Kerngericht werken in
De Hoeksche Waard
Weten wat er leeft en speelt - vraaggericht en dicht
Kerngericht
Kern
bij de mensen werken - aansluiten op wat er al
werken gebeurt - het willen en kunnen, de vitaliteit in de
gericht
kernen aanspreken en aansluiting op lokale
werken maatwerkgedachte van gemeenten.
De initiatieven van bewoners zijn het startpunt van
vernieuwing- we geven eigenaarschap van het
vraagstuk en oplossingsrichting terug aan
bewoners – kwaliteiten, talenten en interesses van
mensen worden benut - draagvlak en
samenwerken vormen een succes factor - bijdragen
aan de inclusieve samenleving - kunnen, willen en
mogen meedoen.

Doel

Resultaten

Meer participatie en initiatieven - meer
samenwerking tussen de deelnemende
organisaties - afname van het gebruik van
voorzieningen - tevredenheid onder bewoners.

Competenties kernkracht: Inleving in het individu - analytisch vermogen en empathie – externe en interne gerichtheid - lef en terughoudendheid leidinggeven en anderen laten schitteren - onderzoeken en sturen - autenciteit en aanpassend vermogen.

Wanneer worden
initiatieven
gefaciliteerd

Aansluiting op
behoefte/ vragen
kwetsbare groep

Draagvlak bij
Passend in de omgeving,
Bewoners/ doelgroep
niet aanstootgevend
en duurzame oplossing en geen politiek
of religieus
karakter

Draagt bij aan
wederkerigheid
Bijdrage
Aan sociale cohesie,
binding en de zelfen samenredzaamheid

Het mag niet leiden
tot isolement of
uitsluiting van personen

Thema’s en doelen binnen de kernen
Strijen:
Doel: signaleren, verbinden en
bewegen
Interventie: inzet kernkracht,
faciliteren/ concrete activiteiten
Westmaas:
Doel: Verbinden vraag en
aanbod v.h. brede netwerk
Interventie: Inzet kernkracht,
opbouw communicatie; “buurt
voor elkaar”
Maasdam:
Doel: Behoud voorzieningen
niveau; verbinden, inzet breed
netwerk
Interventie: Faciliteren initiatief:
Buurtfunctie supermarkt
Oud Beijerland/ Zoomwijk:
Doel: Vitaliteit versterken en
bevorderen samenwerking
Interventie: signalering/
buurt bestuurt
Oud Beijerland/ Croonenburgh:
Doel: Eigen initiatieven bij
renovatieproject generen
Interventie: Verbinden bewoners,
faciliteren project achterpadverlichting
Mijnsheerenland:
Doel: Ontmoeting en
zelforganisatie bevorderen
Interventie: ondersteuning
en begeleiding

Puttershoek/ Maasdam:
Doel: Leren kerngericht
werken, initiatieven
genereren, gezonde
levensstijl (bewegen en
sporten)
Interventie: zelforganisatie
jeugd/ Sporthoek: Eigen
initiatief stimuleren
Oud Beijerland/ Zeehelden:
Doel: Signalering, bevordering
samenredzaamheid en de
leefbaarheid
Interventie: Enquête/ faciliteren
werkgroepen Veiligheid,
Speelvoorzieningen en
Zwerfvuilactie in opbouw
Klaaswaal:
Doel: informatie verzamelen,
kernagenda opstellen
Interventie: Inzet kernkracht,
buurtonderzoek en analyse
‘s-Gravendeel:
Doel: Bevorderen ontmoeting/
zelforganisatie
Interventie: Collectivisering van
signalen; nabestaandengroep
Piershil:
Doel: Samenwerking opbouwen
Interventie: Coördinatie van de
verschillende voorzieningen

Rol Welzijn Hoeksche Waard: Welzijn Hoeksche Waard draagt zorg voor de organisatie en verbreding van de ‘vraagzijde zodat vragen, wensen,
noden en behoeften van inwoners zichtbaar worden. We activeren, mobiliseren en organiseren inwoners (jong oud, vitaal kwetsbaar) op hun eigen
kern-activiteiten en mogelijkheden om bij te dragen aan de leefbaarheid, vitaliteit en sociale kwaliteit van hun kern.

Een foto maken van de Zeeheldenwijk
doe je niet alleen
Hoe krijgen we goed zicht op wat er leeft en speelt in de Zeeheldenwijk in Oud
Beijerland? Hoe kunnen bewoners uitgedaagd worden om signalen te uiten? Hoe
kunnen bewoners samen een eigen kern-agenda opstellen? Hoe kan deze agenda
ook geconcretiseerd worden in eigen oplossingen en hoe werken we daar samen
aan?
Toen Corine Velthuyzen vanuit Welzijn Hoeksche Waard meer zicht wilde krijgen op
hoe bewoners in de Zeeheldenwijk tegen hun buurt aankeken, wist zij het meteen.
Niet zelf allerlei pogingen ondernemen om een overall beeld te krijgen. Nee, eerst
contact leggen en praten met de oren en ogen van de wijk, namelijk de
buurtpreventen. Buurtpreventie is een fraai fenomeen. In de kern gaat het om
toezicht houden, schouwen en signaleren. Maar het wordt steeds meer verbonden
met het opbouwen van contacten en/of het onderhouden van vertrouwensrelaties
met buurtbewoners, waardoor mensen een ‘vraag’ stellen of een ‘behoefte’ uiten.
Inwoners leveren zo in samenwerking met de gemeente en partners (politie, wonen,
zorg, welzijn) uit de wijk een bijdrage aan een kwalitatieve duurzame inclusieve buurt
met een prettig en sociaal veilig leefklimaat. In de Zeeheldenbuurt werkt
buurtpreventie nauw samen met een Whatsapp groep. Samen vormen zij een fraai
signaleringsnetwerk.
Samen de foto maken
Tussen Corine en buurtpreventie ontstond in 2017 een mooie samenwerking. Samen
hebben zij gemeend om op grond van de signalering een enquête te organiseren
gericht op de woonomgeving, leefbaarheid, veiligheid en de mate van tevredenheid
onder de bewoners. De “foto” die zij samen hebben gemaakt op basis van de respons
op de enquête hebben zij voorgelegd aan de bewoners.
Op basis van enthousiaste reacties van bewoners zijn er verschillende werkgroepen
ontstaan op basis van signalen, vragen en behoeften van bewoners. Te noemen zijn de
werkgroepen veiligheid, kinderen&jeugd (gericht op speelplekken voor de kleine
kinderen) en leefbaarheid&ontmoeting. Aan de hand van de bewonersavond zijn er
verschillende concrete initiatieven genomen zoals de Actiegroep Zwerfvuil en Plastic
Hero (plastic afval gescheiden inleveren in doorzichtige zakken).

Het is de samenwerkpartners menens
Op een tweede bijeenkomst van bewoners was ook wijkagent Marco Vonk aanwezig.
Hij was op zoek naar mogelijkheden om mensen op een laagdrempelige wijze te
ontmoeten en om signalen te vernemen. Vanuit de bewonersavond is daarna het
Wijkspreekuur ontstaan. Iedereen is van harte welkom met uw vragen en opmerkingen
over veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Naast de Wijkagent van Politie Hoeksche
Waard zijn aanwezig de Gemeente Oud-Beijerland, Welzijn Hoeksche Waard en HW
Wonen en Buurtpreventie Zeeheldenwijk. Door dit spreekuur krijgen signalen die
‘rondzoemen’ een kans om gehoord en gebundeld te worden. Mensen krijgen de
gelegenheid om elkaar te vinden in de zaken die zij belangrijk vinden voor hun wijk en
om in actie te komen, al dan niet met ondersteuning van andere partijen.
Corine is blij met de initiatieven die van de grond zijn gekomen en het enthousiasme
van de bewoners. Zij heeft daarin vooral zelf als samenbinder geopereerd en heeft
samen met bewoners een vertaalslag weten te maken van signalen naar actie, naar
concreet aanpakken en doen. Bij die acties heeft zij een luisterend oor en biedt ze
concrete ondersteuning, een steuntjes in de rug. Ze heeft veel waardering voor de
partners die op deze wijze samen kerngericht werken invullen en weten aan te sluiten
op dat wat mensen in Oud Beijerland bezig houdt of waar ze voor willen gaan! Een
luisterend oor is daarbij het begin!
Luisterend oor van de burgemeester
Op initiatief van de burgemeester van Oud-Beijerland is er een koffiemoment
georganiseerd om wijkbewoners met elkaar in gesprek te brengen. De eerste
koffieochtend werd door haar zelf georganiseerd. De aanwezigen werd gevraagd om op
hun beurt het “koffielepeltje” aan te nemen en anderen bij hen thuis uit te nodigen. Dat
dit best spannend is was te merken. Maar een van de deelnemers heeft de gehele
straat bij hem thuis uitgenodigd en dit tot in de puntjes voorbereid. Erg mooi om elkaar
wat beter te leren kennen.
Buren van een blok verderop die eerst niet echt ‘bekend’ waren, groeten elkaar nu
vriendelijk op straat. Een kleine maar tegelijk ook grote stap in het werken aan
saamhorigheid in de wijk; een mooie basis om de samenredzaamheid in de
Zeeheldenwijk te versterken

Netwerkend werken in Westmaas
Hoe kan in kernen de samenwerking tussen actieve bewoners , maatschappelijke
organisaties en de gemeente versterkt worden? Hoe kunnen partners elkaar beter
leren kennen? Hoe kan het aanbod beter afgestemd worden op de vraag? Hoe
zorgen we ervoor dat kwetsbare groepen voldoende in beeld komen en wat kunnen
mensen ook voor elkaar betekenen?
In de kern Westmaas werkt Ettie Huberts vanuit Welzijn Hoeksche Waard aan het
project “Buurt voor elkaar”. Samen met de Ouderen Adviesraad van Binnenmaas heeft
zij in 2017 een netwerk weten op te bouwen rond zorg en welzijn. Inmiddels neemt
een breed scala aan partners deel aan dit netwerk. Naast een achttal inwoners zijn dit
onder meer HW Wonen, Buurtzorg, Careyn, Advies Raad Ouderen, Politie (de
wijkagent), basisscholen, Pastoraat gemeente Nieuwland, de Zonnebloem, de Wmo en
ook de Korfbalvereniging.
Ontwikkeling Netwerk
Het netwerk wil een aantal doelen bereiken waaronder het samen ontdekken wat er
leeft en speelt in Westmaas. Maar het wil ook weten wat de vragen, noden en
behoeften van bewoners zijn en door samen de belangen te verbinden, werken aan
gezamenlijke oplossingen. Daarbij is gebleken dat het erg waardevol is om elkaars
kernfunctie te kennen en te erkennen en ook te weten wat ieders ambitie is voor
Westmaas. De samenwerkende partners willen ook bijdragen om het aanbod aan te
laten sluiten op de vraag. De bespreking van thema’s zorgt ervoor dat kennis en
ervaringen worden uitgewisseld. Via een intranetsite weet men elkaar nu te vinden en
zichzelf te profileren.
Denken en doen
Inmiddels heeft het netwerk op basis van een eerste kern-verkenning ervoor gekozen
om actief te zijn via twee werkgroepen, namelijk een werkgroep ouderen en
communicatie. Enkele bewoners zijn daarnaast gestart met het in beeld brengen van
de regels op het gebied van de toewijzing van woningen aan vluchtelingen gezinnen
en de daarbij behorende ondersteuning en begeleiding.

Ettie is tevreden met de ontwikkelingen in Westmaas. Zij verwacht dat er in de nabije
toekomst nog wel allerlei vraagstukken de revue passeren zoals:
•

hoe beleggen we verantwoordelijkheden,

•

hoe spreken wij elkaar aan,

•

hoe voorkomen wij vrijblijvendheid,

•

hoe komen wij tot goede keuzes en acties om betrokkenheid en burgerinitiatief
te vergroten,

•

zijn alle netwerkpartners in staat zijn om hetzelfde belang te dienen of hoe om te
gaan met de verschillende belangen,

Dergelijke vraagstukken scherpen de samenwerking. Welzijn Hoeksche Waard zal
hierbij een verbindende rol vervullen en als procesbegeleider, de vinger aan de pols
houden, de continuïteit bewaken en de onafhankelijkheid blijven stimuleren.
De verbindingen

Ettie ziet een mooi perspectief weggelegd voor het netwerk “buurt voor elkaar”. Zij
ervaart het als een nieuwe ontmoetingsplek voor actieve bewoners en
maatschappelijke partners waar vraag en aanbod, waar informeel en formeel en waar
systeem en leefwereld met elkaar worden verbonden. Welllicht dat in deze
ontwikkeling ook ruimte gecreëerd kan worden voor huiskamerprojecten op het
snijvlak van ontmoeting en participatie/ meedoen; een wens van de actieve
bewoners.
Naast dat bewoners er dan voor elkaar zijn, heeft Westmaas het dan ook echt voor
elkaar!

Sociale samenhang als randvoorwaarde
voor eigen initiatief in de Croonenburgh
Hoe kunnen we ingrijpende veranderingen in het woongenot van bewoners vanuit
bewonersperspectief invullen? Hoe kunnen de onderlinge banden tussen bewoners
versterkt worden? Hoe kunnen we eigen initiatief van bewoners versterken!
De wijk Croonenburgh in Oud-Beijerland is in de jaren vijftig ten oosten van de
Koninginneweg gerealiseerd. Het merendeel van deze woningen is toe aan een grote
opknapbeurt. Samen met de bewoners kiest HW Wonen ervoor om het verbeteren
van het woongenot te combineren met het verbeteren van het energielabel.
Tegelijkertijd met de verbeteringen van de woningen wordt ook de riolering in de
straten vervangen en zal er sprake zijn van herinrichtingen van de straten.
Deze veranderingen in de woning en de leefomgeving van de bewoners is ingrijpend.
Daarom is de keuze gemaakt om een leefbaarheidswerkgroep op te richten waarin
ook bewoners participeren. Naast HW Wonen nemen andere partners zoals de
wijkagent, Pameijer, de Overbrugging of Repair Café aan, afhankelijk van het thema of
onderwerp deel dat aan de orde is in de werkgroep.
Rob Bergevoet is vanuit Welzijn Hoeksche Waard betrokken bij de ontwikkelingen in
de Croonenburgh. Het blijkt dat bewoners het groot onderhoud aan de woningen een
hoge prioriteit toekennen. Op basis van de samen geformuleerde
leefbaarheidsdoelstellingen werd het vergroten van de veiligheid, en dan met name
de veiligheid van de achterpaden ,als een belangrijke doelstelling geformuleerd. Hun
grootste wens bleek te zijn om deze achterpaden te verlichten.

Sociale samenhang
Rob heeft als sociaal werker natuurlijk zelf geen technische kennis en ervaring met
verlichting, maar hij heeft wel de ervaring dat als je iets wilt bereiken als bewoners, je
elkaar moet weten te vinden. Hij heeft dan ook vooral bewoners onderling met elkaar
weten te verbinden en anderzijds het initiatief ‘achterpaden verlichting’ gefaciliteerd.
Het versterken van de sociale samenhang op basis van betrokkenheid en vrijwillige
inzet kost echter wel tijd. In de buurt zijn ‘ambassadeurs’ actief die anderen ook weer
uitdagen om mee te doen. Op die manier hoopt men een sneeuwbal effect van
bewonersparticipatie te realiseren.
Financiering achterpadenverlichting
De financiering voor de verlichting van de achterpaden is samen met de bewoners
opgepakt en tot stand gekomen door én een bijdrage vanuit het Oranje Fonds
(Burendag) én een bijdrage uit het initiatievenfonds van de gemeente Oud Beijerland.
De financiering heeft er voor gezorgd dat de bewoners niet hoeven te betalen voor de
aanleg, maar uitsluitend voor de gebruikte elektriciteit. De kosten daarvan vallen mee,
omdat led-verlichting is gebruikt dat een stuk goedkoper is dan traditionele
verlichting.
Binnenkort gaan bewoners in zelfwerkzaamheid aan de slag om de verlichting aan te
brengen. Wat de uitvoering dan weer bijzonder maakt is dat er tussen de bewoners,
het te hulp gekomen Repair Café en jongeren een verbinding tot stand gebracht is: zij
helpen mee om de aanleg van de achterpadenverlichting concreet tot uitvoering te
brengen.

Sporthoek in Puttershoek; een
aanwinst voor de kern
Hoe kunnen we voorkomen dat jeugd per definitie geassocieerd wordt met
overlast? Op welke manier kunnen jongeren een rol vervullen in de gemeenschap?
Hoe kunnen we aansluiten op de behoefte van jongeren op het gebied van
ontmoeting en beweging?
In de kern Puttershoek liepen jongeren al langer rond met ideeën over hoe zij op een
moderne manier zouden kunnen werken aan het vergroten van hun spierkracht en
bijvoorbeeld uithoudingsvermogen. Een nieuwe vormen daarvan is bijvoorbeeld
calisthenics; gericht op het ontwikkelen van een lenig lichaam. Het mooie van de
daarbij behorende (sport)toestellen in de buitenlucht is dat ze niet specifiek geschikt
zijn voor alleen jongeren, maar ook voor kinderen en ouderen, zodat iedereen er
gebruik van kan maken. Zo hebben bijvoorbeeld fysiotherapeuten en sportgroepen al
aangeven in de nabije toekomst graag gebruik te willen maken van de Sporthoek.
Als combinatiefunctionaris van Welzijn Hoeksche Waard vond Thamar van der Poel
dat deze vraag van jongeren nader onderzocht moest worden op haalbaarheid. Zij is
nogal een doener en zette haar tanden erin. Samen met de jongeren en met een
aantal andere partners waaronder Zorgwaard, HW Wonen, de gemeente en niet in de
laatste plaats het bedrijf Van der Sijde Hout, is er de afgelopen periode hard gewerkt
aan het ontwerp, de fondsenwerving en het realiseren van deze Sporthoek.
Aanvullend op de Sporthoek zal ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ (JOGG) bij de
Sporthoek een watertappunt realiseren: wel zo fijn als je na al die verhitte
inspanningen even water kan drinken.
Samenwerking optima forma
Een 7 -tal jongeren en de bovengenoemde maatschappelijke partners hebben samen
begin 2017 een plan gemaakt en zijn op zoek gegaan naar financiering.
Sportvoorzieningen zijn sowieso best duur, maar men is er in geslaagd om met het
toeleveringsbedrijf afspraken te maken over een hoge mate van zelfwerkzaamheid;
dat werkt kostenbesparend.

Van der Sijde Hout heeft met het oog daarop zelfwerkzaamheid mogelijk gemaakt, maar ook
aangegeven als bedrijf een maatschappelijke bijdrage te leveren door een vriendelijke prijstelling
te hanteren

Als straks de Sporthoek geopend is kunnen mensen uit Puttershoek, maar ook van
daarbuiten, zonder financiële drempels lekker in de buitenlucht bewegen en werken
aan hun “eigen kracht” en conditie. Goed voor hart en bloedvaten, voor een gezond
lijf en een gezonder leven
Thamar is best trots op de jongeren: zij hebben dit toch maar mooi samen met hun
partners voor elkaar gekregen. Zij heeft zelf daar waar nodig een verbindende rol
vervuld en de jongeren ondersteund bij de taken die gedaan moesten worden. Soms
stimulerend soms ervoor zorgend dat ze met beide benen op de grond blijven staan.
Thamar ziet de Sporthoek daarom ook als een project waarin jongeren leren over hoe
het werkt in onze democratie. Dat je er wel iets voor moet doen, je waardering krijgt,
maar ook dat je niet per se je zin krijgt of deze kunt doordrijven. En ook dat je
rekening moet houden met de belangen van andere bewoners. Op die manier wordt
ook concreet gewerkt aan de netwerkvorming, sociale cohesie, onderlinge binding en
verbinding met de samenleving. Kern van de aanpak is dat jongeren gezien worden als
dragers van kennis en ervaring. Zij leren in het traject zicht te krijgen op de eigen
kracht en vermogens om zich vervolgens met uitzicht op succes in te kunnen zetten
voor een persoonlijk dan wel groepsbelang.

Opening Sporthoek
De betrokken partners hebben inmiddels de durf getoond, ondanks dat de
financiering nog niet helemaal rond is, een openingsdatum te prikken: 14 juni 2018. Ze
kiezen er dus voor om onder druk de laatste € 5000 (van de € 22.000) bij elkaar te
sprokkelen. De jongeren spelen daarin ook zelf weer een belangrijke rol: “al moeten
we weer auto’s gaan wassen”. Uit alles blijkt dat dat gaat lukken. Doneren kan (graag
zelfs): https://www.geef.nl/nl/actie/outdoorfitness-sporthoek-puttershoekgemeente-binnenmaas/donateurs

Initiatieven van bewoners vormen de
drager van de vernieuwing
Hoe kunnen bewoners in Puttershoek/Maasdam hun verantwoordelijkheid
waarmaken, nu de overheid verandert in overheid die meer faciliteert en
stimuleert? Hoe kunnen bewoners bijdragen aan kerngericht werken? Hoe kunnen
gemeente en organisaties werken vanuit het bewonersperspectief?
In Puttershoek is door een aantal partners het initiatief genomen om “kerngericht
werken” in Puttershoek/ Maasdam handen en voeten te geven. Naast Zorgwaard, HW
Wonen en Welzijn Hoeksche Waard is ook de gemeente inmiddels daarop
aangesloten. André Lodder is projectleider en heeft een ruime ervaring met
samenlevingsopbouw. Hij heeft de initiatiefnemers verbonden met allerlei
organisaties, professionals en verenigingen zoals de kerken, politie, huisartsen,
winkeliers/ ondernemers, seniorenplatform, scholen en last but not least bewoners.
Ideeën inventarisatie
André heeft in de afgelopen periode na allerlei gesprekken met betrokkenen,
verschillende bijeenkomsten georganiseerd met als doel om ideeën/ initiatieven te
generen onder de bewoners. Tegelijkertijd kon samen beoordeeld worden of
dergelijke ideeën op voldoende draagvlak kunnen rekenen en ook haalbaar zijn. Op
basis van de inventarisatie van al deze ideeën zijn er een aantal thema’s benoemd
waar rondom heen werkgroepen worden geformeerd. De thema’s zijn: Zorg voor
elkaar & ontmoeting, Historie & Toerisme, Sport & Recreatie, Kunst & Cultuur, Groen
en Duurzaam. De verschillende werkgroepen werken op verschillende manieren in
hun eigen tempo aan de verdere invulling van het thema.
De werkgroep Historie & toerisme heeft mooie stappen gezet in de afgelopen periode.
Zij richten zich op het realiseren van een historische route om te wandelen of te
ondernemen met de fiets op basis van eeuwenoude nog zichtbare
hectometerpaaltjes. Deze paaltjes zijn behouden gebleven omdat op deze historische
route bij Puttershoek er nauwelijks wegverbredingen hebben plaatsgevonden; de
paaltjes dus niet zijn weggehaald zoals elders wel het geval is geweest. In de nabije
toekomst worden gebruikers van de wandelroute, met de smartphone in de hand,
getrakteerd op allerlei wetenwaardigheden over de omgeving, situaties of gebouwen
langs de route.

André geeft aan dat op het gebied van sport en bewegen een mooi succes geboekt
gaat worden door de aanleg van de sporthoek. Het aandeel dat de jongeren daarin zelf
hebben gehad krijgt veel waardering van hem (zie artikel elders).
Op het gebied van Zorg voor elkaar & Ontmoeting zijn enkele initiatieven genomen
zoals het project “aan tafel”. Dit initiatief van Gemiva/ Zorgwaard en Welzijn Hoeksche
Waard biedt mensen uit het dorp de mogelijkheid om gezamenlijk te kunnen eten en
en pasant andere mensen te ontmoeten en mede daardoor nieuwe connecties te
maken.
Vernieuwing zorg en dienstverlening
André geeft aan dat dit soort welzijn en zorg initiatieven in 2018 meer aandacht
krijgen. André gaat daarbij op zoek naar met name bewoners die een eigen initiatief
willen nemen om “voor elkaar te zorgen”. Het idee daarbij is dat, gezien de
terugtrekkende beweging van de overheid, bewoners het heft in eigen hand zullen
moeten nemen, wellicht door het oprichten van een bewonersvereniging voor
onderlinge hulp en zorg en bijvoorbeeld het verlenen van kleinschalige
dienstverlening (klusjes binnen en buiten, boodschappen, administratie). Elders in het
land zien we dat bewoners de lokale (buren) hulp, zorg en ondersteuning steeds meer
zelf organiseren, vaak in afstemming met de professionals. Een vorm waarin dat
gegoten kan worden is een zorgcoöperatie. Dat vergt een zekere ervaren urgentie,
een groep initiatiefnemers, commitment over de doelstellingen en verbinding met
bestaande organisaties.
André ervaart dat kerngericht werken veel mogelijkheden biedt om de vitaliteit in de
kern te versterken. Als er voldoende ruimte, faciliteiten en steun komt voor de eigen
initiatieven van bewoners, zullen dergelijke initiatieven de dragers van de vernieuwing
in de toekomst zijn. Die vernieuwing is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de
groter worden groep ouderen die ook steeds ouder worden, met elkaar ouder kunnen
worden en zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

