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De samenwerking met de bewoners en gemeente is van groot belang. Er wordt samengewerkt met de politie, woningstichtingen en straathoekwerk. Ze zijn nauw betrokken
bij alles wat met het Dorpsgericht werken te maken heeft. Een stuurgroep Dorpsgericht
Werken komt twee keer per jaar bij elkaar en bespreekt het beleid. In deze stuurgroep
zitten de wethouder, leidinggevenden van diverse afdelingen van de gemeente, de
coördinator dorpsgericht werken, de ambtenaar openbare orde en veiligheid, de leidinggevenden van politie, beide woningstichtingen en straathoekwerk. Er vindt maandelijks
overleg plaats tussen de coördinator Dorpsgericht werken, de woningstichtingen en
wijkagenten. De straathoekwerker levert informatie en wordt geïnformeerd.

Tijd 11.00 - 12.00 uur
Aanwezig wijkagent en coördinator Dorpsgericht werken
Zwaluwe 1e dinsdag van de maand, Zonzeel

Tijd 10.00 - 11.00 uur EN van 19.00 - 20.00 uur
Aanwezig leden werkgroep Hooge Zwaluwe Voor Mekaar
Terheijden 1e donderdag van de maand, Antoniusabt (ingang voorm. pastorie)
Tijd 10.00 - 11.00 uur.
Aanwezig wijkagent en coördinator Dorpsgericht werken

Agenda 2012
Zaterdag 10 maart Zwerfvuilactie gemeente Drimmelen: de gemeente gaat samen
met bewoners zwerfvuil opruimen.
Woensdagavond 21 maart Presentatie resultaten Dorpssignaal Made
Woensdagavond 28 maart Presentatie resultaten Dorpssignaal Drimmelen
Najaar 2012 Dorpssignaal Lage Zwaluwe en Wagenberg

Meldingen over de openbare ruimte

Uw meldingen

Meldingen over de openbare ruimte kunt u doek bij het Meldpunt gemeente via 14 0162
of per e-mail: meldpunt@drimmelen.nl Denk daarbij aan: losliggende stoeptegels, onderhoud van het openbare groen, onderhoud van wegen en illegale vuilstort

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

Buitengewoon opsporings ambtenaar
Voor meldingen over hondenpoep, zwerfvuil en parkeerproblemen en kleine ergernissen
heeft de gemeente een Buitengewoon opsporings ambtenaar in dienst. Hij brengt aan de
hand van uw meldingen het probleem in beeld en treedt indien nodig verbaliserend op.
Van links naar rechts: Arjan van Tricht, Daphne van den Beuken, Peter Sprangen, Sjaan Ippel.

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, wijkagent Dorpsgericht werken
Daphne van den Beuken 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.

Woningstichting Volksbelang
Woningstichting Volksbelang beheert circa 1850 woningen in Made, Terheijden, Wagenberg,
Drimmelen en Langeweg. Wij ontwikkelen de komende jaren een groot aantal woningen en investeren in ons bestaand woningbezit. Daarnaast voelen wij ons erg betrokken bij de leefbaarheid en de vitaliteit in de verschillende kernen. Een huis moet een thuis zijn en een veilige en
mooie woonomgeving zijn daarbij heel belangrijk. Het Dorpsgericht werken is een prima manier
om samen met de bewoners en verschillende partijen de leefbaarheid en betrokkenheid te
vergroten.

Woningstichting Goed Wonen
Woningstichting Goed Wonen heeft sinds 1953 woningen in Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe en
Moerdijk. Het zorgen voor goede, betaalbare woningen is prioriteit één. De laatste jaren is een
ander speerpunt steeds belangrijker geworden: een prettige leefomgeving voor de huurders.
Samen met bewoners en andere organisaties draagt Goed Wonen graag haar steentje bij.
Een mooi voorbeeld is het nieuwbouwproject Langstraat in Hooge Zwaluwe, dat in nauw overleg
met een vertegenwoordiging van inwoners tot stand is gekomen. Logisch dat Goed Wonen volop
meedoet aan Dorpsgericht werken. Het spreekuur Dorpsgericht werken vindt 1 keer per maand
plaats bij Goed Wonen. Wij ondersteunen het Dorpsgericht werken waar wij kunnen.

Straathoekwerker
Ik, Paul van Dijk, ben sinds 1 april 2009 werkzaam in de gemeente Drimmelen als straathoekwerker. Hierbij heb ik informele contacten met jongeren op straat, die zich meestal formeren
in hanggroepen. Het contact met de jongeren gaat hierbij over bijvoorbeeld school, werk, hun
thuissituatie en mogelijk alcohol en drugs.
Daarnaast probeer ik de overlast op straat
door jongeren te verminderen. Op dit moment hebben we de beschikking over twee
jongerenruimtes in de gemeente Drimmelen, in Made en Lage Zwaluwe. Hier nodig ik
de jongeren uit waardoor ik intensief contact met de jongeren krijg en ik mogelijke
vraagstukken kan beantwoorden in een
voor hun vertrouwde omgeving. Daarnaast
kan ik ook de situatie over overlast op
straat met hen bespreken en een positieve
gedragsverandering proberen te realiseren.

Meldingen van overlast, vernielingen, criminaliteit verdachte situaties
Meldingen kunt u doorgeven via telefoon 0900 8844 of per
e-mail: geertruidenberg-drimmelen@mw-brabant.politie.nl.
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 of andere opvallende kenmerken, kenteken voertuig, opvallende kenmerken voertuig.

Belangrijke adressen en telefoonnummers

Bewonersgroepen

Drimmelen

Hart voor Drimmelen, Brigitta Naber, brigitta.naber@gmail.com,
www.drimmelen-dorp.nl.

Hooge Zwaluwe Hooge Zwaluwe Voor Mekaar, voorzitter Nico den Dunnen,
n.dendunnen@live.nl, www.hoogezwaluwe.net.

Made SAM (Samen Actief Made), voorzitter Alfred Eijkelenboom,
info@samenactiefmade.nl , www.samenactiefmade.nl.

Lage Zwaluwe Bewonersplatform Lage Zwaluwe, voorzitter Jopie Zasburg,
j.zasburg@planet.nl, www.lagezwaluwe.nl.

Terheijden Bewonersplatform Terheijden, Jan Buys,

BewonersplatformTerheijden@hotmail.com.

Wagenberg Dorpsraad Wagenberg, voorzitter Cees van Gurp,

cjavgurp@casema.nl, www.dorpsraad.wagenberg.eu.

Coördinator Dorpsgericht werken
Lilian van de Wiel, lvandewiel@drimmelen.nl. tel. 14 0162, twitter @LilianvandeWiel.

Wijk agenten / politie
Algemeen: 0900 8844 en spoed 112 (beide 24 uur per dag bereikbaar)
Email: team-geertruidenberg@drimmelen.nl
Made en Drimmelen: Sjaan Ippel en Daphne van den Beuken (tel. 0900 8844)
Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe: Peter Sprangers (tel. 0900 8844)
Terheijden en Wagenberg: Arjan van Tricht (tel. 0900 8844)
Wijkagent Dorpsgericht werken: Daphne van den Beuken (tel. 0900 8844),
twitter @wa_gbergdrim04

Woningstichtingen:
Volksbelang, Middelmeede 40, 4920 AB Made (0162) 679800
Goed Wonen, Nieuwstraat 27, 4926 ZG Lage Zwaluwe (0168) 483366

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
van de Wiel, lvandewiel@drimmelen.nl of sturen naar
Gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made.

Colofon
Uitgave: gemeente Drimmelen,
maart 2012
Eindredactie: gemeente Drimmelen
Ontwerp: www.ontwerppartners.nl
Fotografie: Studiocover

informatiekrant 2012
Inwoners van Drimmelen actief voor veiligheid, sociale betrokkenheid en leefklimaat

Buurtbemiddeling

Wethouder Hans van Brummen:

“Samen kunnen
we veel bereiken”

De gemeente, politie en de woningcorporaties Goed Wonen en Volksbelang
zetten ‘buurtbemiddeling’ in voor het
oplossen van burenruzies.

Met trots presenteer ik de derde krant
Dorpsgericht werken. Deze krant is
in samenwerking en op verzoek van
de bewonersgroepen gemaakt. Op
deze manier hopen we u als inwoner
te informeren over en te betrekken
bij het Dorpsgericht werken. Ik hoop
dat u de krant met veel enthousiasme
leest en ik spreek de wens uit dat nog
meer mensen actief betrokken raken
bij het Dorpsgericht werken. Op deze
manier gaat het Dorpsgericht werken
steeds meer leven en wordt het een
groter succes.

Bovengenoemde partners krijgen regelmatig
meldingen binnen van bewoners die overlast
ervaren van hun buren. De bewoners willen
een uitspraak over een conflict en een keuze
in het voordeel van een van de partijen.
De partners hebben ieder een andere
verantwoordelijkheid en rol. Geen van deze
instanties kan zich daardoor volledig neutraal
opstellen. Vandaar dat is gestart met buurtbemiddeling.

Sinds november ben ik met veel plezier
wethouder Dorpsgericht werken. Zowel
het college als de gemeenteraad hebben
Dorpsgericht werken als speerpunt voor

het beleid benoemd. Ik heb met verschillende enthousiaste bewonersgroepen
kennis gemaakt en heb ervaren dat deze
mensen zeer betrokken zijn. Ik vind de
thema’s leefbaarheid, sociale betrokkenheid en veiligheid van groot belang en
wil daar graag samen met u en andere
partijen aan werken. Want samen kunnen
we veel bereiken.
Wethouder Hans van Brummen

Vliegende Brigade Made, Lage Zwaluwe en Terheijden:

Samenwerking met bewoners is hard nodig
Interview met Joop Beekmans, teamchef
politie Geertruidenberg-Drimmelen
Teamchef Joop Beekmans vindt het geweldig
dat mensen in de dorpen zich inzetten voor de
Vliegende Brigades. “Ik ben enthousiast over
dit initiatief omdat het een verbinding maakt
met bewoners: in het dorp samen met bewoners
op pad. Bewoners nemen verantwoordelijkheid
voor de eigen omgeving. Uit onderzoek blijkt dat
burgerparticipatie een belangrijke rol speelt bij
politiewerk. Meldingsbereidheid en de betrokkenheid van bewoners vergroot de kans om
criminelen op heterdaad te betrappen.“
Hij vervolgt: “De politie redt het niet alleen.
We kunnen niet op alle momenten overal
tegelijk zijn. Daarom ben ik zo blij met de
extra ogen en oren van de vrijwilligers van de
Vliegende Brigade.”
De politie registreert meldingen en krijgt zo
inzicht in welke buurten en dorpen criminelen
opereren. Deze informatie wordt gedeeld met
de gemeente. Beekmans: “Hierdoor zijn plaat-

sen als ‘inbraakhotspots’ aangewezen en zijn
gezamenlijke preventieacties van politie, gemeente en Vliegende Brigades georganiseerd.”

Inzet Vliegende Brigades
Vliegende Brigades worden ingezet voor preventief toezicht bij woninginbraken, diefstal,
vernielingen en overlast van jeugd. “Alertheid
op verdachte situaties en personen is belangrijk”, zo zegt Teamchef Beekmans. “Want
iemand die verkeerde bedoelingen heeft
wil niet gezien worden. Bewoners kunnen
hierbij helpen. Ziet u een verdachte situatie of
persoon, meld dit altijd bij de politie via 0900
8844 of bij heterdaad via 112.”

Meedoen met de Vliegende
Brigade?
Wilt u lid worden van de Vliegende Brigade?
Neem dan contact op met de bewonersgroep
in uw dorp of met de coördinator Dorpsgericht
werken.

Dorpssignaal
De methode Dorpssignaal/ Buurtsignaal komt uit Amerika en is door
de politieacademie Apeldoorn en de
Avans hogeschool in ’s-Hertogenbosch aangepast voor Nederland.
In Made en Drimmelen hebben studenten van de Avans Hogeschool in
Breda meegewerkt met de interviews
en verwerking van de resultaten.
Het voordeel van deze methode is:
• hij sluit aan bij de beleving van de
bewoners
• de bewoner wordt gezien als expert van
de buurt
• de bewoner wordt betrokken bij beleid

Een kleine irritatie kan uitgroeien tot een
duurzame ontwrichting, zeker wanneer ook
andere buurtbewoners bij het conflict worden
betrokken. De partners vinden goed wonen
in leefbare buurten en dorpen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van henzelf en de
bewoners. Vanuit die opvatting is gezocht
naar mogelijkheden voor het aanbieden van
onafhankelijke, onpartijdige en deskundige
bemiddeling. Dat gebeurt via Surplus Welzijn.
Vrijwilligers worden opgeleid tot bemiddelaar

Met Dorpsgericht werken willen we met bewoners(groepen), gemeente, woningstichtingen en straathoekwerk de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in uw dorp verbeteren. Als coördinator Dorpsgericht
werken ben ik een verbindende schakel.
In deze krant stellen de bewonersgroepen zich aan u voor, zodat
u weet wie u aan kunt spreken als u vragen of bespreekpunten
hebt over leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid.
Ook vindt u contactgegevens van de bewonersgroepen, zodat u
weet hoe u ze kunt bereiken.
Dorpsgericht werken doet een beroep op iedereen. Door gezamenlijk de schouders eronder te zetten kunnen we veel bereiken.
In deze krant is ook een aantal projecten vermeld die vanuit het
Dorpsgericht werken succesvol opgepakt is.
Lilian van de Wiel, coördinator Dorpsgericht werken

Planning 2012

De resultaten worden met bewoners en
partners besproken en vervolgens met de
bewonersgroepen uit de dorpen. Dan worden
er gezamenlijk prioriteiten gesteld. Bij de
uitvoering van de prioriteiten worden ook alle

Buurtbemiddeling is gratis voor alle inwoners
van de gemeente Drimmelen. De onpartijdige
bemiddelaars oordelen en beslissen niet,
maar brengen bewoners opnieuw met elkaar
in gesprek. Uiteraard is buurtbemiddeling
volstrekt vertrouwelijk. Klachten waarvoor
buurtbemiddeling aangevraagd kan worden
zijn bijvoorbeeld: geluidsoverlast, overhangende takken, overlast van huisdieren en
onenigheid over een schutting.
Voor aanmelding: bboost@surpluswelzijn.nl,
tel. 0162-447979

Samen actief voor leefbaarheid,
veiligheid en sociale betrokkenheid

partijen zoveel mogelijk betrokken. Na een
jaar gaan we terug naar de dorpen om aan
bewoners te vragen wat ze merken van de
methode en wordt er gevraagd welke thema’s
nu belangrijk zijn.

• de bewoner wordt bevraagd over de zichtbaarheid van de aanpak
• het vertrouwen wordt vergroot in de overheid (er wordt iets gedaan met signalen)

in conflicten en krijgen begeleiding van Surplus Welzijn. De bemiddelaars bieden hulp
aan bewoners bij het oplossen van onderlinge
conflicten. Ervaring bij andere gemeenten
leert dat 70% van de moeilijkheden tussen
buren hierdoor wordt opgelost.

Inmiddels zijn we in Terheijden, Hooge Zwaluwe, Made en Drimmelen geweest en zullen we
in het najaar van 2012 ook in Lage Zwaluwe en
Wagenberg aan de slag gaan. De resultaten
van Dorpssignaal willen we eind maart met
de bewoners gaan bespreken en op basis
hiervan samen prioriteiten gaan stellen.

Borging
De voortgang van Dorpssignaal wordt
2 keer per jaar besproken met de stuurgroep

Dorpsgericht werken. In de stuurgroep
zitten de wethouder Dorpsgericht werken,
de leidinggevenden van de woningstichtingen, politie, Surplus, Openbare Werken
en Maatschappelijke Aangelegenheden,
ambtenaar openbare orde en veiligheid en
coördinator Dorpsgericht werken.

DORPSGERICHT WERKEN DOEN WE
Bewonersplatform Lage Zwaluwe www.lagezwaluwe.nl

Uw bijdrage is onmisbaar

In 2011 is door Bewonersplatform Lage Zwaluwe een verenigingsnetwerk opgezet om
onderling kennis te delen en elkaar te ondersteunen. Het bewonersplatform heeft dit jaar
gezorgd dat het verhaal van de Liniecrossers is herdacht op de basisscholen. De scholen
hebben het monument op de Amerdijk geadopteerd en er zijn speciale lessen en een
herdenkingsdiensten geweest.
De burendag was een groot succes en zal in 2012 zeker een vervolg krijgen. Verder staat
voor 2012 de verkeersveiligheid rondom de nieuwe brede school op de agenda en zal het
bewonersplatform voor het eerst aan de slag gaan met Dorpssignaal.
Bewonersplatform Lage Zwaluwe zoekt nog nieuwe leden.

De bewonersgroepen willen weten wat voor u belangrijk is. Wij horen graag uw
ideeën over leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang. Deze kunt u melden
bij de contactpersoon van uw bewonersgroep, tijdens de dorpsspreekuren
of bij de coördinator Dorpsgericht werken. Geeft uw ogen en oren in uw dorp
goed de kost en meld zaken over de openbare ruimte bij de gemeente bij het
meldpunt via 140162 of meldpunt@drimmelen.nl. Zaken die te maken hebben
met vandalisme, vernieling en criminaliteit kunt u melden bij de politie via 0900
8844 of team-geertruidenberg-drimmelen@mw-brabant.politie.nl.

Van links naar rechts: Jopie Zasburg, Miranda Dingemans, Ageeth van Steeg

Bewonersgroep Hooge Zwaluwe Voor Mekaar
www.hoogezwaluwe.net
De bewonersgroep Hooge Zwaluwe heeft in 2011 ondersteuning gegeven aan de activiteiten van brede school De Schittering. Er zijn speeltoestellen geplaatst in de Julianastraat. Er is
een stichting opgericht voor het behoud van het hertenkamp
en er zijn verschillende bewoners bereid gevonden om als
vrijwilliger de dieren te verzorgen (geïnteresseerden
kunnen zich nog
aanmelden).

Bewonersplatform
Lage Zwaluwe

Hart voor Drimmelen

Hooge Zwaluwe
Voor Mekaar
Hooge Zwaluwe heeft
bemiddeld bij klachten van
bewoners door goede afspraken en samenwerking met de
gemeente. De bewonersgroep heeft daarnaast veel kunnen
betekenen op het gebied van verkeersveiligheid in overleg
met de gemeente. Dit was de belangrijkste prioriteit bij Dorpssignaal. Onveilige situaties zijn inmiddels opgelost of staan
voor 2012 op de agenda om aangepakt te worden.

SA
Samen Act

Dorpsraad
Wagenberg

Bewonersplatform
Terheijden

Van links naar rechts: Loes Theunissen, Johan van Strien,
William Hoeve, Nico den Dunnen.

Lid worden bewonersgroep of
Vliegende Brigade
Wilt u lid worden van een bewonersgroep en
Vliegende Brigade? Neem dan contact op met
de coördinator Dorpsgericht werken of de
bewonersgroep.

Stichting Dorpsraad Wagenberg www.dorpsraad.wagenberg.eu
Een belangrijk speerpunt voor Stichting Dorpsraad Wagenberg was in 2011 het van de grond
krijgen van betaalbare woningbouw voor starters. Het bewonersplatform is het afgelopen
jaar ook bezig geweest met verkeersveiligheid. Er zijn verkeersremmende maatregelen
getroffen aan de doorgaande route in overleg met bewoners en gemeente. Verder hebben
zij een voorstel gedaan voor het verlichten van een aantal wegen voor de veiligheid voor de
scholieren die naar school fietsen. Naar aanleiding van de dorpsschouw is er onderhoud
gepleegd zoals snoeiwerk en bestrating. Voor 2012 pleit het bewonersplatform voor de
herinrichting van het Van den Elsenplein. Een praktischere invulling van het plein waarbij
een mooi dorpsgezicht gecombineerd wordt met parkeergelegenheid is gewenst. Ook in
Wagenberg wordt een Vliegende Brigade opgericht.

Van links naar rechts:
Kees van Gurp, Diana van Etten, Stef de Vreede,
Leo Hermans, Bertus Bogaers, Piet de Graaf.
Op de foto ontbreken Gerben Dudok, Ad Buijs,
Geertje van Gils, Remco van Gils, Ronald
Kustermans.

Van links naar rechts:
Jan Buys, Jan Daas, Alice van Helden,
Kees Rompa en Henk v.d. Maaten.
Ontbrekende mensen zijn
Ed van Leent en Leo Mol.

Burgernet

30 km pakketten

Twitter:

De gemeente is gestart met ‘Burgernet’. Dit is hét landelijk communicatiemiddel
van de lokale overheid over veiligheidsvraagstukken. Het is bedoeld om de
samenwerking tussen overheid en burgers te stimuleren. Burgernet zal u als
deelnemer vragen alert te zijn bij verdachte situaties, net als bij SMS-Alert.
Maar het is meer dan dat. Burgernet biedt namelijk ook de mogelijkheid voor
spraakberichten, e-mails en nieuwsbrieven. Niet alleen bij tijdkritische acties
zoals ’heterdaad’, maar bijvoorbeeld ook als (voor-) waarschuwing bij dreigend
gevaar of als preventiebericht. Kijk voor meer informatie op www.burgernet.nl.

Als u aandacht wil voor de snelheid
in uw straat of woonerf kunt u een
30 kilometer campagnepakket
aanvragen. U kunt hiervoor terecht
bij de bewonersgroep in uw dorp
of bij de gemeente. Kijk voor meer
informatie op de website
www.drimmelen.nl

U kunt de coördinator Dorpsgericht werken en wijkagent Dorpsgericht Daphne van den Beuken
volgen via twitter:
@LilianvandeWiel
@wa_gbergdrim04
Ook de gemeente is te volgen via twitter:
@Drimmelen140162

SAMEN!

Adoptie monument Liniecrossers

Hart voor Drimmelen www.drimmelen-dorp.nl
Uit bewonersgroep Hart voor Drimmelen is in 2011 de groep Happy Drimmelen ontstaan.
Happy Drimmelen organiseert evenementen en activiteiten voor bewoners. De bewonersgroep heeft er verder voor gezorgd dat de ingang naar Drimmelen vanuit Made opgeknapt
is. Zij hebben ook met succes een plan ingediend bij de gemeente voor het verfraaien van de
ingang aan de westzijde met een kleine knotwilgentuin. Voor het project Dorpssignaal heeft
de bewonersgroep in elke straat een aantal bewoners geïnterviewd. Het is de bedoeling
dat in iedere straat bewoners, die zich aangemeld hebben, het zwerfvuil regelmatig gaan
opruimen. Op de agenda voor 2012 staat het aanpakken van de overlast door jongeren en
het opknappen van het dorpshuis. Uit interviews met bewoners bleek dat met name ouderen
het dorpshuis graag als ontmoetingsplek zouden gebruiken. Hart voor Drimmelen gaat
een aantal zaken waarop de gemeente gaat bezuinigen zelf onderhouden, zoals
bijvoorbeeld de klok en het bankje bij de Rietaak.
Van links naar rechts: Renske Fennema, Sjanneke Rijkes, Judith
Römer, Brigitta Naber, Esther Smans, Adriaan Snoek.
Op de foto ontbreekt Anita Joore.

Op initiatief van Martin Hoevenaar is er
door de basisscholen Willibrordus en
’t Rietland een project gerealiseerd voor
de adoptie van het monument Liniecrossers. Dit in samenwerking met bewonersplatform Lage Zwaluwe, gemeente,
Cultuurspot en de Heemkundekring
Willem Snickerieme. Beide basisscholen
gaan dit project jaarlijks doen met de
leerlingen van groep 8.

Lesprogramma
Aan de hand van de verhalen van de vader
van Martin heeft Cultuurspot een ‘aantekenboekje’ geschreven vanuit een crosser die na
afloop van zijn tocht wat aantekeningen had

AM
tief Made

Herdenkingsbijeenkomst
Hoogtepunt vormde de herdenkingsbijeenkomst op 8 november waar burgemeester
Gert de Kok zijn bewondering uitsprak voor de
crossers, die gevaarlijk werk hebben verricht.
Mevr. de Landgraaf uit Sliedrecht was ook
aanwezig om hiermee haar man Jan de Landgraaf te eren, die 30 crossings heeft gedaan.
Leerlingen van groep 8 droegen zelfgemaakte
gedichten voor.

Buddydienst
De Buddydienst is een vriendendienst
van een vrijwillige oudere aan een
jongere die een hulpvraag heeft.

Van links naar rechts: José van den
Biggelaar, Rian Smits, Paula Sips,
Marielle Polak, Franska Maton,
Alfred Eijkelenboom,
Annette van Beek,
Jan Willem van
der Velden, Jaap
Pietersen.

gemaakt. Dit aantekenboek plus de plattegrond met ankerpunten zijn de rode draad
van het project. De Heemkundekring heeft
gezorgd voor een leskist met materiaal uit de
Biesbosch en uit de Tweede Wereldoorlog.

Welke jongeren?
Hierbij wordt gedacht aan jongeren van
16 tot 26 jaar die een vraag hebben, waar
iemand bij kan helpen. Je kunt denken aan
vragen zoals: het maken van een sollicitatiebrief, zoeken van een stageplaats,
zoeken naar werk of zinvolle dagbesteding.
Een jongere heeft een ‘concrete’ vraag, waar
een ‘anders actieve’ oudere met ervaring op
dat terrein hulp bij kan bieden. De jongere
kan op deze manier met ondersteuning van
een ervaringsdeskundige zijn/haar doel of
plan realiseren. De Buddydienst koppelt

vrijwilligers met ervaring aan jongeren.

Welke vrijwilliger?
Een vrijwilliger moet het leuk vinden om een
jongere te ondersteunen onder het motto
‘meer steunen, minder leunen’. Het gaat
om gewoon ‘sociaal contact’ en niet om
professionele hulpverlening. Hij/zij heeft
geduld en respect voor jongeren met een
hulpvraag. De vrijwilliger is één dagdeel per
week beschikbaar. Er zal zowel met de vrijwilliger als de jongere vooraf een gesprek
plaatsvinden om op deze manier een goede
koppeling te kunnen maken.
Voor informatie kunt u terecht bij
jcabroos@planet.nl of via 0162-683142.

Toegankelijkheid winkelstraten
Samen Actief Made www.samenactiefmade.nl
Samen Actief Made (SAM) heeft in 2011 veel activiteiten ontplooid. Uit een onderzoek onder verenigingen in Made bleek
dat het met aandacht voor elkaar samenleven van jong en oud
een belangrijke wens is. SAM heeft daarom in 2011 verschillende projecten opgezet om de positieve contacten tussen
jong en oud te bevorderen; van een bingomiddag tot een
fotowedstrijd en een buddydienst.
De Vliegende Brigade is uitgebreid en SAM heeft samen met
gemeente en politie acties georganiseerd ter voorkoming van
woninginbraken.
In samenwerking met WWZ, Bruisend Made en het Technasium van het Dongemondcollege Made is aandacht besteed
aan de toegankelijkheid van de Marktstraat. Ook in Made zijn
bewoners geïnterviewd via de methode Dorpssignaal.

Bewonersplatform Terheijden
Dit platform is ongeveer 1 jaar actief als vervolg op de werkgroep Woonprachtig. Uit de
interviews van Dorpssignaal is gebleken dat er veel zorgen zijn over veiligheid en inbraak.
Naar aanleiding hiervan is er een bijeenkomst over inbraakpreventie georganiseerd en
is de Vliegende Brigade opgericht. Ook is er door het platform een Dorpsschouw samen
met gemeente en politie gehouden in het dorp om te kijken waar verbeterpunten liggen
voor onder andere verkeersveiligheid, verkeersoverlast en hangjongeren. In 2012 zal het
bewonersplatform Terheijden de onderlinge binding, leefbaarheid en veiligheid in het dorp
proberen te vergroten. De Vliegende Brigade zal acties op touw zetten voor de veiligheid in
het dorp. Groepen die opkomen voor het belang van Terheijden wil het bewonersplatform
ondersteunen bij hun activiteiten.

Visie Dorpsgericht werken

Zwerfvuilactie

De laatste visie op het dorpsgericht werken is van 2006. Er is een grote ontwikkeling geweest op dit terrein. Daarom gaan
we dit jaar samen met bewonersgroepen,
samenwerkingspartners, stuurgroep
Dorpsgericht werken, interne collega’s,
het college van B&W en gemeenteraad
een nieuwe visie opstellen.

Op zaterdag 10 maart is de
jaarlijkse Zwerfvuilactie. Wilt
u meedoen aan het opschonen van uw dorp, meld u dan
aan bij Yvonne de Nijs via
grondgebied@drimmelen.nl.

De werkgroep Wonen Welzijn en Zorg
(WWZ) heeft bij de gemeente en winkeliersvereniging Bruisend Made aangeklopt omdat ze de Marktstraat, maar
ook de winkels beter toegankelijk willen
maken voor gebruikers van rolstoel,
scootmobiel, rollator en kinderwagen.
Vanuit het Dorpsgericht werken is in het
traject ook bewonersgroep Samen Actief
Made betrokken.
Er is vanuit alle partijen een brief gestuurd naar
alle winkeliers met het verzoek hier rekening
mee te houden door o.a. reclameborden niet te ver op straat
te plaatsen, stoepen te vegen
en winkels toegankelijk te
maken. Vervolgens zijn leden
van de bewonersgroep SAM
en een lid van WWZ met een
scootmobiel persoonlijk langs
geweest en hebben met de
winkeliers hierover gesproken.
Tijdens de jaarvergadering
van Bruisend Made hebben
leden van de werkgroep het
probleem nogmaals aan de
orde gesteld. Het bleek dat
de persoonlijke benadering

erg op prijs gesteld werd. Over dit onderwerp
worden ook nog brieven verspreid in de Nieuwstraat en den Deel.
Een ander probleem zijn de geparkeerde fietsen die de doorgang moeilijk maken. Hiervoor
heeft de werkgroep samenwerking gezocht
met het Technasium van het Dongemond
college Made. De leerlingen gaan via een
project dit probleem in beeld brengen en komen met voorstellen voor een aanpak. Hierbij
wordt nauw samengewerkt met bovenstaande
partijen.

Website gemeente en samenwerking
bewonersgroepen
Klankbordgroep
De gemeente Drimmelen heeft sinds oktober 2011 een nieuwe website. De bewonersgroepen hebben een actieve rol gekregen
bij de nieuwe website. Hiermee wil de gemeente bewoners dichter bij de gemeente
brengen, het vertrouwen in de gemeente
vergroten en de kennis van bewoners
gebruiken. De bewonersgroepen vormen
een klankbordgroep en hebben regelmatig
overleg met de medewerkers van de afdeling communicatie en coördinator Dorpsgericht werken. Er wordt gezamenlijk gewerkt
aan een website die voor bewoners en

andere doelgroepen goed toegankelijk is.
De bewonersgroepen hebben aan de hand
van opdrachten en vragen door de website
‘gewandeld’. Aan de hand van deze ervaringen worden er aanpassingen gedaan.
De klankbordgroep komt regelmatig bij
elkaar om de ervaringen uit te wisselen.

Eigen pagina’s
Nieuw is dat de bewonersgroepen zelf ook
invulling geven aan pagina’s op de site.
Zij kunnen daar informatie van de bewonersgroep en hun dorp op zetten die zij
belangrijk vinden.

