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OP WEG NAAR EEN KRACHTIG EN
TOEKOMSTBESTENDIG DIJKERHOEK

Zomer 2021 - Initiatiefnemers
Buurtvereniging Dijkerhoek en het
Kulturhus Dijkerhoek schrijven een
concept toekomstvisie

30 november – Enquête
vanuit werkgroep
Kulturhus en Welzijn &
Voorzieningen

Juli 2022
Presentatie
resultatencommunicatie

8 september 2021
Vervolgbijeenkomst voor de
inwoners van Dijkerhoek
2021

2022

1 september 2021
Online startbijeenkomst
voor de inwoners van
Dijkerhoek

November 2021
Start projectgroepen
Wonen
Kulturhus
Welzijn & Voorzieningen
Energie & Duurzaamheid

31 maart 2022
Presentatieavond
voor inwoners van
Dijkerhoek

WIE ZITTEN ER IN DE WERKGROEPEN:
Werkgroep Wonen
Elsemiek Wilmerink, Dirk Tempelman,
Elise Rensen, Patrick Meilink,
Thirza Bosman, Gerrit Veneklaas,
Arno Meijerman, Wim Nijland,
Gerrit Vlogtman en Janet Stevens
Aanspreekpunt vanuit initiatiefnemers:
Herman Bosman

Werkgroep Kulturhus
Aaldrik Paalman, Erwin Hurenkamp,
Bert Wissink, Johan Wiersma,
Gerrit Vlogtman, Erik Rensen,
Arjan Veneklaas en Chantal Bannink
Aanspreekpunt vanuit initiatiefnemers:
Rick Stegeman en Geert Stevens

Werkgroep Welzijn & Voorzieningen
Marian Aaltink, Femke Haverslag,
Miranda Rensen, Monique Tuitert,
Diana Nijendijk, Lieke Smale,
Willy van Gerresheim, Wilco Rensen en
Rick Luggenhorst
Aanspreekpunt vanuit initiatiefnemers:
Wendy Bronsvoort

Werkgroep Energie & Duurzaamheid
Ewoud van Arkel, Bertus Bronsvoort,
Wilco Vlogtman, Gerben van Coeverden,
Marco Oosterveld en André Heetkamp
Aanspreekpunt vanuit initiatiefnemers:
Joop Rensen

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de toekomstvisie en de werkgroepen? Bezoek dan de
presentatieavond op 31 maart om 20.00 uur. Tijdens deze avond hoor je waar de werkgroepen mee bezig zijn,
wat de doelstellingen zijn en het gewenste resultaat, in de vorm van een pitch. Bij de uitwerking van de plannen
van diverse werkgroepen is de inbreng en medewerking van bewoners en ondernemers erg belangrijk. Wellicht
kun je als inwoner van Dijkerhoek een werkgroep helpen met iets dat zij op dat moment nodig hebben. Als de
coronamaatregelen het toelaten komen we deze avond fysiek bij elkaar. Locatie volgt. Aanmelden voor deze
avond kan op info@kulturhusdijkerhoek.nl.
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Werkgroep Wonen
Wonen is een veelomvattend thema dat door de werkgroep op onderdelen wordt uitgewerkt
tot een Plan van Aanpak. Hierin splitsen ze de plannen in korte, middellange en lange
termijn. Daarbij brengen ze het speelveld in beeld. Zoals inwoners, de gemeente en
andere stakeholders. Kansen die ze zien, werken ze uit tot concrete voorbeelden. Daarbij
valt te denken aan een particulier initiatief of een concept voor betaalbare woningen voor
starters. De plannen van de werkgroep Wonen gaan verder dan het einde van dit traject
(zomer 2022). Deze werkgroep maakt de woningbehoefte en de invulling van mogelijke
woningbouwlocaties inzichtelijk. Helaas kan de werkgroep niet op korte termijn de
realisatie van woningen bewerkstelligen.

Werkgroep Kulturhus
Samen met de werkgroep Welzijn en Voorzieningen is door deze werkgroep een enquête
uitgezet onder de inwoners van Dijkerhoek. Met deze enquête en meerdere bijeenkomsten
van de werkgroep is inzicht verkregen in de behoeften en het huidige aanbod. De
werkgroep gaat aan de slag met het gat hiertussen. De wensen uit de enquête richten
zich vooral op de korte termijn. Ter aanvulling gaat de werkgroep een analyse uitvoeren
om meer toekomstperspectief te krijgen. Ook is een tweede enquête verspreid, specifiek
gericht op lokale ondernemers.

Werkgroep Welzijn & Voorzieningen
De enquête heeft voor deze werkgroep mooie inzichten opgeleverd. Ze gaan nu aan de slag
met een lijst van vijf punten, te weten:
1. Pick Up Point boodschappen en pakketjes
2. Vrijwilligerscentrale & repaircafé
3. Beweegtoestellen
4. Aanbod lokale producten
5. Café de Bonte Pony
Daarbij kijkt de werkgroep welke zaken bepaalde mensen/organisaties in kunnen vullen.
Denk bijvoorbeeld aan Welzijnswerk. Er wordt ook gekeken naar subsidies. Een aantal
onderwerpen uit de enquête, zoals overige voorzieningen, verkeer en recreatie, zijn of
worden door o.a. de Buurtvereniging opgepakt.

Werkgroep Energie & Duurzaamheid
De voorbereidingen van deze werkgroep zijn door corona wat later gestart, maar de eerste
ideeën zijn inmiddels uitgewisseld. Duurzaamheid start met het motiveren van inwoners
tot energiebesparing en vervolgens in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn om
bijvoorbeeld energie op te wekken. Daarbij houdt deze werkgroep rekening met andere
initiatieven die spelen in en rondom Dijkerhoek.

Deze visie is van en voor Dijkerhoek. We vinden het daarom
belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners meedenken. Wil jij je
inbreng leveren op één van de thema’s? Meld je dan aan op
info@kulturhusdijkerhoek.nl.

De concepttoekomstvisie lezen?
Gebruik de QR-code!

