met sport qua
faciliteren=gelijkwaardiger uitgangspunt. Behoud van K&C is afhankelijk van faciliteren. Geef ook K&C een eigen huisvesting bijv in
Hoevelaken de Hobbit als Cultuurhuis/Kulturhus
Bestaand
Kunst en cultuur blijft in Hoevelaken, verbinding met andere partijen zoals VUH en Collage Kunstcentrum, aangevuld met scholen en
seniorenactiviteiten via Sigma = verbinding K&C met onderwijs en welzijn.
Aandacht hierbij voor eenzaamheidsproblematiek, geestelijk welbevinden, ouderen, mensen op zoek naar afleiding bijv mantelzorgers
of mensen met psychische problemen. Schoolgaande jongeren: aanboren van nieuwe interessegebieden, nl kunsteducatie en
beeldende vorming bijv. na schooltijd.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen
Rol samenleving
Rol gemeente

Gemeente
Collage Kunstcentrum, VUH, Sigma, scholen.
Diverse groeperingen komen met elkaar in contact en beïnvloeden elkaar positief.
Faciliteert met ruimte en subsidies cultuur en welzijnsactiviteiten. Welzijnssubsidies via Sigma kunnen ook op cultuurgebied ingezet
worden. Gemeente moet dus breder kijken. Huisvesting (Collage Kunstcentrum) op korte termijn waarborgen geeft mogelijkheid om
in de toekomst dit concept in de Stuw voort te zetten. Vuile lokalen noodzakelijk. Deze kunnen tevens gebruikt worden door scholen
en Blits.
“Huis van het dorp” zal er niet komen als er niet gefaciliteerd wordt.

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

Verbinding

Vitaliteit

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Zie boven

Concrete acties gemeente

Zie boven en zie ook nr. 33 voor oplossingen.

Aandacht

Rollen

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Het voorziet in een brede behoefte, gezien de toegekende activiteitensubsidie
(= aantal lessen) van Collage Kunstcentrum, als hoogste op het gebied van K&C in de gemeente Nijkerk.
Sport en K&C kunnen een even grote bijdrage leveren aan de vitaliteit en ontplooiing van alle inwoners op sociaal, geestelijk (en
daarmee lichamelijk) en maatschappelijk gebied.
Hoe hoger de leeftijd, hoe belangrijker de bijdrage van K&C aan het algemeen welbevinden.
Zonder faciliteiten komt er een einde aan de grootste organisatie op het gebied van kunsteducatie in de gemeente Nijkerk.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

43

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Jaarlijkse update, c.q. inventarisatie van beschikbare vrije accommodaties ( ook scholen) om knelpunten op te lossen. (Zie ook voorstel
33,34)
Prioriteit nr. 1 is het oplossen van knelpunten nog voor er ook maar enig ander plan ter tafel komt. Het jaarlijks inventariseren van
vrije beschikbare ruimte binnen de gemeentelijke of andere accommodaties kan daarbij het uitgangspunt zijn. Om zodoende de
behoefte aan onderdak binnen de beschikbare mogelijkheden te kunnen honoreren. Om te voorkomen dat goede initiatieven niet
worden gerealiseerd of dreigen te verdwijnen omdat er simpelweg geen betaalbaar onderdak voor te vinden is terwijl elders
leegstand volop aanwezig is. Dus actieve bemiddeling van vraag en aanbod.
Is nieuw en zou binnen het faciliteren d.m.v. accommodaties altijd een standaard procedure moeten zijn om verspilling van
faciliteiten tegen te gaan.
Het opent de weg naar het realiseren van goede initiatieven vanuit de samenleving op elk gebied. Daar liggen de ideeën en daar ligt
het vrijwilligersbestand dat veel voor de maatschappij kan betekenen. Het plan moet voorkomen dat door gebrek aan accommodatie
waardevolle plannen geen kans krijgen en bestaande gewenste activiteiten ter ziele gaan. Het bevorderd ook samenwerking daar
waar mogelijk.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen
Rol samenleving
Rol gemeente

Gemeente. Dit valt onder aandacht en betrokkenheid van de gemeente voor al die organisaties , geleid door vrijwilligers die zich
inzetten voor het maatschappelijk welzijn.
Medewerking door alle organisaties die voor hun activiteiten een passende en betaalbare accommodatie nodig hebben en deze niet
zelf hebben kunnen realiseren.
Samenwerking van meerdere activiteiten binnen een accommodatie
Inventarisatie vraag en aanbod en bemiddeling vraag en aanbod. Opzet oplossingsgericht handelen :
A Zijn er knelpunten.
B Willen we deze activiteit voor de gemeenschap ( behouden)
C Zo ja oplossingsgerichte actie: opties en oplossingen opstellen samen met betreffende organisatie.
D oplossing uitvoeren samen met organisatie(s)

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

?

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

?

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Verzoeken indienen accommodatiebehoefte

?
?

X

Rollen

X

Concrete acties gemeente
Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Inventariseren vraag en aanbod en vraag en aanbod samenbrengen.
.
Economischer gebruik van gebouwen, velden en schoollokalen.
Het voorziet , waar mogelijk, in accommodatiebehoefte voor bestaande activiteiten of nieuwe initiatieven ten behoeve van het
algemeen welzijn.
In dit kader moet eens gekeken worden naar gelijkwaardige kansen voor gelijkwaardige organisaties, waarbij we moeten voorkomen
dat er maatregelen worden genomen die het einde van de activiteiten kunnen betekenen. Een voorbeeld. Bij de afdeling K&C werd de
Vu Hoevelaken geconfronteerd met een zware huurverhoging en werd de huisvestingssubsidie van Collage stopgezet. In beide
gevallen kon worden aangetoond dat die kosten niet gedragen kunnen worden door de organisaties. Hetgeen zeer ongewenst het
einde betekent voor de activiteiten en dat wil niemand. ( Gelukkig is het probleem voor de Vu tijdelijk opgelost, voor Collage is dat
nog niet het geval. Een typisch knelpunt wat om prioriteit vraagt.)
Het optimaal gebruik van wat er is kan het faciliteren positief beïnvloeden.
Het plan voorziet daarom in het behoud van en stimulans van activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het lichamelijk,
geestelijk en sociaal maatschappelijk welzijn en staat daarmee in de het centrum van Leefstijl

De Dialoog cluster Leefstijl
4.7 Platform 50+
(Voorstel: 10)

Omschrijving
Dit is een nieuw project dat opgestart wordt om actief de (werkende of werkzoekende) doelgroep in de leeftijdscategorie 50+ (specifiek 50-65 jaar) te
betrekken bij (culturele) activiteiten in de 3 kernen. Zij zijn qua bevolkingssamenstelling, oververtegenwoordigd in de gemeente Nijkerk. Nijkerk vergrijst en de
rol van samenleving en gemeente verandert snel. Deze groep 50+ ers is vitaal en zeer belangrijk voor de gemeente als het gaat om betrokkenheid,
vrijwilligerswerk maar ook als spreekbuis naar derden.
Zij staan dagelijks in contact met hun eigen kinderen (15-25 jaar) en hun eigen ouders (70+). Het project bindt de doelgroep 50+ door middel van muziek uit
hun jeugd (jaren 70/80). Via eigen AM-buurtzender met muziek (90%) en weekend thema’s (10%) uit de 3 kernen, horen zij oplossingen van dagelijkse dingen
waar zij tegenaanlopen met hun kinderen of ouders. Via een speciale 50+ website, gekoppeld aan de muziekzender zal alle informatie rustig naleesbaar zijn of
terug te luisteren zijn. Op deze website worden linken gelegd met andere vertegenwoordigers uit het project “Samen aan zet!”, zodat alle culturele, welzijn,
sport en recreatie activiteiten die relevant zijn voor 50+ ers overzichtelijk worden gepresenteerd.
Meerwaarde clustering
Het platform 50+ is een zelfstandig project en fungeert als een dienst, een service naar de doelgroep. Een samenvoeging of clustering met andere deelnemer
uit “Samen aan zet” is niet van toepassing omdat het voorstel helemaal aan de voorkant staat van het keuze en aanbodproces (zie bijgevoegde plaatje).
Afhankelijk van de thema’s over het jaar heen zullen per activiteit verbindingen worden gemaakt met deelnemers van “Samen aan zet”. Dat kan bijvoorbeeld
gaan over de start van de Torenpas, maar ook “wat betekent dementie vriendelijke gemeente” voor jouw ouders, of “Hoe wordt Nijkerk digitaalvaardig?”. De
voorstellen uit “samen aan zet” zullen als thematische content
Ingedeeld worden over ca. 40 weekenden, zodat het altijd actueel is en linkt naar de 3 kernen.
Kracht van de samenleving
Dit project wordt gerund door vrijwilligers. Na een éénmalige financiering door de gemeente
Nijkerk voor de opstart, moet het platform 50+ binnen 2 jaar zelfstandig en financieel onafhankelijk kunnen zijn.

Voorstel Leefstijl

Nummer

10

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Voorstel

Oprichten platform 50+

Korte omschrijving

Doelgroep 50+ in de drie kernen informeren, activeren en mobiliseren via een eigen (buurt)radiozender en 50+website.
Promoten van sport, spel en buurtactiviteiten, dichtbij de bewoners.
Een positieve aanpak met thema’s, zoals Nijkerk Schoon, maar ook ouders van 50+ uit het isolement halen door de radio
en website te betrekken bij activiteiten in de kernen.

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nieuw
Ouders van 50+ uit isolement/preventief. Nijkerk schoon promoten kernen/activiteiten

Rolverdeling

Rol samenleving

John Lubach ism UIT-Nijkerk en Hoevelaken
Samen aan zet groep
Continueren van lokale buurtactiviteiten

Rol gemeente

Faciliteren van vergunningen bij lokale activiteiten, toestemming opbouw antenne, info website.

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

X Aandacht

X

Rollen

De Dialoog cluster Leefstijl
4.8 Voorzieningen voor o.a.
jeugd en jongeren in de
wijk
(







V
o
o
Omschrijving
Het plaatsen van mobiele units op daarvoor geschikte locaties, opgepimpt door de jeugd en jongeren zelf en gewaarborgd
r
met goede afspraken.
Het verbeteren van de sportvelden in de wijken en het aanbrengen van de juiste voorzieningen zodat de sportvelden op een goede en veilige manier kunnen
s
worden gebruikt.
t
Meerwaarde clustering
e
Jeugd en Jongeren hebben dit al meerdere malen bij de gemeente aangegeven, maar hopen via het Cluster leefstijl nu ook gehoor te krijgen.
Jongeren op ontmoetingsplaatsen onder een dak veroorzaken minder overlast en zijn beter aanspreekbaar enl traceerbaar.
Meer jeugd en jongeren op de sportvelden in de wijk in beweging.
l
e
Kracht van de samenleving
De samenleving kan Meedenken bij het realiseren van de voorzieningen. Elke wijk heeft haar eigen behoeftesn
en wensen. Daarnaast heb je bij het plaatsen van
JOP’s en het aanbrengen van voorzieningen op de sportvelden in de wijk de input van de jongeren nodig.
:
4
8

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

48

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Creatieve oplossingen voor JOP’s
Mobiele units, gepimpt door jongeren zelf, met goede afspraken
Toevoeging
Jongeren onder dak en beter traceerbaar/aanspreekbaar

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?

Gemeente

Andere benodigde partijen

J&J-werk, politie, buurtbemiddeling, wijkbeheer

Rol samenleving

Aankleding JOP’s

Rol gemeente

Aanschaf en plaatsing

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

Verbinding

Vitaliteit

Aandacht

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Het huidige budget van de Jops moet naar gekeken worden hier vallen nu kosten
onder die daar eigenlijk niet horen te staan. Een Jops kost tussen de 2000 a 10.000
euro je zal er minimaal nieuwe 5 nodig hebben.

Uitwerking
Concrete acties samenleving
Concrete acties gemeente
Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Bij het plaatsen van Jops heb je input van de jongeren nodig. Dit loopt als via het JOS Jongeren op straat overleg.
Verdere uitwerking vanuit het JOS overleg waar al eerder ingebracht is wat de mogelijkheden zijn. Het jongerenwerk kan de
gemeente op weg helpen met overzicht maken van de kosten.
Jongeren zwerven nu door de wijken waardoor er verschillende overlastplekken zijn. Als je jongeren op niet geschikte plek staan wil je
ze graag sturen naar een geschikte plek. V.B. Niet meer bij een overkapping van een supermarkt maar wel op een overzichtelijk plek
aan de rand van een wijk waar wel toezicht is maar niet te dicht bij woningen.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

49

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Sportvelden uit de wijk updaten
Van onveilig naar veilig
Bij jonge kinderen ander speelmeubilair dan oudere jeugd. Schommels versus tafeltennistafels bijv. In wijken met veel ouderen kan
een jeu de boulesveld aangelegd worden en fitnesstoestellen voor in de openbare ruimtes. Ik heb dit in Duitsland gezien. Ook kan er
bijv in een wijk een trapveld met trimtoestellen neergezet worden. N.B. dit voorstel is al uitgewerkt voordat de Dialoog begon. Het is
al een concreet plan en is door de ambtenaren doorverwezen naar Samen aan Zet. Men is hiervoor ook al bij de wethouders geweest
in de tussenliggende periode. Gezien de hoeveelheid voorstellen vraag ik mij af of dit al uitgewerkte plan nu nog in de Dialoog
thuishoort.
Vervangend
Mensen in beweging in de wijk

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen
Rol samenleving
Rol gemeente

Gemeente
Sportverenigingen, Nijkerk Sportief&Gezond
meedenken
faciliteren

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

Verbinding

Vitaliteit

Aandacht

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Opm 1 Behoeftes aangeven middels enquete?
Opm 2 Meedenken met de invulling elke wijk heeft weer andere behoeftes en wensen.

Concrete acties gemeente

Opm 1 De uitslag van het onderzoek doorrekenen en kijken wat het kost om de velden te verbeteren. De invulling zal ook besproken
moeten worden met omwonenden (net als met het stadspark is gedaan) om op de velden een breed publiek te krijgen.
Opm 2 Onderzoek naar populatie in wijken en wellicht schuiven met meubilair.
Opm 1 Sluit beter aan op behoeftes in de wijken, gerelateerd aan de bevolkingsopbouw.
Opm 2 Er is veel overlast op de veldjes in de wijken die wel goed zijn. Het is er te druk en mensen uit andere wijken komen dan ook
naar de goede veldjes. Dit gaat gepaard met overlast. Door een betere verdeling over de verschillende sportvelden zal de overlast
afnemen.

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

De Dialoog cluster Leefstijl
4.9 Heel Nijkerk vindt
elkaar & beweegt!
(Voorstellen: 17,24,39)
(
V
Omschrijving “het ontwikkelen van een wandel-app voor Nijkerkers”
o De wandelapp is specifiek bedoeld (in eerste
Het gaat erom dat de inwoners van Nijkerk elkaar vinden (beweegmaatje/beweegmaatjes) om (meer) te bewegen.
instantie) voor senioren om elkaar online te vinden om vervolgens offline samen te wandelen (de wandeldate). Gelijk ook de wens de mogelijkheden om te
o heeft te laten zien (ontdek je plekje).
wandelen in de binnenstad uit te breiden om zo het wandelen te stimuleren en al het moois wat Nijkerk te bieden
Hiervoor is ook de ontwikkeling en uitbreiding van een stadspark nodig met wandel en recreatiemogelijkheden (voorbeeld park De Bogen). In dit laatste gaat
r
het om sporttoestellen, muziekpodium, BBQ-toestellen en rustplekken.
s
Meerwaarde clustering:
Clustering van de voorstellen: nr 17 Wandelapp senioren, nr 24 Meer wandelmogelijkheden en groen in de binnenstad,
nr 39 Ontwikkelen/updaten stadsparken.
t
De kern is bewegen en elkaar kunnen en weten te vinden ook online om te bewegen. Het gaat om het welzijn van de inwoners: elkaar vinden om ook elkaar
mogelijk uit een sociaal isolement te halen. Bewegen is gezond en werkt preventief. We clusteren ook omdat
eer meer mogelijkheden gecreëerd zouden
moeten worden om te kunnen wandelen en ook de mooie en verrassende kanten van Nijkerk te laten zien.
l
Kracht van de samenleving
l
De gemeente zou behalve in de aanleg van het park ook moeten faciliteren in gratis WIFI, verlichting, vuilnisbakken,
oplaadpunten mobiel, podium
(vergelijkbaar in Hoevelaken) etc. Samen met jongeren kan de app worden gemaakt. Schatting kosten uitbesteding
professioneel
eenmalig 25 tot 30K
e
(sponsoring Nijkerkse ondernemers middels reclame op app). Het park kan worden gemaakt en worden onderhouden door de leerlingen van Groenhorst
n voor beheer en onderhoud. Voor het maken van
College (voorbeeld park De Bogen). Ook de rol van de inwoners en scholen om verantwoordelijkheid te nemen
wandelroutes kunnen zeker ook Museum Nijkerk, IVN en Historische vereniging Hoevelaken een belangrijke rol spelen.
:
4
8
,

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

17

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Activiteiten App starten met Wandelen/bewegingen voor senioren
Beweegmaatje vinden via de app, één op één of in een groep, en ook voor andere activiteiten. Evt. uitbreiding van de app om elkaar
vinden in Nijkerk voor andere activiteiten (om elkaar te helpen bewegen of iets gedaan te krijgen bijv. een klusje om zo langer
zelfstandig te kunnen blijven wonen). Onderdeel maken van Site Gemeente Nijkerk. Naam App (en site): “Actief Nijkerk”
Nieuw
Verbinding, vitaliteit, gezondheid, aandacht

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?

Ik wil zelf ook graag mee helpen met de uitwerking van deze app i.s.m. Gemeente Nijkerk i.c.m. Sigma en ook denk ik aan Nijkerk
Sportief en Gezond maar ook i.s.m. jongeren om deze app te creëren)(?!)

Andere benodigde partijen

Nijkerkse ondernemers om de ontwikkeling van deze app mogelijk te maken (evt. sponsoring in ruil voor reclame op de app).
Mogelijk ook hulp van Nijkerkse studenten om deze app te ontwikkelen en mee te denken om een site te maken om ook hier actief
vraag en aanbod samen te brengen. Maker van Koop Lokaal app (Koelewijn) misschien erbij betrekken, heeft ervaring met maken van
app.
Inzet activiteiten die gevraagd/aangeboden worden via de app en actief mee gaan doen om elkaar in beweging te krijgen/gebruik te
maken van de app (site). Signaleren dat deze app (en site op Gemeente Nijkerk) er is om je actief in te zetten anderen te helpen en
mensen attenderen op de app om daar mogelijk maatje te vinden om te wandelen of andere dingen te (laten) doen of gedaan te
krijgen m.b.v. anderen.

Rol samenleving

Rol gemeente

Graag actief helpen (ook financieel) met mogelijk maken van de app (uitbreiding en onderhoud), promoten/onder de aandacht
brengen van de inwoners.
Mogelijk maken dat het “Actief Nijkerk” concept op de site van de gemeente een plek krijgt waar ook vraag en aanbod duidelijk
wordt neergezet en promotie ervan (afdeling communicatie).

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

(€??, weet geen bedragen te noemen) ontwikkeling/onderhoud/beheer van de
app (site). Gemeente budget/Ondernemersbijdrage Nijkerk
Zie boven Gemeente Budget

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Ook Thuiszorgorganisaties in Nijkerk en Huisartsen moeten weten van bestaan app (site) m.b.t. mogelijkheden en doel van “Nijkerk

Actief”. Zij komen dagelijks direct met senioren in aanraking en weten welke behoeften/vragen er zijn m.b.t. bewegen/ontmoeten en
mogelijke klusjes vragen (ook administratie etc.)
Concrete acties gemeente

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Ondernemers van Nijkerk stimuleren voor bijdrage en sponsoring kosten neutraal (reclame in app). App ook op site Gemeente
Nijkerk benoemen en ook een tabblad naar een pagina op site gemeente Nijkerk genaamd naar de App Actief Nijkerk waar mensen
hun vraag en aanbod kwijt kunnen.
Het voorziet in de behoefte dat mensen via de snelle online mogelijkheid (van deze tijd) elkaar vinden om elkaar offline te ontmoeten
en te wandelen: Een Wandeldate. App uit te breiden met mogelijkheid om klusjes te vragen en andere behoefte vragen die senioren
hebben om elkaar te helpen (bv. Begeleiding naar ziekenhuis, iemand een keer laten koken etc.). (Mantelzorgers kunnen ook hun
vraag of aanbod er op kwijt etc..) Alle ideeën m.b.t.bt senioren in beweging, cardio of (vooral) krachttraining, hebben een positieve en
preventieve werking op de gezondheid. Het geeft vitaliteit, persoonlijke kracht, positieve energie en meer zelfverzekerdheid en
zelfredzaamheid.

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving

Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

24

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Meer wandelmogelijkheden en groen in de binnenstad
Meer wandelmogelijkheden en groen in de binnenstad, niet alle plekjes volbouwen. Verdiepen met historische informatie (ook bijv.
architectuur, bewoningsinformatie, audiovisueel, apps) + verschillende doelgroepen betrekken. Combinerend met groep 4! Locaties:
route ontwikkelen, volgt bestaande paden, groen aanbrengen, zorghuizen verbinden, stadsgidsen benutten.
Nieuw
Vitaliteit, stressvermindering, verbindend door ontmoeting.

Rolverdeling
Welke partij organiseert dit?

Gemeente

Andere benodigde partijen

-

Rol samenleving

Snelle procedures door geen bezwaren in te dienen

Rol gemeente

Aanleg en onderhoud

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

Verbinding

X

Vitaliteit

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente
Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Bewegwijzerde stadswandeling routes incl. apps.

X Aandacht

X

Rollen

X

Voorstel Leefstijl
Voorstel
Korte omschrijving
Vervangt iets bestaands of is
het iets nieuws
Maatschappelijk effect

Nummer

39

Thema’s

K&C / Prev. Gezondheid / Sport

Kernen

Hoevelaken / Nijkerkerveen / Nijkerk

Ontwikkelen/updaten stadsparken
Parken maken met kunst, speelobjecten, sportruimte, rustplekken en open podium. Dit alles vergunning vrij te gebruiken. Rookvrij.
Start met 3-tal parken, verspreid door de gemeente, daarna evt. uitbreiding van parken. Invulling naar behoefte.
Vult het bestaande aan.
Meer gemeenschapszin en vrijheid voor creatieve ideeën en activiteiten van inwoners.

Rolverdeling

Rol samenleving

Leefstijlgroep
Gemeente, input verenigingen, ontwerper
Bijdrage ideeën invulling park, voornamelijk van verenigingen (muziek, kunst en sport)

Rol gemeente

Aansturing en financiering

Welke partij organiseert dit?
Andere benodigde partijen

Aansluiting op de Visie
Onderdeel aankruisen

Pers. Ontwikkeling

X Verbinding

X

Vitaliteit

X Aandacht

X

Rollen

Indicatieve dekking
Uren inzet samenleving

Kosten samenleving

Uren inzet gemeente

Kosten gemeente

Uitwerking
Concrete acties samenleving

Concrete acties gemeente

Waarom is dit beter dan de
bestaande situatie? Of in
welke behoefte voorziet het?

Start in park Boni. Is project, kijken of het aanslaat. Wij denken van wel.

5. HOE NU VERDER?

Wij hebben in het voorgaande in negen clusters onze voorstellen geformuleerd. Deze voorstellen bieden wij aan de gemeenteraad aan als resultaat van
onze Dialoog. Het maken van keuzes op het gebied van Leefstijl is nu aan de gemeenteraad, waarbij wij ervan uitgaan dat onze inpunt daarbij meegenomen
wordt.
De meesten van ons zijn op individueel niveau graag bereid in de voorbereiding op de besluitvorming van de gemeente te adviseren.
Wij hebben met elkaar afgesproken over een half jaar bij elkaar te komen om de resultaten van de Dialoog met elkaar te bespreken en samen terug te
kijken op het proces.
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Visie ‘Samen aan Zet’ cluster: Leefstijl`
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B1.1 Uitwerkingsbijeenkomst 1
Tijdens de eerste bijeenkomst blikten we terug op de presentatie van de Visie aan de gemeenteraad. Wij hebben deze als zeer positief ervaren,
maar tegelijkertijd is een groot gedeelte van onze groep van mening dat het maken van keuzes door de groep, die negatieve gevolgen hebben op
het beïnvloedbare budget, stappen te ver gaat. Hiervoor hebben we verschillende redenen:
bij een aantal van ons heerst de angst om aangesproken te worden, indien we gezamenlijk
besluiten om voorstellen aan te dragen met directe negatieve gevolgen voor een ander.
Daarnaast is een deel van ons van mening, dat het een de taak van de gemeenteraad is om
beslissingen te nemen en dat het indirect neerleggen van deze bevoegdheid bij de groep niet
reëel is. Verder voelt een aantal van ons een gebrek aan tijd, financiële kennis en inzicht in
de consequenties. Enkele van ons zijn stonden er wel voor open om keuzes op basis van het
beïnvloedbare budget te maken, maar werden daarin dus niet gesteund door het overgrote
deel van de Dialooggroep.
Het afstemmen van de verschillende meningen kostte een hoop tijd waardoor we niet meer
aan de voorstellen toe zijn gekomen. Uiteindelijk hebben we als Dialooggroep besloten dat
we wel graag verder willen gaan, maar dan met een andere insteek:
-

Het aandragen van voorstellen en zoeken naar creatieve oplossingen;
Het prioriteren van voorstellen aan de hand van de Visie, waarbij de kansen en de
knelpunten in ogenschouw worden genomen;
Het wegblijven van de financiële doorrekening, dit zal voor nagenoeg het geheel
door de gemeente moeten worden gedaan;
Het wegblijven bij de consequenties, deze moeten door de gemeente in beeld
worden gebracht

Deze insteek betekent een andere invulling van het raadsbesluit, die we zo spoedig mogelijk met een afvaardiging van de gemeenteraad wilden
bespreken. Daarom hebben we de procesbegeleiders gevraagd om de leden van de klankbordgroep uit te nodigen voor de volgende bijeenkomst
en dit met hen voor te bereiden om tijdverlies te voorkomen.
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Uitwerkingsbijeenkomst 1 Leefstijl

BIJLAGE 1: PROCES

Bij de start van de bijeenkomst waren René Ruesen en Henk de Greef aanwezig namens de klankbordgroep van de gemeenteraad en ook Nadya
Aboyaakoub-Akkouh was aanwezig als verantwoordelijk wethouder. We zijn direct met ze in gesprek gegaan en hebben van gedachten gewisseld
over de mogelijkheden om voor een andere insteek te kiezen, dan in eerste instantie wellicht de bedoeling was. Zoals in het hoofdstuk ”De
benutte ruimte” staat aangegeven was de uiteindelijke conclusie “Probeer zo ver mogelijk te komen, maar weet dat wij blij zijn met elk resultaat”.
Deze geboden ruimte en positieve insteek motiveerde ons om te kijken hoe ver we gezamenlijk konden en wilden komen. Zodoende zijn we
vervolgens gestart met de concrete uitwerking van voorstellen. In vijf groepen hebben we op een laagdrempelige manier geïnventariseerd wat
vanuit de verschillende thema’s de concrete voorstellen kunnen zijn en of deze voorstellen aansluiten op de Visie.

80

Visie ‘Samen aan Zet’ cluster: Leefstijl`
Versie November 2016

Uitwerkingsbijeenkomst 2 Leefstijl

B1.2 Uitwerkingsbijeenkomst 2
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Uitwerkingsbijeenkomst 2 Leefstijl

Vervolgens hebben we deze voorstellen individueel uitgewerkt op hoofdlijnen. Daarbij zijn de voorstellen uiteindelijk gerangschikt op een X/Y-as.
Op de Y-as is geprojecteerd of een voorstel betrekking heeft op één of meer van de kernen Nijkerk, Nijkerkerveen en/of Hoevelaken. Op de X-as of
het betrekking heeft op een of meer van de drie onderwerpen kunst & cultuur, sport en preventieve gezondheid. Opvallende conclusie was dat de
meeste voorstellen betrekking hadden op alle kernen en alle onderwerpen.

Voorafgaand aan de derde Uitwerkingsbijeenkomst zijn al onze voorstellen bekeken door de diverse medewerkers van de gemeente en zijn waar
mogelijk aandachtspunten meegegeven (‘ambtelijke check’).

Tijdens de bijeenkomst zijn we van start gegaan met het in groepen bekijken van deze
opmerkingen en waar nodig zijn de voorstellen ook hierop aangepast. Vervolgens zijn
we gewisseld van groep en hebben we de aangepaste voorstellen van anderen
bekeken. Hierbij zijn de verbeterkansen op een apart vel verwerkt, om ook andere
groepen inzicht te geven in onze denkwijze.
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Uitwerkingsbijeenkomst 3 Leefstijl

B1.3 Uitwerkingsbijeenkomst 3
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Uitwerkingsbijeenkomst 3 Leefstijl

Na het bekijken en waar nodig verwerken van deze verbeterkansen, hebben we een ronde gemaakt langs alle voorstellen. Hierbij zijn ook de
nodige zaken genoteerd om de voorstellen wederom naar een hoger niveau te tillen. Eén van de essentiële onderdelen van de beoordeling was
steeds: sluit het voorstel aan op de Visie. Met alle opmerkingen uit de groep, zijn de voorstellen vervolgens in de groepen aangepast,
aangescherpt, soms samengevoegd, etc.

Voorafgaand aan de vierde bijeenkomst heeft een deel van ons de tijd genomen om één of meer van de 49 voorstellen aan te vullen of te
verbeteren. Een afspraak hierbij was wel dan het doel en de essentie van het voorstel gelijk moesten blijven. Bij aanvang van de bijeenkomst zijn
we gestart met een terugkoppeling van deze aanpassingen en verbeteringen. Meer dan de helft van de voorstellen is ongewijzigd gebleven, enkele
voorstellen hebben grote wijzigingen gekregen en een aantal andere voorstellen zijn op de details door ons aangepast. Vervolgens hebben de
procesbegeleiders een toetsing gepresenteerd van alle voorstellen aan de Visie. Hierop zijn we in hoofdstuk 3 verder ingegaan.
Tijdens bijeenkomst drie hebben we kort stilgestaan bij de vraag of we de voorstellen met een bepaalde prioriteit aan de raad zouden willen
aanbieden en tijdens deze vierde bijeenkomst zijn we hierop expliciet doorgegaan. Om de discussie overzichtelijk te houden hebben de
procesbegeleiders vier verschillende varianten gepresenteerd, waarbij de mate van prioriteitsstelling varieerde en de voor- en nadelen duidelijk op
een rij waren gezet.
Deze varianten hebben we in vijf verschillende groepen
besproken en gedurende het gesprek werd duidelijk dat
we nagenoeg allemaal van mening zijn dat een beperkte
prioritering de voorkeur heeft. Dit had tot gevolg dat we
unaniem hebben besloten, om een negental voorstellen
af te laten vallen. Daarnaast hebben we er gezamenlijk
voor gekozen om de overige voorstellen te clusteren en
zo de onderlinge verbinding inzichtelijk te maken.

84

Visie ‘Samen aan Zet’ cluster: Leefstijl`
Versie November 2016

Uitwerkingsbijeenkomst 4 Leefstijl

B1.4 Uitwerkingsbijeenkomst 4

-

-

Zijn er tien afgevallen vanwege lage prioriteit, vervallen zijn of omdat ze al op
een andere wijze aan de orde komen. Deze voorstellen zijn: wijksportveldjes
senioren, condities voor vrijwilligers verbeteren, Nijkerk Toeristenstad,
Verbinders, Preventie - pluktuin – ontmoeting, ontwikkeling Sociale Kaart,
Torenpas kalender, Vind-systeem, Welzijn op advies(dubbel) en EURO-knaller Nijkerk Schoon!
39 voorstellen bleven over, deze zijn verdeeld in negen clusters. Enkele clusters
bestonden uit vier of meer voorstellen, een aantal clusters bevatte slechts één
voorstel. Deze voorstellen zijn in hoofdstuk 4 opgenomen.

Aan het eind van deze avond is afgesproken dat een aantal deelnemers uit de groep de
39 overgebleven voorstellen nog verder zou uitwerken, en uitdrukkelijk aandacht zou
besteden aan de clustering van de voorstellen. Ongeveer de helft van de deelnemers
heeft hierin een bijdrage geleverd.
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Van de 49 voorstellen:

BIJLAGE 2 : DEELNEMERSLIJST

Deelnemer
Frederike Prins
Jaap Deinum
Hermien Stouwdam
Wouter Slob
Patrick van de Ven
Robert den Hartog
Ronald Bokkers
Willy Oldenburger
Bert Ruitenbeek
Eugène Korff
George van Alphen
John Machiels
Mickel van de Poll
Rachel Gerritsen-Adema
Rob de Vries
Roel Zuidhof
Aloys Schoenmaker
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Organisatie
Praktijk voor fysio- &
oedeemtherapie
Unie van vrijwilligers
Sigma
Beweging 3.0/ Welzin
Nijkerk Sportief en Gezond
Stichting jeugd- en
jongerenwerk
De Nijeveste
Gezondheidscentrum
Nijkerk
Fit op maat
Kv Telstar (binnensport)
HV Voice (Handbal)
SRO
NSC (voetbal)
Sparta korfbal (Korfbal)
Ongebonden sport
Bibliotheek
Scouting Nijkerk

Deelnemer
Gea van Essen

Organisatie
Inwoner Nijkerkerveen

Ingrid Epskamp
Jan van Workum
John Lubach
Marja Willems
Reinder Schoonhoven

Inwoner Nijkerk
Inwoner Nijkerk
Inwoner Nijkerkerveen
Inwoner Nijkerk
Inwoner Nijkerk

Wout Veldhuizen
Evert Wulfsen

Inwoner Hoevelaken
WMO adviesraad

Caroline Blom
Dieke Buitink
Dieter van de Castel
Esther Zuurmond
Janny van Steeg
Maaike Hoekstra
Marcel Wagenveld
Pim Verhoef

Volksuniversiteit Hoevelaken
Kreativiteitscentrum De Brink
Stichting oud Nijkerk/museum
Collage Hoevelaken
Galerie Polhus
Scouting
Nijkerks stedelijk Fanfare Corps
PKN De Fontein

