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De gemeenteraad van Wijchen
17 Z/16/001389 | Wonen en leefbaarheid - Programma 2
Informatienota
Wijchen, 28 november 2017
Geachte leden van de raad,
Wat is de kernboodschap?
De verwachting was dat de definitiefase gereed zou zijn op 01-04 2017. Om de
definitiefase af te ronden bleek het nodig de visies op de drie speerpunten 1) Sport en
bewegen, 2) Positieve gezondheid en 3) Onderwijs verder uit te werken. De definitiefase
kan naar verwachting afgerond worden in de eerste helft van 2018.
Waarover wordt u geïnformeerd?
De resultaten van de projectgroepen in het afgelopen half jaar.
Wat is de aanleiding voor deze informatie?
In maart heeft uw raad de eerste voortgangsrapportage ontvangen. Een nieuwe
voortgangsrapportage is toen toegezegd in de periode na de zomervakantie.
Wat zijn de gevolgen?
Het niet afronden van de definitiefase heeft vooral gevolgen voor de accommodaties (de
Mijlpaal en de Zandloper (beiden renovatie) en Schaarweide (renovatie/verbouwing).
Wat is het vervolg?
In het eerste kwartaal van 2018 kunt u een voortgangsrapportage verwachten, een plan
van aanpak van de projectgroep Positieve Gezondheid en een uitgewerkte visie van de
projectgroep Sport en bewegen. In de loop van 2018 komt er een sociale kaart met
activiteiten en een katern voor elk dorp.
Communicatie
Het betreft hier een burgerinitiatief. Het creëren van draagvlak voor een dorpsoverstijgend
project kost tijd en aandacht.
Elke partij is verantwoordelijk voor een goede terugkoppeling naar de eigen achterban. De
leefbaarheidsgroepen hebben hiervoor een gezamenlijke website Bergharen, Hernen en
Leur ingericht. Voor deze website wordt samengewerkt met De Zandloper en De Mijlpaal.
Er is een facebookpagina opgezet en er wordt regelmatig gepubliceerd in 'Op de Hoogte'
(nieuwsblad voor beide dorpen).
In dit project heeft de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol.
Naast de deelname van inwoners en gemeente, is er ook sprake van inbreng vanuit
andere organisaties, zoals de HAN (Hoge school Arnhem-Nijmegen), de GSF (Gelderse
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Sportfederatie), het Mulierinstituut (adviseert op het gebied van sport) en de ZZG
(Zorggroep Zuid Gelderland). Deze externe partijen zijn betrokken bij de projectgroepen
en worden via die lijn geïnformeerd.
Bijlagen
Geen.
Samenvatting
Na uw besluit van 10 mei 2016 waarin u € 60.000 beschikbaar stelt voor de definitiefase,
hebben de initiatiefnemers, de LBG-en Hernen/Leur en Bergharen de projectstructuur
ingericht. Er is een stuurgroep ingesteld met daarin beide voorzitters van de
Leefbaarheidsgroepen, een onafhankelijk voorzitter namens de KNHM (Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij), de wethouder van leefbaarheid Paul Loermans en de
ambtelijk projectleider.
Er zijn drie projectgroepen ingesteld, één per speerpunt, breed samengesteld uit
vertegenwoordigers van het dorp, maatschappelijke organisaties en een ambtelijke
vertegenwoordiging.
De samenwerking is bekrachtigd met een ondertekende overeenkomst. Hierdoor is er
duidelijkheid over het participatieniveau en de rollen, taken en verantwoordelijkheden van
de verschillende partijen. Afgesproken is dat de stuurgroep de projectopdrachten
accordeert van de projectgroepen, over de voortgang gaat en besluiten neemt over de
besteding van het budget.
Elke projectgroep formuleert haar eigen opdracht aan de hand van de uitkomsten van het
onderzoeksrapport van Seinpost1. Dit onderzoek is voorafgaand aan de definitiefase
uitgevoerd. Elke projectgroep legt haar opdracht voor aan de stuurgroep.
De resultaten van de projectgroepen tot nu toe zijn:
1) De projectgroep Sport en bewegen heeft een verdieping op de inhoud uitgevoerd. Hier
zijn twee hoofdlijnen uitgekomen, namelijk “Sport en bewegen als smeerolie” waarbij
ontmoeten en verbinden centraal staat en “Sport en bewegen als medicijn voor gezonde
burgers” waarbij het preventieve effect op de gezondheid centraal staat. Hier zijn we heel
content mee.
De uitwerking van de visie vergt nog tijd. Wij verwachten begin 2018 uitsluitsel hierover.
2) De projectgroep onderwijs is vooralsnog gestopt. Na gesprekken met de scholen is de
conclusie getrokken door een vertegenwoordiging van de projectgroep onderwijs dat de
keuze van het onderwijs, om zo lang mogelijk in de dorpen twee scholen open te houden,
bijdraagt aan de leefbaarheid. De directies hebben aangegeven op de korte termijn geen
behoefte te hebben aan een strategische toekomstverkenning en stellen zich op het
standpunt dat de notitie 'Naar een nieuwe balans' van stichting Kans en Kleur voor hen
richtinggevend is. Overigens dragen de scholen al bij aan de leefbaarheid door een brede
school te zijn. Een brede school werkt samen met kinderopvang/peuterspeelzaalwerk en
combineert binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten. Wanneer er activiteiten of
ontwikkelingen zijn die de leefbaarheid betreffen worden de scholen hierbij betrokken.
3) De projectgroep Positieve gezondheid heeft haar opdracht enkele maanden geleden al
geformuleerd. Positieve gezondheid gaat uit van het vermogen om je aan te passen en
regie te voeren over je eigen situatie. Hoofddoel van de projectopdracht is het verbeteren
van de positieve gezondheid van de inwoners. Hierbij is het bevorderen van betrokkenheid
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Onderzoek sociaal maatschappelijke voorzieningen in Bergharen en Hernen/Leur

en solidariteit het uitgangspunt. De stuurgroep is hiermee akkoord. De projectgroep heeft
nu twee werkgroepen die zich bezig houden met de volgende onderwerpen:
- een Dorpscoöperatie: welke bestaande voorzieningen kunnen gebundeld worden en
welke organisatievorm past hierbij, oftewel: hoe kunnen we de verbindingen tussen
informele en formele zorg, tussen 0-de, 1ste en 2de lijnszorg verbeteren. De werkgroep
is geïnformeerd over de zorgcoöperatie Rondom Wijchen. Onderzocht wordt wat beide
ontwikkelingen voor elkaar kunnen betekenen;
- Wonen en Zorg: welke behoefte is er, hoe kunnen inwoners zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen en moet het bestaande woningaanbod passend gemaakt
worden?
De projectgroep heeft in samenwerking met de HAN (Hoge school Arnhem-Nijmegen) een
onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten zorg- en zorg gerelateerde woonbehoefte. De
uitkomsten zijn binnenkort bekend. Een plan van aanpak is te verwachten begin 2018.
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de relatie met sport en bewegen.
Naar aanleiding van het onderzoek blijkt dat inwoners slecht op de hoogte zijn van wat er
allemaal al is aan voorzieningen en activiteiten. Afgesproken is dat er een sociale kaart
komt met daarin voorzieningen én activiteiten. De sociale kaart wordt voor heel Wijchen
gemaakt met een katern voor elk dorp.
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De burgemeester,

