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De gemeenteraad van Wijchen
17 2 1389 Wonen en Leefbaarheid
Informatienota
Versterking sociale structuur Hemen Leur Bergharen
voortgangsrapportage
Wijchen, 28 maart 2017
Geachte leden van de raad,
Kernboodschap
De definitiefase zal op een later tijdstip gereed zijn dan voorzien (01-04
2017), omdat de visies op de drie speerpunten 1) Sport en bewegen, 2)
Positieve gezondheid en 3) Onderwijs om meer uitwerking vragen.
Inleiding
Op 30 juni 2016 heeft u de besiisnota 16 AZ 229a Versterking sociale
structuur Bergharen en Hernen/Leur vastgesteld. In de nota staan de
randvoorwaarden voor de definitiefase omschreven. U heeft een bedrag
van € 60.000 beschikbaar gesteld.
Toelichting
Na uw besluit 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.
Elke partij is verantwoordelijk voor een goede terugkoppeling naar de
eigen achterban. De leefbaarheidsgroepen hebben hiervoor een
gezamenlijke website Bergharen, Hemen/ 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).
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De samenwerking is inmiddels bekrachtigd met een ondertekende
overeenkomst. Hierdoor is er duidelijkheid over het participatieniveau en
de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen.
De stuurgroep accordeert de projectopdrachten van de projectgroepen,
gaat over de voortgang en besluit over de uitgaven van het budget.
Elke projectgroep formuleert haar eigen opdracht aan de hand van de
uitkomsten van het onderzoeksrapport van Seinpost. Dit onderzoek is
voorafgaand aan deze 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 organiseert een verdieping op de
inhoud, namelijk: aan welke activiteiten, structuren en voorzieningen
(binnensportaccommodatie) bestaat in de toekomst een gezamenlijke
behoefte in brede zin: binnen- en buitensport, wel- en niet in
verenigingsverband en gericht op vitaliteit en positieve gezondheid.
2) De projectgroep onderwijs kwam in eerste instantie tot de conclusie
dat er weinig toegevoegde waarde is voor deze projectgroep, omdat het
beleid voor de aankomende periode al beschreven staat in nota 15 IZ 076
Naar een nieuwe balans: kinderaantal en basisscholen in de gemeente
Wijchen. De conclusie in de nota is dat de basisscholen in de kernen zo
lang mogelijk open blijven. Voor de schoien in Hemen en Bergharen geldt
verder dat er geen urgentie is voor een ander schoolgebouw en dat er op
de korte termijn geen initiatieven worden genomen gericht op integratie
van de scholen, zowel organisatorisch als onderwijsinhoudelijk.
Momenteel onderzoeken wij weike bijdrage het onderwijs kan leveren aan
de leefbaarheid van de dorpen.
3) De projectgroep Positieve gezondheid heeft haar opdracht inmiddeis
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 en soiidariteit het
uitgangspunt. De stuurgroep is hiermee akkoord. Vervolgens heeft de
projectgroep drie werkgroepen ingericht die zich bezig houden met de
volgende onderwerpen:
- een zorgcoöperatie: welke bestaande voorzieningen kunnen hierin
gebundeld worden en welke organisatievorm past hierbij, oftewel: hoe
kunnen we de verbindingen tussen informele en formele zorg, tussen 0de, 1ste en 2de lijnszorg verbeteren;
- eerstelijns zorg: wat willen we aan eerstel ij nszorg, op welke plek en hoe
organiseren we dat. De huisarts in Bergharen heeft een praktijk aan
huis. Er zijn gesprekken geweest over de mogelijkheden in de Zandloper
maar zij kiest voor een andere locatie;
- 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 gaat nu eerst op basis van voornoemde
onderzoeksvragen o.a. met sleutelfiguren praten en verwacht binnen
afzienbare tijd met een plan van aanpak te komen.

Consequenties
Doordat de nadruk op de inhoud is komen te liggen, duurt het langer
voordat er duidelijkheid is over de inzet van de accommodaties.
Vervolg
Meer duideiijkheid valt te verwachten voor de zomervakantie. Na de
zomervakantie ontvangt u een nieuwe voortgangsrapportage.
Burgerparticipatie
Samenwerken. Het betreft hier een burgerinitiatief. Het creëren van
draagvlak voor een dorpsoverstijgend project kost tijd en aandacht.
Hiervoor zijn eerder genoemde communicatieactiviteiten gestart.
Inmiddeis doen 30 inwoners mee aan de projectgroepen.
De gemeente heeft veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van
alle vrijwilligers.
Voor het 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 ArnhemNijmegen), de GSF (Gelderse Sportfederatie) en de ZZG (Zorggroep Zuid
Gelderland).
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