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Inleiding
In het uiterste oosten van de Betuwe ligt het dorp Doornenburg, het is gelegen in het mooie
rivierengebied, daar waar de Rijn zich splitst in het Pannerdensch kanaal en de Waal.
Op dit markante punt in het Gelderse rivierenlandschap ligt Fort Pannerden. Het fort is in de
periode van 1869 tot 1871 gebouwd om de splitsing van de Rijn en Waal te bewaken en is nu
een uniek monument. Even verderop ontspringt vanuit het Pannerdensch kanaal, de Linge.
Langs deze rivier ligt het middeleeuwse kasteel De Doornenburg, met zijn unieke voorburcht.
Doornenburg is omgeven door boomgaarden, dijken en uiterwaarden. De Klompenwaard maakt
deel uit van het natuurgebied de Gelderse poort.
Doornenburg maakt met zijn 2700 inwoners deel uit van de gemeente Lingewaard. Ondanks het
feit dat het maar een klein dorpje is, bruist het er wel. Het dorp kent echter een actief en
bloeiend verenigingsleven. Deze verenigingen betekenen veel voor de samenleving in
Doornenburg.
Maar ook Doornenburg heeft te maken met vergrijzing door het feit dat er geen
nieuwbouwplannen uitgevoerd worden. Door deze ontwikkeling verdwijnen er steeds meer
voorzieningen. Het dorp heeft nog wel een eigen basisschool, maar het leerlingaantal daalt
gestaag. Doornenburg bezit een eigen dorpshuis, een beperkt aantal winkels en horeca
gelegenheden. Onlangs werd aangekondigd dat de katholieke kerk gesloten moet worden.
Deze situatie heeft ertoe geleid dat het platform Doornenburg haar 100ste openbare vergadering
gewijd heeft aan het thema “Leefbaar Doornenburg in de komende jaren”. Vele afgevaardigden
van verenigingen en bedrijven waren hierbij aanwezig. Het is duidelijk naar voren gekomen dat
er behoefte was aan een dorpscontactpersoon in Doornenburg, een extra aanvulling om de
leefbaarheid te verbeteren. Hij of zij zal de samenwerking tussen oud en jong, de opgroeiende
jeugd, school, verenigingen, stichtingen en bedrijven, moeten stimuleren en coördineren. Een
extra luisterend oor zijn om nog meer te weten te komen waar de behoeftes liggen. Dit alles
leidt tot de nodige initiatieven die de leefbaarheid voor de toekomst zeker zullen stellen.
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Doelstelling
De Stichting ”Leefbaar Doornenburg” heeft als doelstelling het bevorderen van het leefklimaat
en de leefbaarheid binnen de dorpsgemeenschap Doornenburg.
Het dorp Doornenburg is een dorp met ca. 2700 inwoners en het bezit een rijk sociaal
maatschappelijk leven. Er zijn op tal van gebieden activiteiten, zoals










Sport
Jeugd- en jongerenwerk
Ouderenwerk
Onderwijs
Gezondheidszorg
Cultuur en historie
Vluchtelingenwerk
Begeleid wonen
Gemeente

Doordat er een beperkte samenwerking is tussen al die activiteiten ontstaat er een vorm van
sub optimalisatie, wat natuurlijk jammer is. Om deze samenwerking te verbeteren en te
optimaliseren is de sterke wens om 2 dorpscontactpersonen aan te stellen.
De dorpscontactpersonen krijgen de opdracht om verbindingen te maken tussen al deze
verenigingen, stichtingen, initiatiefgroepen, waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn met als
doel de samenwerking te verbeteren. Ze moeten coördineren en nieuwe initiatieven
ontwikkelen die de leefbaarheid en de sociale maatschappelijke cohesie verbeteren. Zij
gebruiken hiervoor de aanwezige kennis, kunde en talenten van de inwoners, verenigingen en
de ondernemingen van Doornenburg.
Er moet in Doornenburg voor iedereen, jong, oud, mensen met een beperking, autochtoon,
allochtoon, woongroepen voor begeleid wonen, noem het maar op, een plaats zijn waar men
zich thuis voelt. Waar men kan deelnemen aan het sociaal maatschappelijke leven. Een plaats
waar het fijn is om te wonen!

Taken dorpscontactpersonen
De dorpscontactpersonen moeten verbindend en vernieuwend zijn, iets toevoegen. Hiervoor
gaan ze in overleg met alle partijen, verenigingen, stichtingen, ondernemingen die zich
bezighouden met, of een bijdrage kunnen leveren aan, de leefbaarheid in Doornenburg. Op
deze wijze verkrijgen ze een overzicht van alle individuele doelstellingen en acties. Zij moeten
zich een positie verwerven waarbij zij continu in gesprek zijn met alle inwoners van
Doornenburg als ingang voor nieuwe ideeën en initiatieven. Al deze input wordt door hen
samengevat in een projectplan. Een eerste inventarisatie van de diverse acties en projecten is
de basis van een jaarplan zoals beschreven in Activiteiten en Projecten.

3

Projectplan Dorpscontactpersonen Doornenburg
De plannen zijn gewogen volgens de SMART methode, Specifiek, Meetbaar, Ambitieus,
Realistisch , Tijdgebonden. Alle activiteiten worden continu geëvalueerd volgens het principe
van Plannen – Doen - Controleren/inventariseren - Acteren(bijstellen van de plannen).
Door deze manier van werken zijn ze instaat om slagvaardig en dynamisch te acteren.
De dorpscontactpersonen hebben ook de taak om een communicatienetwerk op te zetten, zij
doen dat door het initiëren van bijeenkomsten, het voeren van persoonlijke gesprekken, het
bijhouden van een activiteitenkalender. Hierbij maken zij ook gebruik van de sociale media en
lokale informatie sites, “Platformdoornenburg” ”Doornenburg online” en “de Doornenburger”,
twitter, facebook, flyers etc.

Project aanpak
Maken van taakafspraken
Het stichting bestuur maakt samen met de 2 dorpscontactpersonen afspraken met betrekking
tot uitvoering en aanpak, waarbij onderstaande punten belangrijk zijn.






Prioritering
Doelstelling - resultaat
Planning
Terugkoppeling
Communicatie

Inventariseren en prioritering
Inventariseren van activiteiten, doelstellingen, resultaten en wensen van alle verenigingen,
stichtingen, belangengroepen, ondernemers, inwoners.
In mei/juni 2014 zal er een eerste bijeenkomst worden georganiseerd voor alle
belanghebbenden waarin wordt gepresenteerd wat het doel is van de stichting en de
dorpscontactpersonen. Op deze bijeenkomst zal ook veel input komen van de inwoners en
verenigingen van Doornenburg, wat verwerkt wordt in het projectplan.
De gegevens worden in kaart gebracht en projecten gedefinieerd.
Daarna vindt er een prioritering plaats.

Pilot definitie
Uit de lijst met projecten is middels prioritering een pilot project gedefinieerd. Door middel van
de SMART-methodiek worden heldere doelstellingen en resultaten vastgelegd.
Er wordt uit de betrokken partijen een projectteam geformeerd waarin de dorpscontactpersonen
de taak van trekker en facilitator hebben .

Pilot planning en uitvoeren
Het projectteam maakt een projectplan waarin planning en uitvoering zijn vastgelegd.
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Pilot evalueren
Gedurende de uitvoering vinden regelmatig evaluatie momenten plaats. Deze evaluatie kan
leiden tot wijziging van aanpak en planning zonder dat er getornd wordt aan de deadline. Na de
voltooiing van het project wordt de eind evaluatie uitgevoerd en de bevindingen en
aanbevelingen opgenomen in de aanpak van vervolg projecten.

Implementatie
Het samenstellen van een projectteam dat op basis van de ervaringen in de pilot zelfstandig de
volgende projecten kan organiseren en uitvoeren.
Bijeenkomsten beleggen om de ervaringen en bevindingen van het pilot project te delen en te
rapporteren.

Continuïteit
Het resultaat van dit 2 jarige project is een erkende en herkende samenwerkingsstructuur van
alle partijen in Doornenburg die zich bezighouden met het leefklimaat en de leefbaarheid.
Door het samenwerken en leren van elkaar moet er een duidelijke stap voorwaarts gezet zijn
met betrekking tot de leefbaarheid. Initiatieven moeten gecontinueerd zijn, men moet uitzien
naar het samen eten of jongeren moeten het normaal vinden om naar de jongeren sociëteit te
gaan waar ze zelf het programma kunnen bepalen.
De Stichting ”Leefbaar Doornenburg” moet hierin een plaats hebben als verbinder, vernieuwer,
initiator en coördinator van evenementen en activiteiten. De belangrijkste schakel hierin is de
plaats van een Dorpscontactpersoon. Dit kan een vrijwilliger of een parttime kracht zijn die
middels subsidie en fondswerving gefinancierd wordt.
De Dorpscontactpersoon is de veldwerker van de Stichting “Leefbaar Doornenburg”. Hij/zij
verbindt en blijft stimuleren wat al gestart is en zal ook nieuwe dingen initiëren. De basis
hiervoor is de wensen en behoeftes van de doelgroepen zoals beschreven in dit projectplan.
Een evaluatie samen met de betrokken partijen en het stichtingsbestuur moet duidelijk maken
dat het project geslaagd is en dat continuïteit gewenst is.
.
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Activiteitenprogramma
Verbinden en samenwerken
Activiteit
Wanneer
Doelgroep
Huidige situatie
Doelstelling

Financiering
Continuering

Organiseren van bijeenkomsten met alle belanghebbende partijen
Jaarlijks
Alle verenigingen, stichtingen, belangenorganisaties, ondernemers
Geen overleg
Afstemmen van doelstellingen, jaarprogramma, nieuwe initiatieven, etc.
Kernwoorden hierbij zijn: Verbinden en Samenwerken zodat verenigingen
elkaar gaan versterken en samenhang zoeken.
n.v.t
Jaarlijks opnemen in activiteiten programma van de Stichting Leefbaar
Doornenburg

Informatie bulletin
Activiteit
Wanneer
Doelgroep
Huidige situatie
Doelstelling

Financiering
Continuering

Het uitbrengen van een bulletin met daarin een jaaroverzicht van alle
activiteiten in het dorp.
Jaarlijks
Alle bewoners van Doornenburg huis aan huis bezorgen
Geen jaaroverzicht van alle activiteiten in het dorp
Het informeren van de inwoners van Doornenburg m.b.t.
 alle activiteiten die er georganiseerd worden
 nieuwe initiatieven
 mensen stimuleren om aanwezig te zijn en mee te doen
 contactadressen en ander info van verenigingen, stichtingen,
ondernemers, belangenorganisaties.
Subsidie, fondswerving via sponsoren
Opnemen in de activiteiten planning van de Stichting Leefbaar
Doornenburg

Welkom in Doornenburg
Activiteit
Wanneer
Doelgroep
Huidige situatie
Doelstelling

Financiering
Continuering

Het maken van een flyer voor alle nieuwe inwoners van Doornenburg
Jaarlijks om actueel te blijven
Alle nieuwe inwoners van Doornenburg
Geen info
Het informeren van de nieuwe inwoners over wat er allemaal aanwezig is
en gedaan wordt op sociaal maatschappelijk gebied.
Op deze manier worden nieuwe inwoners betrokken bij dorpsactiviteiten.
Fondswerving via sponsoren
Opnemen in de activiteiten planning van de Stichting Leefbaar
Doornenburg

Koningsdag
Activiteit
Wanneer
Doelgroep
Huidige situatie
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Koningsdag
Jaarlijks 27 april
Alle bewoners van Doornenburg
De activiteiten m.b.t. Koningsdag worden nu door diverse partijen, Oranje
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Doelstelling

Financiering
Continuering

comité, voetbalvereniging, basisschool, zonder enig overleg georganiseerd
Opzetten van een organisatiestructuur samen met basisschool,
verenigingen en ondernemers waarbij de activiteiten op elkaar worden
afgestemd en op een dag en locatie plaatsvinden.
Subsidie, fondswerving via sponsoren, netto resultaat uit inkomsten
Opzetten van Organisatiecomité waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn

Jongeren sociëteit
Activiteit
Wanneer
Doelgroep
Huidige situatie
Doelstelling

Financiering
Continuering

Jongeren activiteiten
Maandelijks
jongeren van 13 t/m 17
Niet aanwezig
De jongeren van deze leeftijdscategorie de mogelijkheid geven elkaar te
ontmoeten en activiteiten te organiseren
Het vinden van een juiste locatie.
Doel: Minimaal 20 jongeren per keer met als resultaat dat jongeren zelf het
initiatief oppakken en actief deze sociëteit vorm gaan geven.
Eigen bijdrage, subsidie, fondswerving
Werkgroep opzetten waarin begeleiders en de jeugd samen een
programma van activiteiten opzetten bijvoorbeeld
o muziek
o gaming
o spel
o cultuur en historie

Aan tafel!
Activiteit
Wanneer
Doelgroep
Huidige situatie
Doelstelling

Financiering
Continuering

Samen eten
6x per jaar
Ouderen, jeugd, woongroepen, vluchteling gezinnen.
Er is geen of slechts 1x per jaar een mogelijkheid
Ouderen met jongeren door deze activiteit in contact brengen.
Jongere bereiden samen met instellingkoks de maaltijd en serveren deze
uit
Doel: Minimaal 20 deelnemers per keer met als resultaat dat deelnemers
vaker terugkeren en weer uitzien naar een volgende keer.
Eigen bijdrage, subsidie, fondswerving
Gezamenlijke organisatie van de oudere belangengroepen zoals,
Zonnebloem, stichting ouderenwerk Doornenburg, vrouwengilde, PCI,
Thomashuis, Karmel

Jong leert van oud en oud leert van jong
Activiteit
Wanneer
Doelgroep
Huidige situatie
Doelstelling
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Jong leert van oud en oud leert van jong
In overleg met elkaar (minimaal 2x per jaar)
Ouderen en jeugd
Er is geen mogelijkheid
Ouderen met jongeren door deze activiteit in contact brengen.
 Jongere leren oudere gebruik van computer en moderne
communicatiemiddelen zoals email, smart phone, etc

Projectplan Dorpscontactpersonen Doornenburg


Financiering
Continuering

Ouderen verzorgen gastlessen voor de jeugd op gebied van de
geschiedenis van Doornenburg en 2de wereldoorlog, handwerken,
groente verbouwen, etc
Doel: Minimaal 10 deelnemers per keer met als resultaat dat beide
doelgroepen elkaar leren kennen en elkaars beleefwereld leren kennen.
Nvt
Gezamenlijke organisatie van de oudere belangengroepen zoals,
Zonnebloem, stichting ouderenwerk Doornenburg, vrouwengilde, PCIwerkgroep en basisschool

Thuisvlijt
Activiteit
Wanneer
Doelgroep
Huidige situatie
Doelstelling

Financiering
Continuering

Thuisvlijt tentoonstelling
1x per jaar
Alle inwoners
Geen
Doornenburgers die iets doen of hebben op het gebied van kunst en
cultuur laten hun werken zien in hun eigen huis of andere omgeving. Te
denken valt bijvoorbeeld aan fotografen, hobby kunstschilders, goud- en
zilversmeden, sieradenmakers en verzamelaars .
Kan low-budget, onderzoeken subsidiemogelijkheden, fondsenwerving en
sponsoring.
Na de pilotfase in 2014/2015 zal het project volledig uit handen worden
aan een nieuwe projectcoördinator.

Kennismaking Sport en Spel
Activiteit
Wanneer
Doelgroep
Huidige situatie
Doelstelling

Financiering
Continuering
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Gedurende een week mogelijkheid geven om kennis te maken met sport
en spel verenigingen
1x per jaar
Alle inwoners
Geen
Alle bewoners de mogelijkheid geven in contact te komen met de sport en
spel mogelijkheden in Doornenburg.
 Voetbal
 Tennis
 Gymnastiek
 Luchtgeweerschieten
 Kruisboogschieten
 Vendelzwaaien
 Scouting
 Biljard
 Vissen
 Zingen
 Jeu de Boule
 Etc
Dit evenement is geslaagd als er ieder jaar na deze week extra
aanmeldingen komen bij de diverse verenigingen.
Nvt
Gezamenlijke organisatie van sportverenigingen
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