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De Stichting Dorpsraad Wagenberg wil invulling gaan geven aan een aantal zaken. Ze willen daartoe
het dorpshuis Plexat, en directe omgeving, optimaal gaan gebruiken om Wagenberg te promoten,
Wagenberg te informeren, Wagenberg te ondersteunen en Wagenberg leefbaar te maken en houden
voor iedere inwoner van Wagenberg.
We hebben daarvoor een breed plaatje gemaakt van hoe je dat zou kunnen invullen. De
haalbaarheid is natuurlijk afhankelijk van een groot aantal factoren:
1. Beschikbaarheid en bruikbaarheid van het gebouw
Als de keuze gemaakt is voor een gebouw en de toestemming er is om er gebruik van te mogen en
kunnen maken, moet er een zorgvuldige inventarisatie gedaan worden van de mogelijkheden en de
zaken die gedaan moeten worden om van start te kunnen gaan. Welke zaken en in welke volgorde
moeten gedaan worden en welke invulling kan als eerste gerealiseerd en uitgevoerd worden?
We zullen daarvoor in gesprek gaan met de beheerder van het gebouw en met de gemeente
2. Beschikbaarheid van mensen die aktief willen meehelpen
Natuurlijk hebben we mensen nodig met kennis, capaciteiten en tijd. We moeten dus op zoek naar
mensen die mee willen denken, mee willen helpen en ons verder kunnen helpen.
Een basis kunnen we ook leggen door vaste afspraken met bedrijven, organisaties, verenigingen,
scholen ed om voor hen of met hen samen aktiviteiten en promotie uit te voeren.
Schoolprojecten kunnen zorgen voor een goed draagvlak binnen het dorp en kunnen het
eenvoudiger maken om ouders in te schakelen.
3. Voldoende middelen
Financiën: we zijn daarvoor deels afhankelijk van giften, van tijd die mensen beschikbaar stellen en
ook van materialen en gereedschap van anderen. Daarvoor zullen we o.a. het bedrijfsleven in
Wagenberg moeten aanspreken.
We kunnen zelf door de verkoop van tweedehands spullen, die we dus eerst binnen moeten halen,
geld krijgen. Een deel van de tweedehands spullen of giften in natura zijn nodig voor de inrichting
van de ruimtes, maar kunnen ook verkocht worden.
De werkplaats kan ervoor zorgen dat we relatief goedkoop dingen kunnen maken of repareren en
dan met de verkoop winst kunnen maken. Tevens is het een basis voor de klussendienst.
Diverse aktiviteiten zoals dagbesteding, workshops en verhuur kunnen inkomsten genereren
We kunnen faciliteiten bieden: toiletten, barfaciliteiten, opslag, ontvangst, werkplek, vergaderplek
enz en daarmee de beschikbare ruimtes ten volle benutten en waar mogelijk uitnutten, waardoor het
allemaal beter betaalbaar wordt.
Alles draait uiteindelijk om de beschikbaarheid, de inzet van veel vrijwilligers. Krijgen we dat voor
elkaar, dan is er heel veel mogelijk en zijn we in staat en stevige basis te leggen voor een krachtig
levendig en prettig dorp om in te wonen: Wagenberg.
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1. PROMOTIE WAGENBERG
a. Toeristisch informatiepunt (koppeling met historie, producten en natuur)
-

Fietsroutes

-

Wandelroutes

-

Rondleiding (dorp, kerk, in combi met bovengenoemde routes)

-

Dagrecreatie

-

Overnachting

b. Wagenberg toen:
-

Historische informatie over Wagenberg en over diverse panden

-

Historische wandel- of fietsroute eventueel gecombineerd met bezoek aan de kerk

-

Verkoop boekjes van de Vlasselt

-

Foto’s en voorwerpen (kleine tentoonstelling)

c. Wagenberg nu:
-

Aktiviteiten

-

Evenementen

-

Verenigingen

-

Winkels

-

Eten/drinken

-

Sociaal/cultureel

-

Streekproducten

-

Kunst

-

Natuur (promotie, ontwikkeling, educatie)

-

Ondernemingen en bedrijven

d. Wagenberg straks
Stimuleren van plannen voor behoud en verbetering leefbaarheid door een platform te
bieden en ruimte te geven
Permanent promotiepunt met verbinden van historie, heden en toekomst en dit laten zien waar
maar mogelijk is, dus ook op evenementen en in publicaties.

2. WONEN IN WAGENBERG
a. Wonen nu:
We willen een actueel overzicht van te koop en te huur staande woningen bieden met zoveel
mogelijk extra informatie en waar mogelijk actief bemiddelen om aanbod en, toekomstige, vraag
aan elkaar te koppelen.
b. Wonen straks:
We willen onderzoek doen naar woonbehoeftes (ouderenhuisvesting, starters, doorstroming,
omgeving, voorzieningen, faciliteiten, e.d.) zodat we weten wat binnen Wagenberg nodig en
mogelijk is, waar kansen liggen, waar ontwikkelingen moeten plaats vinden en wat er aan
secundaire, maar ozo belangrijke, voorwaarden voldaan moet zijn om het zo aantrekkelijk
mogelijk te maken.
Bouwprojecten: welke ruimte bieden de bestemmingsplannen kern Wagenberg en buitengebied;
welke initiatieven van particulieren en/of projectontwikkelaars zijn er, in welk stadium bevinden
ze zich en wat is de verwachting over de voortgang en het uiteindelijke resultaat?
Toekomstplannen: zijn er nog verdere toekomstplannen die de leefbaarheid van Wagenberg
kunnen gaan beïnvloeden? Denk aan inrichting vd Elsenplein, toekomst Plexat, doorgaand
verkeer e.d.
c. Wonen voor iedereen:
Aanpassen woningen: ouderen zullen zolang mogelijk ‘thuis’ moeten blijven wonen, daarvoor zal
er niet alleen nieuw gebouwd moeten worden (ouderenhuisvesting met mogelijkheden voor
zorg), maar zullen ook de bestaande woningen waar mogelijk aangepast moeten worden aan de
veranderende mogelijkheden van de gebruikers. Individuele beoordeling en advies op maat is
mogelijk.
Toegankelijkheid: niet alleen de woning moet geschikt zijn maar ook de hele omgeving; je hebt
het dan eigenlijk over de openbare ruimte en over alle gebouwen waar iemand in zou willen,
zoals kerk, buurthuis, winkels, enz voor de openbare ruimte moet gestreefd worden naar goed
begaanbare looproutes waarmee je alle noodzakelijke, gewenste voorzieningen kan bereiken.
Onderzoek naar toegankelijkheid kan uitgevoerd worden en er zal geadviseerd worden naar de
gemeente.
ICT en domotica: een manier om deel te blijven uitmaken van de maatschappij en om in de eigen
woning zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren is het gebruik van ICT en
domotica, slimme, digitale, hulpmiddelen kunnen dan gebruikt worden. Hierover kan informatie
gegeven worden.

3. ONTMOETINGEN
Een van de belangrijkste doelstellingen en een peiler onder leefbaarheid is het ontmoeten van
andere mensen. We proberen daarom mensen uit te nodigen, binnen te halen, te verleiden,

nieuwsgierig te maken om bij ons binnen te komen en gebruik te maken van dat wat we te
bieden hebben. Ook faciliteren we waar nodig anderen die ontmoetingen willen organiseren, en
nodigen daartoe school en diverse organisaties uit gebruik te maken van de mogelijkheden en de
ondersteuning daarin.
a. Leeshoek
Er zijn boeken, tijdschriften, kranten en weekbladen beschikbaar die ter plekke gelezen kunnen
worden. Boeken kunnen ook gekocht worden met een aantrekkelijke terugkoopgarantie.
b. Koffie/thee
Uiteraard is er de mogelijkheid om wat te drinken, tegen een geringe prijs en proberen we steeds
te zorgen voor een zelf gebakken taart, koekjes o.i.d.
c. Computerhoek
Het is mogelijk om gebruik te maken van aanwezige computers en van het netwerk; eventueel
kan computerondersteuning geboden worden. Ook worden cursussen gehouden voor beginners
en gevorderden.
d. Informatiebijeenkomsten, netwerkborrels, cursussen, thema-avonden, kennis delen,
creatieve activiteiten met verkoop
Naast het faciliteren zullen we ook zelf bijeenkomsten organiseren waarop ontmoeten en
Wagenberg centraal staan.

4. ELKAAR HELPEN
a. Steunpunt
Wmo:

Signalering/ melding: de eerste signalering, maar ook latere signalen over iemand
die het niet meer volledig lijkt te redden en mogelijk ondersteuning nodig heeft, kan
hier gebeuren. Als signalen op een centraal punt bij elkaar komen, dan kan gerichter
en sneller aktie worden ondernomen. Bovendien is daar wellicht al informatie over
de specifieke situatie bekend.
Intake (SoNeStra): de eerste intake kan hier plaatsvinden zonder dat het meteen in
het formele circuit gestopt hoeft te worden. Via de sociale netwerk strategie kan
bezien worden wat de problematiek is en hoe die zo mogelijk door de persoon zelf,
met zijn eigen netwerk, opgelost kan worden. Er wordt gebruik gemaakt van de eigen
kracht en daar waarmeer expertise nodig is kan gebruik gemaakt worden van een
uitgebreid netwerk van deskundigen.
Netwerk aan professionals/ specialisten (sociaal team, dorpsteam): het netwerk
ondersteunt de frontlijn medewerker qua expertise en/of oplossingsmogelijkheden.
Een deel van deze deskundigen worden verenigd in een sociaal dorpsteam, dat
periodiek bij elkaar komt.

Zorginformatie: Over alle vormen van zorg en de diverse leveranciers is zoveel
mogelijk informatie verzameld en daarmee beschikbaar voor eenieder
Zorgbemiddeling: Als daar aanleiding toe is kan er doorverwezen worden naar
zorgleveranciers en/of particuliere zorgverleners. Als dat gewenst is kan de
hulpvrager ondersteund worden in de keuze en in het maken van afspraken met
zorgleveranciers
Dorpsondersteuner/ Dorpsregisseur: De dorpsondersteuner is een persoon die de
intake kan doen, die contacten kan leggen met vrijwilligers en professionals en die
o.a. de zorgbemiddeling voor de betrokkene kan doen. De dorpsregisseur is de
persoon die, in de opzet van de gemeente, het dorpsteam aanstuurt en bij elkaar
brengt om nog resterende zorgvragen invulling te geven.
Contacten met zorgorganisaties, welzijnsinstellingen, belangenorganisaties,
zelfstandige hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers, gemeente, woningcorporatie,
politie, …
Mantelzorg: een groep waarop een nog groter beroep gedaan gaat worden in het
kader van eigen kracht; ondersteuning is nodig om overbelasting te voorkomen
Vrijwilligers: zijn steeds meer nodig, maar moeten wel het gevoel hebben ook echt
serieus genomen te worden; daarvoor worden extra aktiviteiten gepland
Gemeente: niet alleen voor Wmo-zaken maar hopelijk kan ook voor andere zaken een soort
voorpostfunctie ingericht worden
Bank: niet alleen geld opnemen, maar meer ook wegwijs worden in bank- en andere
administratieve zaken. Via hier kunnen deskundigen vanuit het dorp ingezet worden
Samenwerking SWO: omdat SWO natuurlijk vanuit Made al een heleboel doet op dit vlak, is
het logisch om de samenwerking met hen aan te gaan. Primair om voordelen te hebben van
meer menskracht, maar daarnaast ook om door de lage drempel sneller en beter de
ondersteuning te kunnen geven die nodig is (maatwerk op het niveau van het dorp). Vooral
de dorpsondersteuner kan hierin een belangrijke rol vervullen.
b. Burenhulp/ service (sociaal makelaar)
dit kan je zien als vrijwilligerswerk in de breedste zin, gratis of tegen een, gereduceerde,
vergoeding:
Klussendienst: het uitvoeren door vrijwilligers van kleine klussen in, aan en rond het
huis
Administratieve ondersteuning: het helpen bij het voeren van een administratie, het
afhandelen van de post en het invullen van formulieren ed.
Oppassen: het gaat zowel om het oppassen op kinderen als het oppassen bij anderen
die om wat voor reden dan ook niet alleen gelaten kunnen worden

Boodschappen doen: boodschappen doen voor een ander of boodschappen doen
met een ander
Boodschappenservice: boodschappen worden thuis bezorgd of de persoon wordt
opgehaald om zelf boodschappen te kunnen doen (boodschappenbus)
Strijkservice: strijken aan huis of strijk wordt opgehaald en later gestreken weer
teruggebracht (maken, vermaken en repareren van kleding kan ook)
Groenonderhoud: alleen of liefst met een aantal mensen samen een deel van het
openbaar groen onderhouden
Schoonmaak: kan zowel schoonmaakwerkzaamheden zijn binnen als buiten het huis
Maatjes/ buddy’s: het koppelen van een vrijwilliger aan een persoon die
ondersteuning nodig heeft bv taalmaatje
Bibliotheekservice: deels kan er een soort bibliotheekfunctie uitgaan van de
beschikbaarheid van een groot aantal boeken, maar dat blijft beperkt tot de
aanwezige tweedehands boeken. Daarnaast kan er een mogelijkheid geboden
worden om met elkaar naar de bibliotheek te gaan en/of boeken door anderen te
laten halen en inleveren.
Oud papier ophalen: voor mensen die geen ruimte hebben of het teveel werk vinden
kan wekelijks oud papier opgehaald worden
Glaswerk: ook glaswerk kan opgehaald worden
Vuilnisbak buiten zetten: de vuilnisbak kan wekelijks aan de straat gezet worden
en/of weer binnengehaald worden
Begeleiden naar dokter, ziekenhuis ed: als begeleider en/of chauffeur met iemand
meegaan naar een afspraak bij de arts, de fysiotherapeut e.d.
Wandelen: met iemand die wat minder ter been is, of gewoon gezelschap zoekt een
stukje gaan wandelen
c. Meldpunt voor alles wat speelt in het dorp, wat problemen op kan leveren of wat

wellicht een positieve impuls kan geven (kansen).
Rondje door het dorp: als onderdeel van de dagbesteding en/of als
vrijwilligersactiviteit kan een wekelijks rondje, of meerdere rondjes, een signalerende
functie hebben voor kleine mankementen en overlastgevende situaties in het dorp.
Dit is bv te combineren met ophalen oud papier of glaswerk.
Vliegende brigade: is een groep dorpsbewoners, die opgeleid door de politie, een
wakend oogje in het zeil houden om bv woninginbraken en diefstallen uit auto’s zo
min mogelijk te laten gebeuren. Zij hebben ook een voorlichtende en preventieve
taak.

5. ZORG/ WELZIJN/ PARTICIPATIE
a. Dagbesteding
Een zoveel mogelijk zinvolle, gestructureerde en in principe niet-vrijblijvende vorm van
invulling van een normale dag voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen. Dat kan zowel
individueel als in een groep
Het gericht op zoek gaan en bemiddelen in dagbesteding. Voor die persoon die dat nodig
heeft wordt gezocht naar een passende situatie, waarbij de voorkeur uitgaat naar normale
bedrijven of organisaties
b. Dagopvang
Het gedeeltelijk of hele dagen opvangen van kinderen of anderen die niet in staat zijn om
alleen te zijn, door mensen die niet tot de ouders, familie of voogden behoren.

c. Aangepast werk: zowel als een vorm van arbeidsmatige dagbesteding als in de vorm van
aangepast werk kunnen de volgende werkzaamheden onder begeleiding gebeuren:
-

Groen-, tuinonderhoud

-

Sneeuwvrij maken

-

Bladeren opruimen

-

Creatieve aktiviteiten + verkoop

-

Alles wat verder beschikbaar is

d. Verder:
Eetpunt: Een van de faciliteiten die je aan mensen kan bieden en die tegelijkertijd zorgen
voor ontmoetingen is een eetpunt. Op beperkte schaal gebeurt dit al, maar wellicht zijn er
mogelijkheden om dit uit te breiden, in de combinatie met dagbesteding en dagopvang.
Als de ontwikkelingen zich doorzetten en als Ontmoet Wagenberg zich voldoende ontwikkelt
kunnen we zelf, in samenwerking met een zorgleverancier?, een klein zorgbedrijf met
vormen van zorg, dagbesteding en dagopvang opzetten in combinatie met vormen van
aangepast werk.

6. UITLEEN en VERHUUR
Uitleen hulpmiddelen
In eerste instantie voor kortdurend gebruik, maar wellicht later ook voor langdurig gebruik,
willen we hulpmiddelen uitlenen. Het gaat om loophulpmiddelen zoals krukken, rollator e.d.
en om rolstoelen en scootmobielen. Uiteraard gaat het dan om tweedehands middelen en/of
middelen die we beschikbaar krijgen via Welzorg.

Onderhoud en reparaties van die hulpmiddelen willen we in eigen beheer, in samenwerking
met wellicht fa. Jansen gaan doen.
Verhuur fietsen, bolderkar, skelter, ladder, kruiwagen, aanhanger, betonmolen, gereedschap,
Er zijn allerlei spullen die je weleens nodig hebt; het zou fijn zijn als we een overzicht kunnen
maken van wie welke spullen in de aanbieding heeft om te laten gebruiken door anderen, of
misschien zelfs permanent ter beschikking wil stellen zodat anderen daar gebruik van kunnen
maken als het nodig is. Dit kan tegen een kleine vergoeding.

7. BUITENRUIMTE
Bij Plexat is er ook een bruikbare buitenruimte die optimaal benut zou moeten worden. De
toegang naar de buitenruimte is, zeker voor de toevallige passant, niet erg zichtbaar.
De buitenruimte moet opgeknapt worden (vrijwilligers, dagbesteding, aangepast werk) voor
een intensiever en meer divers gebruik. Tevens zal er voortdurend onderhoud moeten
plaatsvinden.
Een terras om buiten te kunnen zitten onder het genot van …, om buiten aktiviteiten te
kunnen doen en om bv buiten te kunnen spelen.
In de buitenruimte of op het van den Elsenplein kan een kiosk bemand worden waarvan uit
versnaperingen verkocht kunnen worden
Buiten en/of deels overdekt kan een werkplek ingericht worden, gekoppeld aan
onderhoud/inrichting buitenruimte, waar houtbewerking kan plaatsvinden. Tevens kan er
een overdekte plek ingericht worden van opslag van allerlei materialen en gereedschappen.
Er kan een moestuin ingericht worden, waarvan de producten verkocht kunnen worden; ook
een bloementuin is een mogelijkheid. Er kunnen kleine dieren gehouden worden met
daaraan gekoppeld het verzorgen
Tevens zijn er mogelijkheden voor contact door het her en der plaatsen van bankjes.
Ook het inrichten van een speelplek voor met name kleine kinderen, in een beschutte
omgeving, en wellicht gekoppeld aan een vorm van opvang, behoort tot de mogelijkheden.
Voor intieme concerten, kindervoorstellingen e.d kan een klein buitenpodium ingericht
worden.

8. Conclusie:
Gelukkig gebeurt er al heel veel in Wagenberg, maar wat we willen is al die zaken te
versterken en verbreden om een stevige basis te geven aan de leefbaarheid van Wagenberg.
Ontmoet Wagenberg moet de plek zijn waar we alles bij elkaar brengen.

