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Inwoners van Drimmelen actief voor veiligheid,
sociale betrokkenheid en leefbaarheid
Wethouder Harry Bakker:

”Belangrijk voor alle inwoners”
De gemeente Drimmelen werkt continu aan een
goede dienstverlening en goed contact met
onze inwoners en organisaties. Daarom ben
ik blij dat we samen met vele mensen uit alle
kernen de nieuwe visie Dorpsgericht werken
3.0 hebben gemaakt! Een duidelijke tekening
met vele elementen die staan voor de diversiteit van de gemeentelijke diensten. Een open
en toegankelijke samenleving waarin iedereen
mee kan doen is ons doel.
We behouden daarom het goede en blijven open
staan voor goede initiatieven (bijv. met de subsidie Samen aan de Slag). Ook laten we dingen los en
communiceren tijdig en doorlopend over plannen en
projecten. Hopelijk waardeert u dat en blijft u actief
meedenken met onze gemeente.
Kijk op onze website, lees ‘t Carillon en blijf op de
hoogte via www.wijzijndrimmelen.nl voor evenementen en activiteiten. Het meldpunt is verbeterd
en ons gemeentehuis staat open voor iedereen.
Dorpsgericht werken is en blijft belangrijk voor onze
inwoners!

Dorpsgericht werken
doen we SAMEN
Dorpsgericht werken is de manier van werken
waarbij we samenwerken met de bewoners
(groepen), verenigingen, Woonvizier, politie,
zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en andere partijen in onze gemeente. Hierdoor willen
we de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in onze dorpen verbeteren. Iedereen heeft zijn eigen expertise en die is hierbij
heel belangrijk. Als coördinator Dorpsgericht
werken ben ik de verbindende schakel tussen de
bewoners en externe partijen, maar ook intern.
Waarom werken wij Dorpsgericht?
Wij vinden het belangrijk om bewoners, verenigingen, ondernemers en andere partijen in een vroegtijdig stadium te betrekken bij het maken van plannen,
visie, beleid en het nemen van besluiten. Zij weten
het beste hoe de situatie in hun eigen buurt is. Het is
belangrijk om deze inbreng en kennis te gebruiken.
We stimuleren bewoners ook om zelf met ideeën te
komen en uit te voeren. Uitgangspunt hierbij is het in
vertrouwen samenwerken.

Vernieuwde visie Dorpsgericht werken! Kijk op pagina

6 en 7

Maak kennis met MidZuid: hét sociaal werkbedrijf van de regio
Kijk op pagina
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Bewonersgroepen
In deze krant vindt u informatie over alle bewonersgroepen. Zij zijn voor ons een belangrijke gesprekspartner. Maar ook voor u kunnen ze veel betekenen.

Samen aan de slag
Sinds maart 2015 bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij de gemeente uit het participatiebudget Samen aan de slag. De gemeente
ondersteunt initiatieven voor meer leefbaarheid,
veiligheid en sociale betrokkenheid. Meer informatie
over deze regeling kunt u vinden op:
www.drimmelen.nl/samen-aan-de-slag

Meet & match: Hoe gaat het met de initiatieven en
wanneer is de volgende bijeenkomst?
Kijk op pagina
en
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Doe mee
Dorpsgericht werken doet een beroep op iedereen.
Hebt u ideeën of plannen? Neem dan contact op met
uw bewonersgroep of met mij. Door gezamenlijk de
schouders eronder te zetten kunnen we veel bereiken.
Lilian Lambrechts,
coördinator Dorpsgericht werken

Vernieuwde visie Dorpsgericht werken
In deze krant is de visie Dorpsgericht werken in de
vorm van een afbeelding te vinden. Dit is bewust
gedaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken. De
visie staat als afbeelding met bijbehorende toelichting én als animatiefilm ook op wijzijndrimmelen.nl.
Deze visie is tot stand gekomen met inbreng van bewoners, verenigingen, ondernemers, het college, de
gemeenteraad en de interne organisatie.

Het Prinsenpark in Made: een unieke samenwerking
Kijk op pagina
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Iedereen bereiken
We vinden het belangrijk om alle bewoners te bereiken. Daarom hebben we www.wijzijndrimmelen.nl,
dat is een interactieve website. U als bewoner kunt
deze site gebruiken om bijvoorbeeld ideeën/initiatieven voor uw buurt te bespreken. Als gemeente zetten
we wijzijndrimmelen.nl in om bewoners interactief
mee te laten denken over plannen en/of nieuw beleid.

Uitreiking 100e cheque Samen aan de slag
Kijk op pagina
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samen

Buurtsportcoaches
Een actief en gezond leven begint bij genoeg beweging. Dat geldt voor zowel jong als oud. Sinds
4 jaar subsidieert de gemeente Drimmelen via Surplus de buurtsportcoach. Het doel hiervan is: elke
doelgroep zoveel mogelijk te laten bewegen, in welke vorm dan ook. Dat is niet alleen goed voor
de gezondheid, maar ook de sociale kant en het plezier speelt een grote rol. Wij vinden ook dat gedeelte erg belangrijk en nemen dat als speerpunt mee in onze activiteiten en evenementen.
Samen met jullie organiseren wij allerlei beweegactiviteiten. Wij proberen de schakel te zijn die jullie
helpt om door te gaan met het organiseren of vinden
van een beweegactiviteit.

samen

Wat is het CJG?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Drimmelen Geertruidenberg
geeft advies en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien aan ouders,
kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals.
Iedere ouder heeft wel eens vragen over opvoeden en opgroeien. Of je nu zwanger bent, kleuters of pubers grootbrengt, elke fase van het ouderschap kent zijn
eigen uitdagingen. Ook als kind of jongere kun je vragen hebben over veranderingen tijdens het opgroeien. Bijvoorbeeld de situatie thuis en op school of over
vriendschap, seksualiteit, alcohol en drugs.
Het CJG Drimmelen Geertruidenberg geeft advies en ondersteuning bij opvoeden
en opgroeien aan:
• ouders en verzorgers van kinderen en jongeren tot 23 jaar
• kinderen en jongeren tot 23 jaar
• professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken

Een aantal voorbeelden:
• Zoek jij een sportmaatje? Wij helpen je met
zoeken.
• Ben jij benieuwd welke vereniging er het best bij
je past? Wij kijken met je mee.
• Wil je een sportief evenement organiseren, maar
weet je de juiste weg niet te bewandelen? Wij
lopen de procedure met je door.
• Denk jij iets te missen in onze gemeente? Geef
het aan, dan kijken wij samen naar de kansen
die er liggen.

Voor meer informatie:
www.cjgdrimmelen geertruidenberg.nl
of bel 0162-690120 (tijdens kantooruren).
Ook is het CJG te bereiken via
scholen en huisartsen.

Benjamin; gericht op de jeugd
06-22371719 benjamin.van.wanrooij@surplus.nl

06-23067360 femke.selders@surplus.nl

Toegankelijke activiteiten
Ook kunnen clubs en verenigingen tot 15 december
2019 een subsideaanvraag indienen voor het toegankelijker maken van hun activiteiten.
Kijk voor meer informatie op www.drimmelen.nl/
toegankelijkheidssubsidie-kom-binnen
of neem contact op met Tessa Kuijsters via
tkuijsters@drimmelen.nl of via 0162-691308.

Dementievriendelijk

Jacqueline Slotboom
076-5027788
Jacqueline.slotboom@surpluswelzijn.nl

Jongerenparticipatie
De gemeente Drimmelen stimuleert met het participatieproject initiatieven van jongeren die een actieve bijdrage willen leveren aan onze
gemeente. Een voorbeeld van een project is Expeditie Drimmelen: een
jaarlijks terugkerend evenement voor de jeugd.
Dit evenement wordt gehouden in de Biesbosch en de organisatie hiervan ligt
in handen van jongeren met ondersteuning van de jongerenwerker. Daarnaast
organiseert de gemeente in samenwerking met het Dongemond College een
‘Jongerengemeenteraad dag’. Tijdens deze dag gaan leerlingen actief aan de slag
met als doel een activiteit te ontwikkelen en daadwerkelijk uit te voeren.
Heb jij leuke ideeën? Neem dan contact op met de jongerenwerker van de
gemeente Drimmelen: Paul van Dijk via pvandijk@surplus.nl en 076-5027788 .

Wijzijndrimmelen.nl
Leefstijldag Dongemond College
Jaarlijks organiseert het Dongemond College Made samen met Jongerenwerk, GGD West-Brabant, Novadic Kentron en de gemeente Drimmelen de Leefstijldag. Derdejaarsleerlingen volgen tijdens deze dag verschillende workshops en voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van
een gezonde leefstijl.
Thema’s die hierin terugkomen zijn onder andere drugs, alcohol, omgaan met
groepsdruk, weerbaarheid, (digitaal) pesten, social media en gaming. Diverse
professionele organisaties worden gevraagd om een sessie te verzorgen. Zo zijn
onder andere Sense, Helder Theater, Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg, Be Aware en Horizon betrokken.

In 2019 is het 75 jaar geleden dat Brabant werd bevrijd. En in 2020
is het 75 jaar geleden dat heel Nederland werd bevrijd. Deze bijzondere jaren willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan
in onze gemeente!

Later in 2019 gaan we ook naar de dorpen
toe om informatie aan inwoners te geven.

Daarom zijn verschillende verenigingen en organisaties bezig om te kijken hoe
we de 75-jarige bevrijding kunnen herdenken en de vrijheid kunnen vieren.

In maart 2019 organiseren we interactieve bijeenkomsten voor leden en besturen van verenigingen.
Steeds meer mensen krijgen dementie en moeten
langer thuis blijven wonen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een korte voorlichting gegeven en wordt
met elkaar bekeken wat je als vereniging met dit onderwerp kunt doen.

Creatief ontmoeten is één van deze projecten. Wekelijks is er een groepje mensen creatief bezig met
elkaar waarbij iedereen welkom is.

WijzijnDrimmelen.nl is een interactieve website. Deze website brengt
inwoners, ondernemers, organisaties, gemeente en verenigingen uit
alle dorpen binnen de gemeente Drimmelen bij elkaar.
Het is een plek waar ideeën kunnen ontstaan en initiatieven zich
verder kunnen ontwikkelen. Een plek waar je als gemeenschap
kunt meedenken, meepraten en meedoen aan nieuwe
plannen. Waar iedereen kan reageren, een discussie op gang
kan brengen en zijn of haar inzet kan aanbieden in de
vorm van kennis, ervaring en/of mankracht.
Op de website kunnen er nieuwsberichten
worden geplaatst en er is ook een agenda waar
activiteiten op gezet kunnen worden. Wil je voor
je vereniging of organisatie een apart tabblad dan
kun je dat aanvragen via
communicatie@drimmelen.nl
Elkaar helpen. Dat is waar WijzijnDrimmelen.nl voor staat
en dit ook mogelijk maakt. Kijk eens rond en zie welke
mogelijkheden WijzijnDrimmelen.nl jou biedt!

75 jaar bevrijding dorpen
gemeente Drimmelen

• 20 maart 2019 20.00 uur in den Domp, Lage
Zwaluwe
• 27 maart 2019 20.00 uur in de Korenbeurs, Made

Data en locaties:

We hebben binnen dit thema ook verschillende dingen georganiseerd, zoals: voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen voor medewerkers van de dorpsteams, wijkagenten, Woonvizier etc.

Activiteitencoach

2 - INFORMATIEKRANT DORPSGERICHT WERKEN

De gemeente doet hiervoor noodzakelijke aanpassingen aan gemeentelijke gebouwen, zoals buurthuizen, sporthallen en het gemeentehuis. Daarbij
kan het gaan om het rolstoelvriendelijk maken en
het aanbrengen van een duidelijke bewegwijzering.

De gemeente Drimmelen is een van de gemeenten die ‘Dementievriendelijkheid’ hoog
op de agenda heeft staan. We hebben binnen
onze gemeente al een aantal organisaties die
inmiddels dementievriendelijk zijn: AH Made,
Theek5, gemeente Drimmelen en SWO.
Femke; gericht op ouderen en mensen met
een beperking.

Als activiteitencoach zoek ik mensen met leuke
ideeën voor de gemeente Drimmelen, die ondersteuning nodig hebben bij de uitvoering daarvan.
Wilt u bijvoorbeeld iets opzetten op het gebied van
vrijetijdsbesteding en
weet u niet goed waar
u moet beginnen? Signaleert u ergens een
probleem of gemis en
wilt u kijken naar mogelijke oplossingen?
Of heeft u daar zelf al
een oplossing voor bedacht? Dan kunt u mij
bellen of mailen.

Gemeentelijke gebouwen, clubs en verenigingen zijn zo veel mogelijk toegankelijk voor
iedereen. Alle inwoners, met en zonder beperking, kunnen meedoen aan de samenleving.
Dat is het uitgangspunt van het uitvoeringsplan ‘Kom Binnen!’ dat de gemeenteraad in
2017 vast heeft gesteld.

Samen bekijken we wat voor jou het beste werkt!

We organiseren al verschillende activiteiten: voor
jong en oud, voor iedereen die van bewegen houdt!
Houd hiervoor de agenda op wijzijndrimmelen.nl
goed in de gaten. Neem daarnaast ook eens een
kijkje op de Facebook pagina: Buurtsportcoaches
Drimmelen.
In onze gemeente hebben wij twee
buurtsportcoaches:

Wat maakt uw dag een fijne dag en hoe kunnen
we daar samen vorm aan geven?

Toegankelijkheid

Inmiddels staan er al verschillende ideeën voor deze periode op het programma. Van deze activiteiten wordt een kalender gemaakt. Deze komt als
bijlage bij een speciale krant over de bevrijding van de verschillende dorpen.
Via wijzijndrimmelen.nl worden jullie ook op de hoogte gehouden.
Het is in elk geval de bedoeling om op 5 mei 2020 in alle dorpen een brunch
te organiseren en daarna nog een gezamenlijke activiteit.
Voor meer informatie en eventuele ideeën kan er contact opgenomen worden met Lilian Lambrechts via llambrechts@drimmelen.nl

MidZuid zorgt voor een nette en prettige leefomgeving
Wij zijn hét sociaal werkbedrijf MidZuid van
vier gemeenten in de regio Dongemond. We
ontwikkelen en begeleiden mensen succesvol
naar werk. Want iedereen verdient een kans
op werk. Wij helpen die kans te vinden of te
creëren.
Met diverse werkplekken bij werkgevers en bij ons
in de schoonmaak, catering, productie of groenvoorziening. Zo bieden wij ook de inwoners van
de gemeente Drimmelen een opstap naar werk.
U wilt een mooie en prettige openbare leefruimte.
Onze collega’s van de groenvoorziening staan voor
u klaar. Samen maken wij Drimmelen! Meer weten
www.midzuid.nl of stuur een e-mail naar:
info@midzuid.nl.

Saamhorigheid behouden
We zijn een enthousiaste club mensen, die al tien
jaar met passie en daadkracht de handen uit de
mouwen steekt. Onze focus ligt vooral op het toerisme, schoonmaken en -houden van het dorp en
de monumenten die we hier zelf gecreëerd hebben. Aardig wat hebben we in die tijd voor elkaar
gekregen. Het griendje aan de Ruilverkavelingsweg, de ludieke informatieborden – waarop vroegere tijden herleven – en de jeu-de-boulesbaan
die vervolgens een heuse competitie in gang
heeft gezet, zijn daar treffende voorbeelden van.
Wat we eigenlijk proberen is hier met zijn allen
de saamhorigheid te behouden… en dat lukt ons
meer dan redelijk.

Anita Joore, Hart voor Drimmelen

Mantelzorg
SWO Drimmelen ondersteunt mantelzorgers, geeft informatie, advies en
organiseert activiteiten voor jonge, werkende en oudere mantelzorgers.
Denk hierbij aan: themabijeenkomsten, het Alzheimercafé, contact met
lotgenoten en ontspannende activiteiten.
Jaarlijks ontvangen mantelzorgers van zelfstandig wonende inwoners in de
gemeente Drimmelen een blijk van waardering van de gemeente. Volwassen
mantelzorgers ontvangen € 150.
Kinderen van 6 tot 23 jaar die opgroeien in een gezin met zorg krijgen jaarlijks
een cadeaubon. We organiseren een toffe dag voor hen zoals met bowlen,
crossjumpen, film kijken en nog veel meer.
Aanvragen van mantelzorgwaardering kan van 1 april tot 1 december 2019
via mantelzorg@swodrimmelen.nl of bel naar 0162-451894
Kinderen kunnen zich aanmelden via jmz@swodrimmelen.nl

Volg ons:
U kunt de coördinator Dorpsgericht
Werken bereiken volgen via twitter
@LilianDrimmelen en facebook
Lilian Lambrechts@facebook.com
Ook de gemeente is te volgen via Facebook
drimmelengemeente@facebook.com
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meet & match / koerskaart

meet & match / koerskaart

ANWB AutoMaatje

Meet & Match

Vanuit een initiatief van de KBO en met subsidie van de gemeente is SWO Drimmelen per
maart 2018 van start gegaan met ANWB Auto
Maatje. Binnen de gemeente is er een groot
aantal mensen minder mobiel en voor vervoer
afhankelijk van anderen. Een bezoekje naar
een winkel of een partner bezoeken in het ver-

Meet & Match zijn bijeenkomsten die naar aanleiding van de Koerskaart
“Denk Mee Doe mee” zijn georganiseerd. Meet & Match is een werkwijze
om initiatieven een podium te bieden. Tijdens de bijeenkomsten
zijn bewoners(groepen), maar ook het maatschappelijk middenveld
vertegenwoordigd.

zorgingstehuis kan al een hele opgave zijn en
is helaas daarom niet voor iedereen vanzelfsprekend.
AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers tegen een kleine onkostenvergoeding minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. Elke rit is

In eerdere Meet & Match bijeenkomsten zijn er
uiteenlopende initiatieven met een korte pitch
gepresenteerd, Deze ideeën dragen bij aan de
vraag: “Hoe kunnen we zorgen dat iedereen
(zoveel mogelijk) mee kan doen”. De mensen met
een idee gingen daarna met vertegenwoordigers
van bewoners(groepen), ondernemers, organisaties, onderwijs, gemeente en maatschappelijke organisaties aan de slag.

meer dan vervoer alleen. De vrijwillige chauffeur
kan eventueel mee naar een doktersbezoek of om
boodschappen te doen. Elke rit betekent een nieuw
sociaal contact: een gesprek tussen deelnemer en
chauffeur.
Voor meer informatie: SWO Drimmelen
automaatje@swodrimmelen.nl of 0162-748739.

Sociaal cultureel dorpshart Made
José Mureau gaf tijdens een Meet & Match
bijeenkomst een pitch over haar idee om het
gebied rondom de Bernarduskerk en de pastorie met bijbehorende tuin tot een sociaal
cultureel dorpshart te maken. Dit idee kreeg
veel bijval. In de verkennende fase zijn veel
partijen waaronder gebruikers van de Mayboom benaderd en bevraagd. Er is gevraagd
of verenigingen een verplaatsing naar de
Bernarduskerk zien zitten en welke ideeën ze
daarbij hebben. De gesprekken hebben veel
praktische informatie opgeleverd.

Het doel is om samen het idee verder te ontwikkelen. In deze krant brengen we een aantal van die
ideeën, ook van andere bijeenkomsten, uitgebreider
voor het voetlicht. De volgende Meet & Match vindt
plaats in mei/juni 2019. Tijdens die Meet & Match
worden ook onderwerpen vanuit de gelukstour door
de gemeente Drimmelen meegenomen.

Op pagina 9 van deze krant ziet u de ontwikkelingen om tot een totaal plan met het Gaymansplantsoen en de Mayboom te komen. De input van de
verenigingen wordt gebruikt voor een eventuele
verdere invulling van dit plan. Als het plan doorgang vindt, komen er vervolggesprekken met de
verenigingen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden.

Heb je een idee voor de Meet & Match dan kun je
dat melden bij de coördinator Dorpsgericht werken:
Lilian Lambrechts via llambrechts@drimmelen.nl

Buurtvereniging Burgemeester Smitsplein

Dorpspluktuin
Hooge Zwaluwe
De pluktuin achter de Dagwinkel in Hooge Zwaluwe is het resultaat van
de Meet & Match op 30 juni 2017. Het idee om met én voor inwoners
nieuwe natuur te realiseren op gemeentegrond dichtbij huis waar fruit,
noten en bessen geplukt kunnen worden sprak veel mensen aan.
Tijdens bijeenkomsten met inwoners is het plan verder uitgewerkt, waarna de
vereniging Madese Natuur Vrienden het uiteindelijke ontwerp heeft verzorgd.
Sponsoring en financiële ondersteuning van Samen aan de slag zetten het licht
op groen. Op de ‘NL Doet dag’ van 10 maart 2018 was het zover en is door vele
vrijwilligers de pluktuin aangeplant. Op dezelfde dag werden zowel de pluktuin
als de aangrenzende speeltuin feestelijk geopend en werd de naam “Pluk-Speeltuin” onthuld door wethouder Jan-Willem Stoop.
Ondanks de extreme droogte is de pluktuin ongeschonden de zomer doorgekomen en kon iedereen tot in de herfst genieten van biologische bessen, frambozen, bramen en rozenbottels.
Wilt u betrokken worden bij activiteiten van de pluktuin? Stuur dan een email
naar dorpspluktuinen@gmail.com

Gespreksgroep voor mensen die
hun blik willen verruimen
De pitch van Cees Thijssen op de zeepkist tijdens een Meet & Match bijeenkomst heeft tot
de daadwerkelijke start en uitbreiding van een
gespreksgroep geleid. Bij de pitch werden al
contacten gelegd met meerdere enthousiaste
geïnteresseerden. Bovendien werd door de bibliotheek aangeboden om de bijeenkomsten
daar te houden. Van het idee kon dus al snel
overgegaan worden naar uitvoering.
Een bibliotheek is van nature al een plek voor ontmoeting en ontwikkeling, dus dat past prima bij de
aard van de gespreksgroep. Theek 5 in Made is bovendien een laagdrempelige, gastvrije en centraal
gelegen ontmoetingsplek.
In september 2017 is gestart met de maandelijkse
bijeenkomsten voor mannen en vrouwen die het
arbeidzaam leven achter de rug hebben en hun blik
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willen verruimen. Voor elke bijeenkomst wordt in
onderling overleg een thema geformuleerd. Een van
de deelnemers neemt daarvoor per keer het voortouw. Ook is er ruimte voor “actualiteiten”, waarbij
elke deelnemer zijn of haar verhaal kan doen. Een
breed aanbod van onderwerpen is langs gekomen,
waarvoor soms gasten werden uitgenodigd om een
bepaald onderwerp te presenteren. De deelnemers
vormen een zelfsturende, enthousiaste en nieuwsgierige groep mensen die geestelijk actief willen blijven en aan hun sociaal netwerk bouwen.
De bijeenkomsten in de bibliotheek in Made zijn
op vrijdagmiddag in de eerste oneven week van de
maand. U kunt vrijblijvend aansluiten, aanmelden is
niet nodig. De begintijd is 14.00 uur en de eindtijd is
in de regel tussen 16.00 en 16.30 uur.
De data van de bijeenkomsten kunt u vinden op
www.wijzijndrimmelen.nl.

Bewoners rond het Burgemeester Smitsplein in Made hebben eerder de
Koerskaart “Denk mee, Doe mee!” gespeeld. Ze zijn ook naar de Meet &
Match bijeenkomst in het gemeentehuis geweest.
Deze bijeenkomsten en bijbehorende pitches hebben er toe geleid dat een aantal
bewoners de buurtvereniging Burgemeester Smitsplein hebben opgericht. Deze
buurtvereniging is bedoeld om de sociale betrokkenheid van bewoners op en
rond het plein te stimuleren. Een van de eerste activiteiten was een geslaagde
burendag waarbij gestart werd met een lunch. Mensen konden die middag ook
bloemstukjes maken en genieten van muziek. En natuurlijk was er ook volop gelegenheid om met elkaar te praten.
De vereniging organiseert regelmatig activiteiten zoals een nieuwjaarsborrel,
het maken van bloemstukken en een bingo. Er zijn ook leden van de buurtvereniging lid van Alert Drimmelen.

Visie Dorpsgericht werken 3.0
Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad
de visie Dorpsgericht werken 3.0 vastgesteld. Sinds de vorige visie (uit 2012) zijn er
op verschillende terreinen ontwikkelingen
geweest die hebben geleid tot het opstellen
van een nieuwe versie: de visie Dorpsgericht werken 3.0
De visie 3.0 is opgesteld in samenwerking met
alle partijen die een rol spelen binnen het Dorpsgericht werken: bewoners, bewonersgroepen,
samenwerkingspartners, het college, de gemeenteraad, het MT (management team) en interne collega’s.
De vernieuwde visie biedt een goede basis voor
de toekomst, ook richting de omgevingswet. Het
schept kaders en beoogt verbeteringen te brengen in de uitwerking en implementatie van het
Dorpsgericht werken binnen de organisatie en
in samenwerking met eerder genoemde partijen.
Een van de belangrijkste punten die naar voren
kwam tijdens het proces om tot de nieuwe visie
te komen is het belang van goede communicatie
vanuit alle partijen.

Ook qua vorm wijkt de visie 3.0 af van de
voorgaande versie. De visie 3.0 is namelijk
gemaakt in de vorm van een illustratie. Het is
een bewuste keuze geweest om de visie op
deze manier in één beeld te vangen in plaats
van pagina’s vol met tekst. Hierdoor wordt
de visie voor veel mensen toegankelijk en
prettig om te bekijken/lezen. Ook past deze
vorm binnen het coalitieakkoord waarin het
college aan heeft gegeven meer gebruik te
willen maken van beeld in onze communicatie.
De illustratie van de visie Dorpsgericht
werken 3.0 is te vinden op pagina 6 en 7 en
staat samen met de toelichting ook op
www.wijzijndrimmelen.nl. Hier is ook de
animatiefilm die over de visie gemaakt is te
bekijken.
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(prettig) wonen

(prettig) wonen

De Omgevingswet
Op 1 januari 2021 komt er een nieuwe wet:
de Omgevingswet. Deze wet gaat over de
fysieke leefomgeving (wat je buiten ziet)
zoals bouwen, natuur, water, gezondheid,
duurzaamheid en veiligheid.
De Omgevingswet vervangt 26 wetten voor de fysieke leefomgeving zoals bijvoorbeeld de Woningwet. Het is niet zo dat de Omgevingswet alleen deze
wetten samenvoegt. De Omgevingswet heeft ook
minder en eenvoudigere regels.

Centrumplan Made

Partijen werken
samen: inwoners, bedrijven,
organisaties en overheden

Sociaal-cultureel dorpshart Made
Voor de Bernarduskerk, de pastorie met bijbehorende tuin, het Gaymansplantsoen, de Mayboom en aangrenzende grond is hard gewerkt
aan een plan om hier een aantrekkelijk gebied
te maken waar de mensen graag komen en verblijven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden.

Koppelen van kansen
Omgevingsvisie
als basis

Niet alleen de regels veranderen. De Omgevingswet wil ook
dat we anders gaan werken.
Er komen steeds meer plannen vanuit de samenleving en
de samenleving wil samen met
de gemeente optrekken. De gemeente Drimmelen speelt hier
al op in door samen met u plannen op te stellen en uw plannen
waar het kan te ondersteunen.

Minder regels
waar het kan

Gebiedsgericht
Eén aanspreekpunt
Draagvlak

De Omgevingswet legt deze andere manier van werken vast.
Overheden, zoals de gemeente,
moeten voortaan denken vanuit
Onze ambtenaren
mogelijkheden in plaats vanuit
gaan naar buiten
regels. Ook moeten we integraal
werken en meer gaan samenwerken met onze samenleving.
De gemeente Drimmelen bereidt zich al voor op de
Omgevingswet. In 2019 en 2020 wordt er een omgevingsvisie opgesteld: wat voor gemeente willen we
zijn en wat zijn onze opgaven voor de fysieke leefomgeving. Dit willen we samen met u doen, u hoort
daar tegen die tijd meer over.

Bestaand beleid,
dat goed is,
behouden

In de verkennende fase zijn veel partijen benaderd
en ondervraagd. Zo is bijvoorbeeld gevraagd of verenigingen een verplaatsing naar de Bernarduskerk
zien zitten en welke ideeën ze daarbij hebben. De
gesprekken hebben veel praktische informatie opgeleverd.
Vervolgens zijn meerdere interactieve bijeenkomsten gehouden. De aanwezigen is gevraagd mee te
denken over de invulling van het gebied. Er was een
grote opkomst bij de avonden en er is hierbij met
veel enthousiasme meegedacht om te komen tot
een uitgewerkt plan.

Herinrichting straten en pleinen
Rotonde en Raadhuisplein
Het Raadhuisplein en de rotonde zijn klaar. Op het
plein zijn bloembakken en straatmeubilair geplaatst
en op de rotonde staat het kunstwerk De Beweging.
Herinrichting Marktstraat, Molenplein en gedeelte
Kerkstraat
Voor de herinrichting van de Marktstraat, Molenplein en Kerkstraat is de afgelopen tijd gewerkt aan
uitwerking van het ontwerp. In fases wordt de uitvoering van deze straten en het plein opgepakt.
Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
De eerste BIZ binnen de gemeente Drimmelen is
een feit. Met de BIZ investeren ondernemers in een
fonds voor de verbetering van de kwaliteit en uitstraling van het winkelgebied in Made. Het hoofddoel van stichting BIZ Centrum Made is het verbeteren van het ondernemers- en bezoekersklimaat

Centrumroute Terheijden
We willen Terheijden een bruisend centrum
geven, waarbij de doorgaande route een kwaliteitsimpuls krijgt zowel boven als onder de
grond. Onder de grond met een nieuw rioolstelsel en boven de grond met een inrichting
van hoogwaardige kwaliteit. Hierbij zetten we
in op aanpassingen waarbij de dorpse sfeer
versterkt wordt (o.a. stille klinkers in plaats
van asfalt).

Leren
en verbeteren

Voor meer informatie:
www.drimmelen.nl/omgevingswet

Er is gestart met een blanco tekening om omwonenden en belanghebbenden de kans te geven mee te
werken aan een ideale invulling. U als inwoner bent
namelijk een belangrijke adviseur van ons. We hebben uw input daarna op een goede manier kunnen
vertalen in een voorlopig ontwerp. Samen met de
input van de informatieavond van 12 december 2018
wordt dit momenteel tot een definitief ontwerp verwerkt. Het doel is om in april 2019 met de uitvoering

Prinsenpark in Made
Een bijzonder project: het Prinsenpark in
Made. Dit park in de Prinsenhof is het resultaat van een unieke samenwerking tussen inwoners, wijkvereniging Prinsenhof en de gemeente.

gerealiseerd. Het park is in afstemming
met de gemeente aangelegd. De wijkbewoners zorgen zelf mede voor het
onderhoud en de gemeente zorgt voor
de periodieke keuring.

Uitbreiding geboden

Het bestaat uit een speeltuin, jeu-de-boulesbaan,
voetbalveldje en een aantal rustplekken. Het is een
centrale ontmoetingsplek voor buurtbewoners,
maar ook voor mensen daarbuiten. Het Prinsenpark
was een initiatief van inwoners en kwam tot
stand door een samenwerking tussen inwoners,
wijkvereniging Prinsenhof en gemeente. De
gemeente droeg ook financieel bij (via de regeling
Samen aan de Slag), net als lokale sponsors en
landelijke fondsen, zoals het Oranjefonds, VSBfonds en Jantje Beton.
Het Prinsenpark is voor de gemeente een project
dat uitstekend past binnen het Dorpsgericht werken. Samen met de initiatiefnemers is op zoek gegaan naar mogelijkheden om het daadwerkelijk te
realiseren. Niet eerder zijn speeltoestellen en de
inrichting van een park door een wijkvereniging zelf

fotografie: Harry Gouverneur
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Inwoners en overheden met elkaar in contact
brengen om tegemoet te komen aan hun behoeftes; daar staat Bewonersplatform Lage
Zwaluwe voor. Om dat te bereiken onderhouden
we contacten met politie, gemeente, jongerenwerkers, sportcoaches, thuiszorg, stichtingen,
verenigingen en andere bewonersgroepen. Onderwerpen die dan ter sprake komen, zijn onder meer de inrichting en het onderhoud van de
wegen, straatmeubilair en bestemmingsplannen. We denken mee met voorstellen van de gemeente over ons dorp en hebben daarbij altijd
de leefbaarheid in Lage Zwaluwe voor ogen. Om
dit ook voor de toekomst te garanderen, is een
uitbreiding van het huidige team wel geboden.

Ferdinand Vonk,
Bewonersplatform Lage Zwaluwe

Effectbestek openbaar groen
De gemeente Drimmelen wil dat het onderhoud van het openbaar groen beter aansluit bij de wensen van inwoners en gebruikers. Daarom is er in het integraal groenbeleidsplan 2017-2026
Groen leeft en verbindt besloten om te gaan werken met een
effectbestek. Een effectbestek is een nieuw onderhoudscontract dat niet specifiek gericht is op frequentie of beeldkwaliteit,
maar juist op het effect van de onderhoudswerkzaamheden op
de tevredenheid van de inwoners. Door middel van een jaarlijkse

in het centrumgebied, door het vergroten van de levendigheid en aantrekkelijkheid. Bijvoorbeeld met
evenementen, activiteiten rondom de feestdagen,
sfeerverlichting en extra aankleding van de winkelstraten.

enquête wordt de tevredenheid over het groen gemeten en de
uitkomsten daarvan geven richting aan het onderhoud. Dit jaar
is een nulmeting gedaan om de huidige tevredenheid te meten.
MidZuid is onze partner voor het onderhoud van het groen in
onze gemeente. Op pagina 3 kunt u meer over deze organisatie
lezen.

Home Safety Check
Brand voorkomen is beter dan blussen
De brandweer en de gemeente Drimmelen werken al geruime tijd samen aan
brandpreventie.Eén van de belangrijke activiteiten in dit kader is het uitvoeren van de zogenaamde Home Safety Checks.

Wat is een Home Safety Check?
Vrijwilligers, met brandweerkennis en –ervaring, komen bij u langs om uw
woonsituatie door te nemen. Aan de hand van een checklist wordt gekeken
naar alle zaken, die uw brandveiligheid kunnen verhogen. U krijgt tips en
ideeën aangereikt om uw brandveiligheid te verbeteren.

Gratis
Een Home Safety Check duurt ongeveer 1 uur en is geheel GRATIS. U verplicht zich tot niets. U ontvangt na afloop een samenvatting van de tips en
een rookmelder.

Aanmelden

te kunnen starten.
Om het gebied in 1 keer integraal aan te kunnen
pakken wordt er actief samengewerkt met andere
belanghebbende partijen. Deze belangrijke partijen
zijn onder andere het TEC: zij willen een warmtenet
aanleggen in de route, en het waterschap Brabantse
Delta die de dijkkering (deel Molenstraat) moet verhogen. Zij denken en doen actief mee.
We hebben geleerd dat het werken met goed en
duidelijk beeldmateriaal, kortere doorlooptijden
en goede én tijdige communicatie belangrijk zijn in
zo’n proces. Dit geven we ook extra aandacht in het
belang van een mooie en duurzame centrumroute
Terheijden. Er vinden nu ook veel 1 op 1 gesprekken
plaats en dat werpt zijn vruchten af.
Via de website: www.drimmelen.nl/herinrichtingcentrumroute-terheijden kunt u de laatste ontwikkelingen volgen.

Extra handjes en
creatieve denkers

Wilt u uw woning
verduurzamen?

Samen Actief Made (SAM) bestaat uit een groepje gedreven mensen dat – zoals al in de naam zit
– samen activiteiten organiseert om de saamhorigheid te bevorderen en zo van Made een nog
aantrekkelijker dorp maakt. Ook denken we mee
met onderwerpen die voor Made van belang zijn,
zoals het centrumplan en het sociaal-cultureel
dorpshart. De eerlijkheid gebied echter wel te
zeggen dat het aantal leden de afgelopen jaren
nogal terug is gelopen. Om op de vertrouwde
voet verder te gaan… maar er liever nog een
tandje bij te zetten, zijn extra handjes en creatieve denkers nodig.

Energieloket en
Buurkracht helpen u!

Els van der Made,
Samen Actief Made

Via het nieuws hebt u vast al gehoord dat we
allemaal van het gas af moeten. Daarbij is
het slim om energiebesparende maatregelen
te nemen, zoals een goede isolatie van uw
woning.
Met het nemen van energiebesparende maatregelen kunt u nu al aan de slag gaan. Vindt u dit lastig?
Kijk dan eens op ons Energieloket:
www.regionaalenergieloket/drimmelen.nl.
Daar vindt u informatie, kunt u een huisscan maken,
kunt u vragen of er een energieambassadeur bij u
langs komt en kunt u offertes opvragen.
Wilt u liever samen met uw buurt aan de slag, dan
kan Enexis u hier met Buurkracht mee helpen. Meer
informatie hierover vindt u op www.buurkracht.nl.

Voor de (gratis) Home Safety Check kunt u zich aanmelden bij:
Joost Verschuuren, gemeente Drimmelen: jverschuuren@drimmelen.nl
Graag vermelden: Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat we u
kunnen bereiken voor het maken van een afspraak.
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samen aan de slag

Alle partijen doen mee

Initiatieven Samen aan de Slag

Binnen onze gemeente ontstaan met regelmaat initiatieven voor meer leefbaarheid, veiligheid
en sociale betrokkenheid. Een goede zaak! Zo ontstaat meer betrokkenheid van bewoners bij uw
straat, buurt of dorp. Gemeente Drimmelen wil deze initiatieven ondersteunen. Dat kan door meedenken, faciliteren en/of door een financiële bijdrage. Voor dat laatste is er de regeling Samen aan
de slag. Hebt u een idee voor een activiteit en kunt u daarbij financiële ondersteuning gebruiken?
Dien dan een aanvraag in bij de gemeente.
Om welke activiteiten gaat het?
Het kan gaan om verschillende activiteiten, denk
bijvoorbeeld aan culturele activiteiten en sportevenementen. Maar ook aan initiatieven om elkaar
beter te leren kennen of om ook bewoners met een
beperking bij de buurt te betrekken.

aanvraag indienen. Het gaat om een eenmalige bijdrage voor nieuwe activiteiten. De bijdrage is maximaal € 2.000. De regeling Samen aan de slag geldt
voor de komende 4 jaar zolang het budget nog niet
op is.

Meer informatie en indienen van uw aanvraag
Enkele voorbeelden:
• een voetbaltoernooi of zeskamp;
• een schoonmaakactie (incidenteel of
structureel);
• een speurtocht of buurtwandeling;
• activiteiten in het kader van buitenspeeldag,
burendag, Nederland Doet, etc.

De bijdrage

Voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u terecht op:
Drimmelen.nl/samen-aan-de-slag. Vraag de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit aan.
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met
Lilian Lambrechts, coördinator Dorpsgericht
werken, via tel. 140162, of email:
llambrechts@drimmelen.nl

Inwoners, bewonersgroepen, dorpsraden, verenigingen of stichtingen in onze gemeente kunnen een

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanpassen loods voor kano opslag
Avondvierdaagse Made
Baas tot het einde
BBQ inwoners Hooge Zwaluwe en Helkant tijdens zomervakantie
Burendag Kalkvliet
Burendag Patronaatstraat
Buurtfeest Haagstraat/ Dahliastraat
Centrale bouwruimte carnaval Drimmelen
Creatieve en eigenwijze markt
Dorpspluktuinen
Griendenevenement
Heel Drimmelen Boult
Kleding jeugdraad Hooge Zwaluwe
Kunst en muziek aan de haven
Opening ‘de Abt’
Opening en ingebruikname Prinsenpark
Oude Weideloop Wagenberg
Picknicktafel bij Mariakapel Poolsedreef
Renovatie ontmoetingszaal de Kloosterhof
Sinterklaasmiddag Lage Zwaluwe
Stichting Zomervermaak: Tussen kunst en kitch
Straatfeest van Vurenstraat
12,5 jaar Traais smartlappenkoor
200 jaar brandweer Terheijden
30 jarig bestaan buurtverening ’t Hoekske
60 jarig bestaan Koningsdag Wagenberg

60 jarig bestaan Koningsdag Wagenberg

200 jaar brandweer Terheijden

Perfect tweerichtingsverkeer
Wij zijn de oren en ogen van Terheijden en daarmee een perfect klankbord tussen dit dorp en de
gemeente. Liggen er plannen op tafel dan worden wij veelal niet alleen geïnformeerd maar ook
naar onze mening en ideeën gevraagd. Of het nu
gaat om hondenuitlaatplaatsen, parkeerproblemen, infrastructuur of herinrichting. We zijn een
behoorlijk actieve club en dat wordt (h)erkend
door de gemeente. Zij benadert ons, maar als wij
geluiden in het dorp opvangen – de nieuwe hoogspanningsmasten en het windmolenpark zijn daar
goede voorbeelden van – klimmen we uiteraard
ook zelf in de telefoon. Wat dat betreft is er sprake
van perfect tweerichtingsverkeer.

Begin 2018 werd de 100e cheque van ‘Samen aan de slag’ uitgereikt. Deze
aanvraag werd ingediend door de volleybalafdeling van Sportvereniging
Hirundo voor de realisatie van een beachvolleybalveld. Zij hebben samengewerkt met Scouting Zwalaho om tot dat voorstel te komen. Dit veld op
het terrein van Scouting Zwalaho kan door zowel Zwalaho als de volleybalvereniging gebruikt worden.

Kees Rompa,
Bewonersplatform Terheijden

Hartstikke leuk
Wat ons drijft? Iets terug doen voor Hooge Zwaluwe en Helkant en daar de saamhorigheid en
leefbaarheid bewaken. Dat doen we door te signaleren, informeren, verbinden, adviseren, ondersteunen, organiseren, het initiatief nemen en
uit te voeren. Maar het is ook gewoon hartstikke
leuk hiermee bezig te zijn, zeker als het resultaat
oplevert. Zo hebben we ons onder meer hard gemaakt voor het verbeteren van de groenvoorzieningen, verkeersveiligheid en aanleg van speelvelden/speeltoestellen.
Maar het grootste wapenfeit is toch wel het
‘straatnamenproject’ dat redelijk wat lokale pers
heeft gekregen en nu ook uitgevoerd gaat worden
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Uitreiking 100e cheque
van Samen aan de slag

in omliggende kernen.

Karel van Schubert,
Hooge Zwaluwe Voor Mekaar

De gemeente Drimmelen hecht veel waarde aan dit soort initiatieven en wilde
deze mooie mijlpaal dan ook graag vieren. Wethouder Harry Bakker en Lilian
Lambrechts (Coördinator Dorpsgericht werken) hebben op die dag daarom de
cheque van € 2.000 samen met een taart uitgereikt aan de initiatiefnemers.

Activiteiten en bijeenkomsten in uw dorp

AGENDA 2019-2020
Verenigingen

Gemeente
Bewonersplatform
Lage Zwaluwe

Hart voor Drimmelen

Wijkagenten

Zorg en welzijn
SAM
Samen Actief Made

Hooge Zwaluwe
Voor Mekaar
Ondernemers

Onderwijs
Dorpsraad
Wagenberg

Bewonersplatform
Terheijden

Speeldata Koerskaart (zie pagina 2 deze krant):
20 maart 2019
Bijeenkomst: ‘Hoe ga je om met dementie in je vereniging?’
(20.00 uur, Den Domp, Lage Zwaluwe)
27 maart 2019
Bijeenkomst: ‘Hoe ga je om met dementie in je vereniging?’
(20.00 uur, De Korenbeurs, Made)
6 mei 2019
Start Wandelchallenge
20, 21 en 22
Burendag
september 2019
september 2019
75 jaar bevrijding
t/m 5 mei 2020
17 t/m 13 oktober 2019 Week van de Veiligheid

Jongerenwerk

Woonvizier
Coördinator
Dorpsgericht
werken

We vinden samenwerken met bewoners(groepen), verenigingen, ondernemers en organisaties van groot belang. Zij zijn nauw betrokken bij alles wat met het Dorpsgericht
werken te maken heeft.
Dorpsgericht werken draait om samenwerken.
Dit doen we met bewoners(groepen), verenigingen, ondernemers, organisaties en andere
instanties om de leefbaarheid, veiligheid en
sociale betrokkenheid in de dorpen te versterken. Alle partijen doen dus mee. Hieronder
lichten we een aantal samenwerkingspartners
verder toe:

Woonvizier

Sinterklaasmiddag Lage Zwaluwe

NOTEER IN UW AGENDA

Woonvizier beheert ongeveer 2.700 woningen
in de gemeente Drimmelen. Zij werken al jarenlang intensief samen op diverse terreinen.
Het zorgen voor goede en betaalbare woonruimte is en blijft de prioriteit. Daarnaast is de
focus ook gericht op investeren op het gebied
van duurzaamheid en de toegankelijkheid van
de woningen. Vooral de toegankelijkheid is
erg belangrijk, zeker nu steeds meer mensen
tot op hoge leeftijd in hun woning blijven wonen. Woonvizier blijft sterk betrokken bij de
leefbaarheid en vitaliteit in de verschillende
kernen. Een huis moet een thuis zijn en een
veilige en mooie woonomgeving is daarbij
heel belangrijk. Het Dorpsgericht werken is
een prima manier om samen met bewoners en
verschillende partijen de leefbaarheid, sociale cohesie en betrokkenheid vast te houden
en daar waar nodig te vergroten.

Politie
De politie en de wijkagenten kunnen hun werk
niet (goed) doen zonder uw hulp. Dorpsgericht werken staat ook voor informatie delen
over problemen in het dorp. Informatie die wij
als politie heel hard nodig hebben. Bijvoorbeeld over problemen tussen buren of door
hangjongeren.
In het laatste geval: wie zijn die hangjongeren dan? Komen ze uit het dorp? Weten hun
ouders wat ze uitsproken? Op welke momenten zijn ze er? Zijn ze gewoon aan het chillen
of maken ze de boel kapot en vies? Plegen ze
strafbare feiten? Informatie die u heeft, omdat

u een ouder bent, omwonende of betrokkene.
Die informatie moeten we daarna omzetten in
daden. Want zulke problemen zijn niet van de
politie alleen. Dorpsgericht werken doen we
samen. Met de gemeente, jongerenwerkers,
bewoners en politie. Maar in het geval van
het eerdere voorbeeld, ook met de jongeren
zelf. Informatie is van belang bij het oplossen
van misdrijven, arresteren van daders en het
terugdringen van strafbare feiten. Voor de
aanpak van woninginbraken zijn we van u afhankelijk. Bel ons als u een verdachte situatie
of een verdacht persoon ziet of hoort.
Vertrouw op uw gevoel en bel direct 112 als de
verdachte situatie gaande is.
Wilt u op een later tijdstip iets melden? Maak
dan gebruik van het landelijk telefoonnummer
van de politie: 0900-8844.

Uw meldingen, vragen of ideeën
Meldingen over de openbare ruimte
Meldingen over de openbare ruimte kunt u doen bij het meldpunt van de gemeente Drimmelen
via www.drimmelen.nl, telefonisch via 14 0162 of per e-mail: meldpunt@drimmelen.nl.
Denk daarbij aan: losliggende stoeptegels, het onderhoud van het openbare groen, het
onderhoud van wegen en illegale vuilstort.

Storingen / meldingen openbare verlichting
Heeft u meldingen naar aanleiding van een storing va de openbare verlichting dan kunt u
dit doorgeven bij firma Infra Breda via de telefoon: 0800 6846832.

Buitengewoon opsporings ambtenaar (Boa)
Voor meldingen over hondenpoep, zwerfvuil en parkeerproblemen en kleine ergernissen
heeft de gemeente Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa) in dienst. Zij brengen aan
de hand van uw meldingen het probleem in beeld. Zo nodig geven zij een bekeuring.

Meldingen van overlast, vernielingen, criminaliteit verdachte situaties
Meldingen kunt u aan de politie doorgeven via telefoon: 0900 8844. Bel bij spoed of
heterdaad: 112. Anonieme meldingen: 0800 7000. Bij deze meldingen is het belangrijk om
aan te geven: soort overlast, verdachte situatie/persoon, tijdstip overlast verdachte situatie/
persoon, signalement: kleding, haardracht, baard, snor andere opvallende kenmerken,
kenteken voertuig, opvallende kenmerken voertuig.

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

BEWONERSGROEPEN

Wijkagenten
Dorpsgericht werken is de wijkagenten op
het lijf geschreven. Zij zijn de schakel tussen
het dorp en het politiekorps, het eerste
aanspreekpunt voor politiezaken. Voor de
politie is deze schakel zo belangrijk dat er
speciaal, buiten de reguliere wijkagenten
een wijkagent Dorpsgericht werken is
aangesteld. Deze fungeert als schakel
tussen alle dorpskernen, bewonersgroepen,
gemeente en politie. Overigens zijn ze niet de
enige politiemensen die in het dorp werken.
Ook agenten van bijvoorbeeld de noodhulp
(spoedmeldingen) en de recherche werken
in de wijk, maar dat is vaak minder zichtbaar.
Samen met partners werkt de wijkagent aan
veiligheid en leefbaarheid in de dorpen. De
inzet van bewoners van de dorpen is daarbij van
essentieel belang. De kern is samen problemen
op te lossen en te voorkomen.

DRIMMELEN Hart voor Drimmelen:

Onsdorpshuys@gmail.com

HOOGE ZWALUWE Hooge Zwaluwe Voor Mekaar,
van-schubert@planet.nl

MADE SAM (Samen Actief Made),
samenactiefmade@gmail.com of evandermade@gmail.com

LAGE ZWALUWE Bewonersplatform Lage Zwaluwe,
fjvonk@gmail.com

TERHEIJDEN Bewonersplatform Terheijden, krompa@ziggo.nl of
BewonersplatformTerheijden@hotmail.com

WAGENBERG Dorpsraad Wagenberg,

dorpsraad@wagenberg.eu

COÖRDINATOR DORPSGERICHT WERKEN
Lilian Lambrechts, llambrechts@drimmelen.nl - tel. 14 0162, twitter @LilianDrimmelen,
facebook: Lilian Lambrechts

POLITIE
Algemeen: 0900 8844 en spoed of heterdaad 112 (beide 24 uur per dag bereikbaar)
dongemond.drimmelen@politie.nl

OVERIGE PARTNERS
Woonvizier: Middelmeede 40, 4920 AB Made (0162) 679800
Buurtbemiddeling: 0168-486022, o.strouken@gmail.com
SWO: (0162) 451894, info@swodrimmelen.nl

Leefbaarheid bewaren
Wij zien het als onze taak de leefbaarheid in het dorp (inclusief buitengebied)
te bewaren en waar mogelijk vergroten.
Daarvoor mengen we ons in het maatschappelijk debat en zijn betrokken bij
het politieke debat. In de afgelopen tien
jaar zijn we een serieuze gesprekspartner
voor de gemeente geworden. Woningbouw
(Wagenberg moet niet vergrijzen en daarvoor zijn nieuwe woningen nodig) en verkeer (doorgaand verkeer door Wagenberg
is een groot probleem) zijn voor ons hot
items waar we bovenop zitten. Maar het realiseren van een fietsvoetpad naar De Put
en plaatsen van speeltoestellen zijn zeker
zo waardevol. De Wagenbergenaren weten
ons gelukkig goed te vinden.

Uw reactie
Heeft u na het lezen van deze krant vragen, opmerkingen of suggesties dan horen
wij dat graag. U kunt uw reacties mailen naar de coördinator Dorpsgericht werken
Lilian Lambrechts, llambrechts@drimmelen.nl, @LilianDrimmelen of sturen naar
gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made.

Kees van Gurp,
Stichting Dorpsraad Wagenberg

Colofon
Uitgave:
Eindredactie:
Ontwerp:
Fotografie:

gemeente Drimmelen, 2016
gemeente Drimmelen
www.ontwerppartners.nl
Arnold Velders
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veiligheid
VEILIGHEID
Veiligheid is een basisbehoefte van de
mens. Zonder een zekere mate van veiligheid kan een mens eigenlijk zijn leven niet
goed inrichten. De vraag naar veiligheid
is ook oneindig, maar het voldoen aan die
vraag heeft natuurlijk zijn grenzen als het
gaat om de inzet van mensen en middelen.
De veiligheid van ons allemaal kan dan ook
vergroot worden als we samenwerken. Bewonersgroepen, politie, vliegende brigades, gemeente, ondernemers, brandweer,
evenementenorganisaties, enzovoort. Samen sterk voor het vergroten van de veiligheid.
Burgemeester Gert de Kok

Wilt u zelf ook bijdragen aan de veiligheid
in uw eigen woonomgeving? Meld u dan
aan bij Alert Drimmelen of start zelf een
Alert Drimmelen WhatsAppgroep.

Wat is Buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling helpt (buurt)bewoners
hun onderlinge misverstanden en ruzies
over overlast samen op te lossen. Buurtbemiddeling helpt de (buurt)bewoners
weer met elkaar in contact te brengen
en onderlinge afspraken te maken. Bijvoorbeeld over geluidsoverlast, erfscheidingen, stank, overlast door kinderen of
huisdieren, vernielingen en/of rommel.

de bewoners heel eenvoudig afspraken met
elkaar maken. Daardoor voorkomen we escalatie en veel leed.

Wat verwacht Buurtbemiddeling van u?
Wij verwachten dat u bereid bent u volledig in
te zetten voor een oplossing. Om dat te kunnen
bereiken is het nodig om open met elkaar te
communiceren. Niet over de ander oordelen en
goed luisteren naar de ander.

Wat doen Buurtbemiddelaars?
De buurtbemiddelaars zijn geschoolde vrijwilligers. Zij zijn neutraal, geven geen oordeel en
kunnen goed luisteren. Buurtbemiddeling is
gratis en alle informatie blijft geheim.
Eerst vindt een gesprek met elke partij plaats.
De inhoud van het gesprek koppelen de bemiddelaars terug naar de andere partij. Daarna
is er een gesprek met beide partijen. Meestal
krijgt men dan wederzijds begrip en kunnen

Hoe kunt u zich aanmelden voor
Buurtbemiddeling?
U kunt contact opnemen met:
Otte Strouken-Busink,
Coördinator Buurt Bemiddeling Drimmelen
(BBD). Tel: 0168 48 60 22.
E-mail: o.strouken@gmail.com.

Burenconflict
lopen!
Laat het niet uit de hand

Alert Drimmelen is het gebruik van WhatsApp
door bewoners om elkaar en de politie te informeren. Dit gebeurt volgens het SAAR principe.
Bij een verdachte situatie, persoon of voertuig
Signaleert u dat, Alarmeert u de politie, App
de WhatsApp groep en Reageer.
Op www.alertdrimmelen.nl vindt u de straten
en/of buurten waar een Alert Drimmelengroep
is. U kunt zich via deze site ook aanmelden.

U kunt Alert Drimmelen ook vinden op
facebook: Alert Drimmelen en op
twitter: @alertdrimmelen.

Duizenden politiemensen zetten zich elke
dag in voor de veiligheid in ons land en
om mensen in nood te helpen. Dat doen
zij in heel Nederland. Ook in uw dorp, wijk
of buurt.
De wijkagent is een eerste aanspreekpunt in
de wijk en vaak een bekend gezicht. Samen
met zijn collega’s van het basisteam werkt hij
aan een veilige wijk door handhaving en opsporing. De wijkagent kent veel inwoners en
ondernemers en spreekt hen regelmatig. Door
al die contacten weet hij wat er speelt in de
wijk en kan hij in een vroeg stadium problemen
oplossen. En liever nog: voorkomen.

voor de gemeente of bijvoorbeeld een woningbouwvereniging is. De wijkagent kan dan
doorverwijzen naar hulpverlening of organisaties zoals buurtbemiddeling. De wijkagent zit
regelmatig met de gemeente, woningbouwverenigingen en andere instanties om de tafel.
Zo weten alle partijen wat er aan de hand is.
Samen met u zorgen zij voor de veiligheid in
uw wijk of buurt.

Bereikbaarheid
Op www.politie.nl/mijn-buurt kunt u zien wie
uw wijkagent is. Vul een plaatsnaam of postcode in, vind uw wijkagent en bekijk hoe u hem of
haar kunt bereiken. Elke wijkagent heeft een
eigen informatiepagina. Daar vindt u een contactformulier dat u kunt invullen. Ook staan op
deze pagina eventueel verwijzingen naar social media. U kunt uw wijkagent ook bellen via
0900-8844 of op straat aanspreken.

Gemeente let extra
op kleine ergernissen

sloopauto’s

Buur tbemiddeling

of buurtgenoten.
bij conflicten met buren
deskundige bemiddeling
Gratis onpartijdige en

Bel: 016 8-4 86022

Voor meer info kunt u terecht bij de
coördinator Dorpsgericht werken:
llambrechts@drimmelen.nl.

Politie dichtbij

Sommige problemen kan een wijkagent zelf
oplossen door met inwoners of ondernemers
in gesprek te gaan. Maar soms gaat het om
iets dat niet (alleen) voor de politie, maar
hiernaast
“Die coniferen van
dat afval voor het huis!”
.”
d
houden alle zon tegen “Altijd
uziek” “De buren laten hun hon
sem
hou
”
“Ik word gek van die
op mijn stoep schijten.
die
“Ik erger me dood aan
deur.”
pal voor onze

Wilt u een WhatsApp groep opstarten, dan kunt
u bij de gemeente flyers ophalen. Hierop schrijft
u uw gegevens en nodigt u buurtbewoners uit
om zich bij u te melden. Vervolgens maakt u een
groep aan. Voor deelnemers aan Alert Drimmelen hebben we raamstickers en een kaartje met
tips via de gemeente beschikbaar.

(InterACT!)

Coördinatie:

Een initiatief van:
Woningstichting Goed Wonen
10-12-13 12:52
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Burgernet is een landelijk samenwerkingsverband
tussen burgers, gemeente en politie om de woonen werkomgeving veiliger te maken. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van
inwoners en medewerkers van bedrijven uit de
gemeente. De centralist van de meldkamer van de
politie start, na een melding van bijvoorbeeld een
inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op.
Dit gebeurt op basis van een goed signalement.
Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken
bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar
een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de
werkplek. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de
opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig
of een vermist kind.
Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid
van uw woon- en leefomgeving? Meld u dan nu aan
op www.burgernet.nl.
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Veel inwoners ergeren zich aan dingen zoals
fout parkeren, hangjeugd en afvaldumpingen. De Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) controleren daarom extra op
deze kleine ergernissen. Het gaat om taken
waar de politie niet of beperkt aan toekomt,
maar waar wel veel mensen last van hebben
en die van invloed zijn op de leefbaarheid
en veiligheid.

Ervaart u overlast in de gemeente Drimmelen, geef het dan door aan het meldpunt van
de gemeente, via telefoonnummer 140162,
op www.drimmelen.nl/meldpunt of meldpunt@drimmelen.nl.
Onze BOA’s gaan dan aan de slag met uw
melding.

