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Doelstelling
De Stichting ”Leefbaar Doornenburg” heeft als doelstelling het bevorderen van het leefklimaat
en de leefbaarheid binnen de dorpsgemeenschap Doornenburg.
Doordat er een beperkte samenwerking is tussen alle belanghebbende ontstaat er een vorm
van sub-optimalisatie, wat natuurlijk jammer is.
Om deze samenwerking te verbeteren en te optimaliseren zijn er 2 dorpscontactpersonen
aangesteld.
De dorpscontactpersonen hebben de opdracht om verbindingen te maken tussen verenigingen,
stichtingen, initiatiefgroepen, ondernemingen, gemeente, etc. 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 en alle
belanghebbende organisaties in Doornenburg.
Er moet in Doornenburg voor iedereen, jong, oud, mensen met een beperking, autochtoon,
allochtoon, woongroepen voor begeleid wonen, etc. een plaats zijn waar men zich thuis voelt.
Waar men kan deelnemen aan het sociaal maatschappelijke leven. Een plaats waar men zich
thuis voelt, 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 belanghebbende partijen 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, de input uit deze gesprekken zijn de basis voor nieuwe ideeën en initiatieven. De
projecten die hieruit voortvloeien worden door de DCP-ers samengevat in een projectplan.
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 activiteiten en evenementen kalender.
Hierbij maken zij ook gebruik van de sociale media en lokale informatie sites als, Doornenburg
online, de Doornenburger, Platform Doornenburg en Gemeente.

Project aanpak
Alle projecten worden beoordeeld op haalbaarheid dit doen we door gebruik te maken van de
SMART methodiek,
 Specifiek,
 Meetbaar,
 Ambitieus,
 Realistisch ,
 Tijdgebonden.
De projecten worden alle stappen volgens het principe van de PDCA uitgevoerd.
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 Plannen
 Doen, uitvoeren.
 Controleren, is het wat we er van verwacht hebben?
 Acteren, daar waar nodig aanpassen
Door deze manier van werken zijn we instaat om slagvaardig en dynamisch te acteren.

Het maken van taakafspraken
Het bestuur van SLD maakt samen met de 2 dorpscontactpersonen afspraken met betrekking
tot planning, uitvoering en aanpak van de projecten waarbij onderstaande punten belangrijk zijn.
 Prioritering
 Doelstelling - resultaat
 Planning
 Financiële onderbouwing
 Terugkoppeling
 Communicatie
 Uitvoering

Continuïteit
Stichting Leefbaar Doornenburg met haar dorpscontactpersonen streven naar continuïteit van
de samenwerking tussen alle belanghebbende partijen voor welzijn en leefbaarheid in
Doornenburg. Het streeft naar een erkende en herkenbare samenwerkingsstructuur in de
Doornenburgse gemeenschap.
Door samen te werken en te leren van elkaar moet er een duidelijke stap voorwaarts gezet
worden met betrekking tot welzijn en leefbaarheid.
Initiatieven moeten gecontinueerd worden het moet van zelfsprekend zijn, dat jongeren en
ouderen samen op trekken, dat de verenigingen en maatschappelijke organisaties met elkaar
rekening houden en elkaar ondersteunen bij het organiseren van evenementen, dat we geen
concurrenten zijn maar partners.
De dorpscontactpersonen zijn voor SLD verantwoordelijk voor de uitvoering van haar
doelstellingen. Zij zullen ook een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van de projecten die
voortvloeien uit het Dorpsontwikkelplan, ze zijn de belangrijke schakel tussen Gemeente,
Platform Doornenburg en de organisaties uit dorpsgemeenschap.
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Projecten 2014-2016
Efkus ’n Bekske (koffieochtend)
Inleiding
Binnen de Doornenburgse gemeenschap zijn 5 organisaties die op enthousiaste wijze actief zijn
met de leefbaarheid en welzijn van de ouderen.
 Zonnebloem
 Stichting Ouderenwerk Doornenburg
 Caritas werkgroep (Parochiële Caritas Instelling)
 KBO Bemmel-Doornenburg
 SWL
Al deze organisaties hebben hun eigen projecten en bijeenkomsten en programma’s waarbij
ontmoeten, ontspanning, hulp en educatie centraal staan.
In samenwerking met de Dorpscontactpersonen hebben deze organisaties samen een
inloopochtend georganiseerd in het Ontmoetingscentrum Doornenburg. Dit zal in eerste
instantie 1x maand zijn op de vrijdagochtend tijdens het Participatiepunt en Repair café.

Doelstelling
De doelstelling is om samen met de vrijwilligers van het Participatiepunt een
ontmoetingsochtend te organiseren voor alle ouderen in Doornenburg waarbij de nadruk zal
liggen op elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Ook niet ouderen zijn natuurlijk van
harte welkom.
Er kan gezellig onder het genot van een bekske koffie gekeuveld worden. Wanneer er behoefte
is aan andere dingen die aandacht behoeven zal daar op ingespeeld worden. Ook kunnen er
vragen gesteld worden aan de vrijwilligers van het participatiepunt over allerlei zaken m.b.t. hulp
of advies.

Taakafspraken






Het organisatiecomité zal bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemende
organisaties en de Dorpscontactpersonen die ook vrijwilligers zijn van het
participatiepunt.
Alle partijen leveren een bijdrage in de vorm van vrijwilligers die verantwoordelijk zijn
voor de begeleiding van de ochtend en het vervoer voor diegene die niet zelfstandig
naar het OC kunnen komen. Ook zullen zij tijdens de huisbezoeken deze mogelijkheid
tot ontmoeten van andere aangeven en promoten.
De dorpscontactpersonen en SWL gaan deze ochtend promoten via pers en flyers.
Er vindt elk kwartaal overleg plaats met alle betrokken organisaties.

Elke bijeenkomst zal kort geëvalueerd worden om zo snel duidelijk te krijgen wat de behoefte is
en wat we moeten aanpassen of verbeteren.
Bij de koffieochtend zijn er gemiddeld 50 mensen aanwezig.
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Open Eetcafé
Inleiding
Naar aanleiding van het succes van de koffieochtend Efkus ’n Bekske heeft SWL de
Dorpscontactpersonen gevraagd om samen het Eetcafé Doornenburg op te zetten. Hierbij zijn
de DCP-ers verantwoordelijk voor de organisatie en SWL faciliteert in de vorm van publicaties
en materialen.
Een team van ca 10 vrijwilligers waarvan 5 instellingskoks verzorgen op toerbeurt maandelijks
diner voor maximaal 25 gasten.

Doelstelling
De doelstelling is om een 3 gangen menu te verzorgen in het ontmoetingscentrum waarbij de
gasten het gevoel krijgen dat men uit eten is, elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer.
De kosten voor het diner moeten rond de € 4,- pp liggen
Een goede maaltijd en het elkaar ontmoeten staan centraal.

Taakafspraken





De professionele koks stellen het menu samen, verzorgen de inkoop en bereiden de
maaltijd.
Het organisatiecomité zal bestaat uit de Dorpscontactpersonen, SWL, koks en
vrijwilligers die helpen in de keuken, tafel dekken en serveren.
De belangen organisatie die mede verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de koffie
ochtend ondersteunen dit project door promotie onder haar leden en het verzorgen van
vervoer voor hen die niet zelfstandig naar het ontmoetingscentrum kunnen komen.
De dorpscontactpersonen en SWL zijn verantwoordelijk voor promotie via pers en flyers.

Elke bijeenkomst zal kort geëvalueerd worden om zo snel duidelijk te krijgen wat de behoefte is
en wat we moeten aanpassen of verbeteren.
Door het succes van het Open Eetcafé hebben we een de maximale capaciteit verhoogd
van 25 naar 35 gasten, bij uitzondering kan dit verhoogd worden tot 50.
Er is meer animo, we proberen iedereen een mogelijkheid te geven om te komen eten.

Evenementenkalender
Inleiding
In samenwerking met de Dorpscontactpersonen van Stichting Leefbaar Doornenburg en de
website DeDoornenburger.nl is er een evenementenkalender ontwikkelt.

Doelstelling
De doelstelling is om alle evenementen en activiteiten in een overzicht te plaatsen, zodat alle
inwoners kunnen zien wat er te beleven valt in het dorp en dat er geen dubbele activiteiten en/of
evenementen worden georganiseerd.

Taakafspraken
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De dorpscontactpersonen benaderen alle verenigingen, stichtingen en ondernemers om
input te geven voor de evenementenkalender.
De website DeDoornenburger.nl vult de evenementenkalender
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Plaatsen van de evenementenkalender op de DeDoornenburger.nl en op de website van
Stichting Leefbaar Doornenburg

Elke jaar gaan we evalueren wat we moeten aanpassen of verbeteren.

Heroprichting Sinterklaas- en Oranje comité
Inleiding
Het Sinterklaas- en het oranje comité hebben aangegeven te willen stoppen. Zij hebben de
dorpscontactpersonen gevraagd om een nieuwe organisatie opzetten voor Doornenburg.
Samen met vrijwilligers van het ontmoetingscentrum is een comité opgezet dat beide taken op
zich neemt.

Doelstelling
Oprichten van een nieuw Sinterklaas- en Oranje comité.
Inmiddels een combinatie comité gerealiseerd van 7 personen. Zij zijn verantwoordelijk
voor het organiseren de Sinterklaasintocht, de Koningsdag en de dodenherdenking op 4
en 5 mei.

Organisatie Koningsdag
Inleiding
Door het opheffen van het Oranje comité is er geen koningsdag in 2015. De Doornenburgse
bevolking wil graag een koningsdag in het dorp.

Doelstelling
Op 27 april een koningsdag te organiseren voor alle Doornenburgers.

Taakafspraken




Speeltuinvereniging bestaat 55 jaar en gaan de middag organiseren.
De dorpscontactpersonen met het nieuwe oranje comité organiseren de ochtend.
Kinderen van de basisschool worden uitgenodigd om traditiegetrouw de fiets te
versieren en spellen te spelen op het grasveld bij de speeltuin.
Evaluatie en continuïteit is aan het oranje comité.
Topdag, combinatie met meerdere verenigingen, speeltuinvereniging, scouting,
basisschool, harmonie, 2 dansgroepen en het oranje comité.
Moestuinenproject
Inleiding
Binnen de Doornenburgse gemeenschap hebben we een actieve volkstuinenvereniging en een
leuke basisschool RKBS De Doornick.
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De dorpscontactpersonen van Stichting Leefbaar Doornenburg hebben deze organisaties bij
elkaar gebracht om de kinderen in de praktijk te leren waar en hoe ons groente en fruit groeit en
bloeit.
Dit project loopt van maart t/m oktober.
Doelstelling
De doelstelling is om samen met de vrijwilligers van de volkstuinenvereniging en de basisschool
De Doornick een programma te maken voor de kinderen van de basisschool groep 6,7 in
Doornenburg .
Waarbij de nadruk zal liggen op educatie, waar en hoe groeien ons groente en fruit .
Uiteindelijk moet dit initiatief uitgroeien tot een jaarlijks terugkomend item op school.
Taakafspraken
 De volkstuinenvereniging komt met een programma.
 RKBS De Doornick geeft aan welke groep/groepen deel zullen nemen aan de activiteit
en hoeveel tijd in de week.
 De dorpscontactpersonen zullen de organisatie faciliteren en meedoen als vrijwilliger
De eerste keer gaan we kort evalueren en daarna maandelijks, om zo snel duidelijk te krijgen
wat we moeten aanpassen of verbeteren.
20 oktober afsluiting gehad van het moestuinenproject 2015. De kinderen gaven een
presentatie en een heerlijke proeverij, gekookt door de dames van het eetcafé, van de
groenten uit de moestuin.

Zomer in Gelderland
Inleiding
Omroep Gelderland wilde in de vakantiemaand augustus een aflevering van het populaire
programma “Zomer in Gelderland” live vanuit Doornenburg uitzenden. Op vrijdag 7 augustus
bruiste het dorp van de activiteiten, die allemaal in het teken zullen stonden van de uitzendingen
op radio/TV Gelderland die ook de hele dag te volgen waren op de website van de omroep. De
live-uitzending op TV vonden plaats op het binnenplein van Kasteel Doornenburg. Om dit alles
te kunnen realiseren en Doornenburg zo goed mogelijk uit de verf te laten komen zijn de
dorpscontactpersonen gevraagd dit te faciliteren. Niet alleen zijn er drommen toeschouwers
nodig tijdens de live-uitzending, maar er moest ook een zeer enthousiast team van 10 personen
worden samengesteld. Dit team moest gedurende de gehele dag actief zijn met een aantal
opdrachten, die ’s morgens door de redactie werden verstrekt.
Onder andere het maken van een decor, het uitwerken van een bepaald thema, een
(behendigheids)spel en een quiz behoorde tot de uitdagingen die het team moest aangaan.
Uiteraard met de bedoeling om deze zo goed mogelijk te volbrengen, zodat er veel punten
werden vergaard voor de eretitel: “Mooiste plaats van Gelderland”.
De punten, die toegekend werden door een onafhankelijke jury, werden ook nog eens uitbetaald
in eenzelfde aantal euro’s. Dit bedrag zal worden aangewend voor goed doel in Doornenburg)
Doelstelling
De doelstelling is om samen met alle verenigingen, vrijwilligers, ondernemers, jong en oud, een
mooie dag te bezorgen. Doornenburg zal deze zomer voor één dag het middelpunt zijn van
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onze provincie. We laten als dorp zien wat we door saamhorigheid en samenwerken te bieden
hebben.
Samen veel plezier beleven tijdens deze dag.
Taakafspraken
 Dorpscontactpersonen zorgen voor 10 teamleden, jong, oud, verenigingsleven etc.
 Enthousiasmeren van alle Doornenburgers om mee te helpen en aanwezig te zijn.
Het was een topdag met meer dan 1000 mensen op de binnenplaats van Kasteel
Doornenburg. Alle mensen jong en oud hebben genoten van deze dag en Doornenburg
heeft een visitekaartje afgegeven op radio en tv.

Samenwerkingsverband Ondernemers
Inleiding
Uit diverse contacten tussen de Dorpscontactpersonen met ondernemers is de behoefte naar
voren gekomen om meer met elkaar samen te werken

Doelstelling
Door middel van het opzetten van een enquête onderzoeken wat de behoefte is van de
ondernemers in Doornenburg.
De resultaten zijn op een bijeenkomst besproken. Tijdens deze bijeenkomst is door de
ondernemers besloten om onder de vlag van Stichting Leefbaar Doornenburg een
samenwerkingsverband op te richten.
Inmiddels vinden er bijeenkomsten plaats van de ondernemers waar gekeken wordt naar
de mogelijkheden van samenwerken onder het motto wat is de meerwaarde door
samenwerken, in "Bruisend Doornenburg"

Faciliteren Bouwproject “de Homoethof”
Inleiding
Een groep jongeren hebben in samenwerking met het platform Doornenburg en de
Dorpscontactpersonen onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het bouwen van woningen in
Doornenburg.

Doelstelling
In samenwerking met platform Doornenburg en Gemeente Lingewaard onderzoeken van de
mogelijkheden tot het bouwen van woningen voor starters doorstromers en ouderen.

Taakafspraken
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Dorpscontactpersonen leggen contacten tussen grondeigenaren en gemeente bereiden
infoavonden voor.
Geïnteresseerde gaan samen onderzoeken wat de beste vorm is om tot de uitvoering te
komen.
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Faciliteren Dorpsontwikkelplan DOP
Inleiding
Het DOP is een beleidsplan wat ontwikkeld wordt door de Stichting Leefbaar Doornenburg en
de Doornenburgse bevolking met ondersteuning van de gemeente Lingewaard. Hierin wordt
aangeven hoe hun dorp er over 5-10 jaar uit zou moeten zien. Er zijn werkgroepen
samengesteld die ieder een eigen thema uit gaan werken. De thema’s als sport, milieu en
recreatie, wonen, zorg en welzijn, cultuur, verkeer, onderwijs en bedrijven worden door een
groep van ca. 30 vrijwilligers uitgewerkt. Vervolgens worden de resultaten samengevat in een
Dorpsontwikkelplan wat aan de Doornenburgse bevolking en de Gemeente zal worden
aangeboden
Doelstelling
Samen met de Doornenburgse bevolking opstellen van Dorpsontwikkelplan met visie op de
komende 5 – 10 jaar. Het plan is ambitieus en realistisch en draagt bij aande burgerparticipatie.
Taakafspraken




Aanspreekpunt voor de DOP commissie zijn de dorpscontactpersonen.
De DOP werkgroepen worden bijgestaan door medewerkers van de gemeente
Lingewaard en de DKK (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen) die de groepen
zullen gaan begeleiden.
De dorpscontactpersonen zullen het proces faciliteren.

Voor de uitvoering van het Dorpsontwikkelplan, zie activiteitenprogramma 2016-2018
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Nieuwe projecten 2016-2018
Verbinden en samenwerken
Activiteit
Organiseren van bijeenkomsten met alle belanghebbende partijen
Wanneer
Jaarlijks
Doelgroep
Alle verenigingen, stichtingen, belangenorganisaties, ondernemers
Huidige situatie
Geen overleg
Doelstelling
Afstemmen van doelstellingen, jaarprogramma, nieuwe initiatieven, etc.
Verbinden
Financiering
n.v.t
Continuering
Jaarlijks opnemen in activiteiten programma van de Stichting Leefbaar
Doornenburg
Informatie bulletin
Activiteit
Het uitbrengen van een bulletin met daarin een jaaroverzicht van alle
activiteiten in het dorp.
Wanneer
Jaarlijks
Doelgroep
Alle bewoners van Doornenburg huis aan huis bezorgen
Huidige situatie
Geen bulletin
Doelstelling
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.
Financiering
Subsidie, fondswerving via sponsoren
Continuering
Opnemen in de activiteiten planning van de Stichting Leefbaar
Doornenburg
Welkom in Doornenburg
Activiteit
Het maken van een flyer voor alle nieuwe inwoners van Doornenburg
Wanneer
Jaarlijks om actueel te blijven
Doelgroep
Alle nieuwe inwoners van Doornenburg
Huidige situatie
Geen info
Doelstelling
Het informeren van de nieuwe inwoners over wat er allemaal aanwezig is
en gedaan wordt op sociaal maatschappelijk gebied.
Financiering
Fondswerving via sponsoren
Continuering
Opnemen in de activiteiten planning van de Stichting Leefbaar
Doornenburg
Woningbouw
Activiteit
Wanneer
Doelgroep
Huidige situatie
Doelstelling
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Woningbouw
zsm
Alle bewoners van Doornenburg,
Jarenlang geen woningbouw in Doornenburg, betaalbare woningen
bouwen.
Dmv van bv starterswoningen bouwen behouden we de jongeren en
kunnen er nieuwe gezinnen onstaan, dit komt ten goede voor de scholen
en de verenigingen.
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Financiering
Continuering
Jongeren sociëteit
Activiteit
Jongeren activiteiten
Wanneer
Maandelijks
Doelgroep
jongeren van 13 t/m ……
Huidige situatie
Niet aanwezig
Doelstelling
De jongeren van deze leeftijdscategorie de mogelijkheid geven elkaar te
ontmoeten en activiteiten te organiseren
Het vinden van een juiste locatie
Financiering
Eigen bijdrage, subsidie, fondswerving
Continuering
Werkgroep opzetten waarin begeleiders en de jeugd samen een
programma van activiteiten opzetten bijvoorbeeld
muziek
gaming
spel
cultuur en historie
Jong leert van oud en oud leert van jong
Activiteit
Jong leert van oud en oud leert van jong
Wanneer
In overleg met elkaar
Doelgroep
Ouderen en jeugd
Huidige situatie
Er is geen mogelijkheid
Doelstelling
Ouderen met jongeren door deze activiteit in contact brengen.
Jongere leren oudere gebruik van computer en moderne
communicatiemiddelen zoals email, smart phone, etc
Ouderen verzorgen gastlessen voor de jeugd op gebied van de
geschiedenis van Doornenburg en 2de wereldoorlog, handwerken, groente
verbouwen, etc
Financiering
nvt
Continuering
Gezamenlijke organisatie van de oudere belangengroepen zoals,
Zonnebloem, stichting ouderenwerk Doornenburg, vrouwengilde, PCIwerkgroep en basisschool
Thuisvlijt
Activiteit
Wanneer
Doelgroep
Huidige situatie
Doelstelling

Financiering
Continuering
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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.
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Kennismaking Sport en Spel
Activiteit
Gedurende een week mogelijkheid geven om kennis te maken met sport
en spel verenigingen
Wanneer
1x per jaar
Doelgroep
Alle inwoners
Huidige situatie
Geen
Doelstelling
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
Financiering
nvt
Continuering
Gezamenlijke organisatie van sportverenigingen
Uitvoeringsplan Dorpsontwikkelplan
Activiteit
Uitvoeren van het dorpsontwikkelplan
Wanneer
Als het dorpsontwikkelplan klaar is, zomer 2016
Doelgroep
alle inwoners
Huidige situatie
Faciliteren
Doelstelling
- De toekomst van het dorp voor de komende 5-10 jaar
- Lange termijn visie
- Praktisch uitvoeringsplan
- Een DOP maken met VISIE!
* Versterken
* Identiteit
* Samenwerking
* Innovatie en Integratie
* Enthousiasme
- Ondersteunen van de werkgroepsleden en organisatie
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