informatiekrant 2011
Inwoners van Drimmelen actief voor veiligheid, sociale betrokkenheid en leefklimaat
Pilot in Terheijden en Hooge Zwaluwe

Dorpssignaal
Wethouder Jan van Gurp :

In Terheijden en Hooge Zwaluwe zijn
we gestart met de pilot Dorpssignaal.
Dorpssignaal is een onderzoeksmethode
waarbij bewoners worden geïnterviewd
over het veiligheidsgevoel in hun dorp.
De methode is afkomstig uit Amerika
waar de politie al ruime ervaring heeft
met dit soort onderzoek. In Nederland
hebben de Politieacademie Apeldoorn
en Avans Hogeschool Den Bosch deze
methode opgepakt en bewerkt.

“Samen met u voor
leefbare dorpen”
U ziet hier onze tweede krant ‘Dorpsgericht werken’. Deze krant is, mede
op verzoek van de bewonersgroepen,
gemaakt om alle inwoners van de
gemeente Drimmelen uitgebreid te
informeren over Dorpsgericht
werken. Ik hoop dat u na het lezen
van de artikelen in deze krant ook
enthousiast wordt. Want als iedereen
meedoet, wordt het Dorpsgericht
werken een nog groter succes!
Sinds november 2010 ben ik wethouder
Dorpsgericht werken en ik ben er trots
op dat ik dit onderwerp in mijn porte
feuille heb. Burgemeester, wethouders,
gemeentesecretaris en raad hebben het
Dorpsgericht werken als speerpunt van
ons beleid benoemd. Voor mij zijn leef
baarheid, veiligheid en sociale betrokken
heid essentieel. Ik vind het belangrijk om
samen met u, woningstichtingen, politie,
straathoekwerk en andere instanties het
Dorpsgericht werken vorm te geven. We
kunnen SAMEN veel bereiken en elkaar

versterken, want de gemeente is van ons
allemaal.
In ieder dorp hebben we een bewoners
groep of dorpsraad. Dit jaar hebben we
met de bewonersgroepen gesproken over
het onderhoud en beheer van het groen
en is de beleidsmedewerker groen mee
geweest met de dorpsschouwen.
Ik vind het belangrijk om goed naar u te
luisteren. Daarvoor ga ik regelmatig met
de coördinator Dorpsgericht werken mee
naar vergaderingen van bewonersgroe
pen, bewonersavonden, dorpsschouwen
en activiteiten in de dorpen.
Wethouder Jan van Gurp

We starten als pilot met Terheijden en Hooge
Zwaluwe. In de periode van 18 januari tot 17
februari worden er in deze dorpen bewoners
geïnterviewd aan de hand van verschillende
thema’s.

De voorbereiding
De afgelopen tijd zijn er verschillende voorberei
dende gesprekken geweest met de bewoners
groepen, gemeente, woningstichtingen, politie,

Wethouder Jan van Gurp verraste de
bewoners van het Thomashuis in Wagenberg
maandagochtend 29 november 2010 met een
taart. Op die manier bedankte hij hen voor
hun bijdrage aan het schoonhouden van het
Van den Elsenplein in Wagenberg.
Sinds enkele weken ruimen de bewoners daar

Het gezamenlijk verbeteren van de
leefbaarheid, veiligheid en sociale
samenhang is de kern van Dorpsgericht
werken. Ik vorm als coördinator Dorpsgericht werken hierbij de schakel tussen de
bewoners(groepen), gemeente, politie,
straathoekwerk en instanties.

Om goed te weten wat bewoners belangrijk
vinden wordt er jaarlijks in elk dorp een
dorpsschouw georganiseerd aan de hand van
een thema of verbeterpunten. Deze schouw
wordt voorbereid met de bewonersgroep
en is in eerste instantie bedoeld om zowel
positieve zaken als verbeterpunten in beeld te
brengen. Daar waar mogelijk worden punten
aangepakt.
Ook tijdens bewonersavonden kunnen bewo
ners onderwerpen aandragen die zij graag
aangepakt willen zien.
Lilian van de Wiel,
coördinator Dorpsgericht werken

Op 26 maart 2011 is er een themabijeenkomst
voor de bewonersgroepen en de verschillende
instanties. Hier zullen de resultaten besproken
worden. In april 2011 worden er in Terheijden en
Hooge Zwaluwe bewonersavonden georgani
seerd met een presentatie van de resultaten per
dorp. Op die avonden worden er, gezamenlijk
met de bewoners uit het dorp en de instanties,
keuzes gemaakt over thema’s waar we mee aan
de slag gaan. De voortgang hiervan wordt als
vast agendapunt besproken door de Stuurgroep
Dorpsgericht werken.
Wilt u meer weten over de pilot Dorpssignaal
neem dan contact op met Lilian van de Wiel.

tweemaal per week het zwerfvuil op.
Op initiatief van het Thomashuis zijn hierover
afspraken gemaakt met de gemeente.
De bewoners van het Thomashuis, mensen met
een verstandelijke beperking, hebben zo een
zinvolle dagbesteding en zijn zichtbaar aanwe
zig in het eigen dorp. Dit heeft een positieve
invloed op hun gevoel van eigenwaarde.

Samen de schouders eronder
De gemeente ziet het initiatief als een goed
voorbeeld van Dorpsgericht werken: bewo
ners nemen zelf verantwoordelijkheid en
zetten ‘samen de schouders eronder’. Daar
naast past het goed binnen de Wet maat
schappelijke ondersteuning (Wmo).
Een van de belangrijke pijlers van de Wmo is
dat iedereen mee kan doen.

Bewonersgroepen

Bewonersavond en
dorpsschouw

Aan de slag met de resultaten

Bewoners Thomashuis ruimen zwerfvuil

Samen actief voor leefbaarheid,
veiligheid en sociale betrokkenheid
In deze krant stellen de bewonersgroepen
zich aan u voor zodat u weet tot wie u zich
kunt wenden als u iets wilt bespreken over
leefbaarheid, veiligheid en sociale samen
hang in uw dorp. Verder vindt u informatie
over de partners waarmee we samenwerken,
meldingen bij de gemeente en politie en een
aantal geslaagde projecten. Mocht u door
deze krant geïnspireerd raken, schroom niet
en meldt u aan als lid van een bewonersgroep
of laat uw idee of wens horen.

straathoekwerk (Surplus Welzijn), SWO, Surplus
Zorg en het onderwijs. Al deze instanties zullen
meewerken met de uitvoering van Dorps
signaal. Professionals van deze samenwerken
de organisaties en leden van de bewonersgroe
pen gaan de interviews afnemen.

Vliegende Brigade Made
Samen Actief Made heeft samen met
de coördinator Dorpsgericht werken en
wijkagent Arjan van der Pol het initiatief
genomen om een ‘Vliegende Brigade’ op
te zetten.
De ‘Vliegende Brigade’ is een groep bewoners
die flexibel en zonder verplichtingen inzetbaar
is in heel Made voor meldingen van inbraken,
vernielingen of andere vormen van criminali
teit. De groep heeft een instructieavond ge
had waarbij ze echt naar buiten zijn gegaan.
De ‘Vliegende Brigade’ geeft de ogen en oren
goed de kost en let op verdachte personen

en situaties. Zonodig wordt dit gemeld bij de
politie via 0900 8844 of bij heterdaad via 112.
De bewoners letten op de 7 W’s:

Wie

Wat
Waar
Wanneer
Waarmee
Waarom
Welke wijze

welke persoon/ personen
(beschrijf zoveel mogelijk
gegevens)
situatie omschrijven
locatie
tijdstip
voertuig (merk, kenteken)

De ‘Vliegende Brigade’ krijgt ondersteuning
vanuit de politie en gemeente. In Lage Zwa
luwe wordt geprobeerd om ook een dergelijke
groep op te zetten. Ook in Made kunnen we
nog steeds mensen gebruiken. Wilt u ook
helpen uw dorp veilig te houden? Neem voor
informatie contact op met contactpersoon
van de bewonersgroep of de coördinator
Dorpsgericht werken.

BEWONERSGROEPEN IN DRIMMELEN
Stichting Dorpsraad Wagenberg

Wij zijn er voor u!
We zijn weer een jaar verder en werken
nu twee jaar als Stichting Dorpsraad
Wagenberg. Ons belang is nog steeds
de leefbaarheid van ons dorp behouden, bevorderen en verder uitbreiden.

Een goede toekomst voor
Wagenberg
We hebben ons de afgelopen periode
vooral ingezet voor verkeersmaatreglen
voor de doorgaande route in Wagenberg

Hart Voor Drimmelen

In weekblad ’t Carillon kunt u regelmatig
verslagen van onze bijeenkomsten lezen.
Ook hebben wij elk jaar een jaarvergadering
waarmee we ons als Dorpsraad naar u verant
woorden.
Wat wij voor u kunnen doen, is en blijft ons
belangrijkste uitgangspunt. Hebt u vragen,
ideeën of wensen over de leefbaarheid van
ons dorp of andere zaken? Laat het ons weten.
Spreek onze leden rechtstreeks aan of mail
uw vragen en/of ideeën naar: dorpsraad@wa
genberg.eu. Wilt u meer informatie? Bezoek
dan onze website.

Visie op havengebied en dorp
Een recente ontwikkeling is dat leden
van Hart voor Drimmelen samen met
andere bewoners en ondernemers actief
betrokken zijn bij het maken van een visie
rondom het havengebied en het dorp
Drimmelen. In opdracht van de gemeente
heeft een stedebouwkundig bureau
verschillende ideeën uitgewerkt, op basis
van wensen van bewoners en onderne

SAM timmert aan de weg
SAM heeft dit jaar erg hard gewerkt om
bekendheid te geven aan haar bestaan
richting de Madese bevolking. We plaat
sen regelmatig stukjes in het Carillon,
Het Kanton en zelfs in BN De Stem. Zodat
iedereen die ideeën of behoeften heeft op
het gebied van veiligheid, leefbaarheid

Er zijn met deze mensen een tweetal gesprek
ken geweest. Tijdens deze gesprekken is
gesproken over de relatie tussen Terheijden en
de gemeente en hoe die verbeterd zou kunnen
worden. Het Dorpsgericht werken zou volgens
de aanwezigen een bijdrage kunnen leveren.
Inmiddels hebben een aantal enthousiaste
mensen al aangegeven dat ze aan de slag gaan
met het Dorpsgericht werken in Terheijden. In
januari wordt de rolverdeling binnen de groep
besproken.

Denktank
Wellicht komt er nog een tweede groep, die
als denktank en op projectmatige basis een

bijdrage willen leveren aan het Dorpsgericht
werken. Zij kunnen samen met de bewoners
groep peilen wat er in Terheijden leeft.

Van links naar rechts: Jan Daas, Ed van Leent,
Henk van der Maaten, Joke Heins, Leo Mol,
Alice van Helden en Jan Buys.
worden dan gepresenteerd. Tijdens deze
avond zullen we samen met de bewoners uit
Terheijden prioriteiten bepalen waar we mee
aan de slag gaan. Mochten er nog mensen
zijn die zich bij de groep aan willen sluiten,
dan zijn ze uiteraard van harte welkom.

Dorpsschouw en pilot
Dorpssignaal
In het voorjaar wordt een Dorpsschouw
gehouden met onze nieuwe groep. Daar
naast wordt in Terheijden ook de pilot
Dorpssignaal uitgevoerd. Naar aanleiding
van deze pilot organiseren we in april een
bewonersavond. De resultaten van de pilot

Bewonersplatform Lage Zwaluwe

www.lagezwaluwe.nl

Dorpsgericht werken
doen we samen!
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.

Ogen en oren van uw dorp

Van links naar rechts: Jimmy de Hoogh, Elly van
Oorschot, Brigitta Naber, Judith Roomer, Adriaan
Snoek. Op de foto ontbreekt Nel Reijntjens.

Geef uw ogen en oren in uw dorp goed de kost en meld zaken
over de openbare ruimte bij de gemeente bij het meldpunt via
tel. 14 0162 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.

mers. Het doel is om een betere verbinding
tussen het dorp en de haven te creëren en de
verkeersdrukte door de dorpskern te ont
moedigen. Als één van deze ideeën wordt
uitgevoerd krijgen we een leefbaarder dorp.
Daarmee maken wij ons ‘Hart voor Drimmelen’!

Lid worden
Mocht u lid willen worden van een bewonersgroep, dan kunt u
contact opnemen met de contactpersoon.

www.samenactiefmade.nl

Wat heeft het platform gedaan?
Het platform heeft gezorgd voor aanleg van
een speeltuin aan de noordkant van het dorp
(op de Repel) omdat daar nog geen speel
gelegenheid was. Ook is actief meegedaan
met de dorpsschouw in 2009 en 2010. Dit
jaar is op aanwijzing van het platform o.a. de
asfaltering van een deel van de Onderstraat
opgeknapt en zijn twee gevaarlijke verkeers
situaties aangegeven: de oversteekplaats
bij het bruggetje op de Ganshoeksingel en
het risico voor fietsers op de Oude Weg bij
de vluchtheuvels. De gemeente heeft in haar
plannen opgenomen hier iets aan te doen.

Hooge Zwaluwe Voor Mekaar (HZVM)

Wat gebeurt er op dit moment?
In 2010 heeft het bewonersplatform twee
bijeenkomsten georganiseerd waarbij verte
genwoordigers van verenigingen en bedrijven
hebben aangegeven wat belangrijk is voor de
leefbaarheid van Lage Zwaluwe. Omdat veel
inwoners zich zorgen maken over bezuini
gingen die verenigingen zullen treffen, is be
dacht een verenigingsnetwerk op te richten.
Bestuurders van verenigingen kunnen elkaar
via het netwerk ontmoeten, tips en adviezen
uitwisselen en mogelijkheden tot samenwer
king bespreken. Met de uitvoering van dit
plan is het bewonersplatform nu druk bezig.
Heeft u ideeën of wilt u actief meedoen? Laat
het ons weten!

www.hoogezwaluwe.net

Bewonersgroep Hooge Zwaluwe Voor
Mekaar (HZVM) is een jonge groep enthousiaste dorpsbewoners die zich inzet
voor uw directe woonomgeving. Namens
u of samen met u hebben we in het eerste jaar gewerkt aan diverse zaken, zoals
het maandelijkse dorpsspreekuur. Verder
hebben we de dorpsschouw gehouden,
waarbij diverse aandachtspunten nog in
uitvoering zijn.

Staand van links naar
rechts: Frans van Mook,
Alfred Eijkelenboom,
Annette van Beek ,
Paula Sips, Marielle
Polak en Rian Smits.
Zittend van links naar
rechts: Franska Maton,
José van den Biggelaar,
en Ad Vermeeren. Op
de foto ontbreken, Jaap
Pieterse, Jolanda van
der Poel en Els van Gils.

en sociale betrokkenheid die bij ons kenbaar
kan maken. We hebben een eigen website
gelanceerd en wij hebben op Bruisend Made
gestaan waar veel mensen met ons ken
nisgemaakt hebben. Ook zijn wij zeer actief
geweest met het starten van de Vliegende
Brigade (zie elders in dit blad) die nu draait en
wordt ingezet waar het nodig is.

Van links naar rechtsL Carla Rutgers, Agaath
van de Steeg, Miranda Dingemans en Jopie
Zasburg. Op de foto ontbreekt Davy van Loon.

Van hertenkamp tot pilot
sociale veiligheid

Gezamenlijke visie
We hebben dit jaar samen met vertegenwoor
digers van verenigingen, bedrijven en andere
groepen uit Made een visie voor de toekomst
uitgestippeld. Begin volgend jaar gaan we dit
verder uitwerken met iedereen. Ons succes
blijft afhankelijk van uw inbreng en bereid
heid om mee te werken.

Met de bewonersgroep Grijze Wijk hebben we
voor het hertenkamp een passende oplos
sing gezocht om samen met de gemeente het
hertenkamp te behouden. Met de klankbord
groep voor het project Langstraat hebben we
een aantal praktische zaken besproken, met
name gelet op de veiligheid. De verbeterin
gen zijn inmiddels grotendeels gerealiseerd.
Samen met de bewonersgroepen uit de
overige kernen in de gemeente werken we aan
het project Dorpssignaal, waarbij ons dorp als
één van de pilot locaties is benoemd.

Ten slotte zijn we nog bezig aan diverse zaken die
zijn aangebracht tijdens de dorpsspreekuren.

Nieuwe leden welkom
Natuurlijk zijn nieuwe leden welkom om onze
bewonersgroep te versterken, zodat wij nog meer
voor onze inwoners kunnen betekenen. Heeft u
interesse, neem dan contact op met één van onze
huidige leden.

Staand van links naar rechts:
William Hoeve, Marian Wortel,
Johan van Strien en Loes Theunissen.
Zittend: Nico den Dunnen.

Het college van Burgemeester en Wethou
ders wilde het hertenkamp in de Grijze Wijk
weghalen, omdat het onderhoud en beheer
van het hertenkamp géén kerntaak is van
de gemeente. Na diverse overleggen met de
bewonersgroep Hooge Zwaluwe Voor Mekaar
en een vertegenwoordiging van de Grijze Wijk
is besloten dat de gemeente het hertenkamp
opnieuw inricht en dat de bewoners het
beheer en onderhoud gaan doen. Voor 2011
neemt de gemeente de kosten die dat met
zich meebrengt nog voor zijn rekening.
Tijdens de kerntakendiscussie wordt beke
ken of dit ook voor de toekomst mogelijk is.
Anders wordt er gezocht naar sponsoring.
Deze manier van onderhoud en beheer van
het hertenkamp is een goed voorbeeld van
bewoners die zelf bijdragen aan de leefbaar
heid van hun dorp.

Dorpsontwikkeling Lage Zwaluwe en Made
De bewonersgroepen in
Lage Zwaluwe en Made
hebben samen met verenig
ingen, ondernemers en
instanties gekeken naar
zorgen en dromen van de
dorpen. Dit is gedaan op
een interactieve manier,
waarbij alle aanwezigen de
mogelijkheid kregen hun
ideeën en wensen via een
computer kenbaar te maken.

Lage Zwaluwe

Uw bijdrage is onmisbaar

SAM (Samen Actief Made)
Ook dit jaar is de werkgroep SAM
(Dorpsgericht Werken voor de Kern
Made) weer erg actief geweest. De
groep bestaat uit betrokken actieve
mensen. Deze vrijwilligers komen
uit heel Made en vertegenwoordigen
diverse groeperingen, zoals buurtverenigingen of wijken waar ze zelf
wonen. SAM werkt samen met de
gemeente, politie en andere betrokken instanties zoals woningbouwverenigingen en kan nog vertegenwoordigers van bijvoorbeeld grote
sportverenigingen gebruiken.

Er is een herstart gemaakt met het Dorpsgericht werken in Terheijden, omdat de
groep te klein werd. Voor het dorpsgericht
werken Terheijden, zijn bewoners uit Terheijden persoonlijk benaderd, die bekend
zijn bij Terheijdenaren en die weten wat
er in het dorp speelt. Ook hebben mensen
zich spontaan aangemeld.

www.drimmelen-dorp.nl

Dorpsgericht werken begint voor ons
vruchten af te werpen. Om te achterhalen wat er leeft onder de inwoners
van het dorp Drimmelen zijn er eind
2009 met de Cohesie Caravan interviews gehouden. Van het resultaat is
een film gemaakt met de reacties en
wensen van inwoners. Een gemeenschappelijke wens van jong en oud
was, dat er meer activiteiten georganiseerd moeten worden voor de jeugd
en het dorp. Sindsdien is met medewerking van ouders onder andere een
jeugddisco en Drimmelen Got Talent
georganiseerd.

Inwoners van Hooge Zwaluwe gaan zelf
het beheer en onderhoud van het hertenkamp doen. De gemeente biedt financiële
ondersteuning.

Woon(pr)achtig in Terheijden

http://dorpsraad.wagenberg.eu
en onze mening gegeven over bouwplannen
zoals de Postweg en het Centrumplan. Dit zijn
processen die niet altijd even snel en soepel
verlopen, maar waarvoor we ons voor de
volle 100% zullen blijven inzetten. Inmiddels
hebben we aan de gemeente ook onze ideeën
over de toekomst van ons dorp kenbaar ge
maakt met een ‘Dorpsvisie’. Deze is tot stand
gekomen met medewerking van verschillende
inwoners van ons dorp.

Staand van links naar rechts: Ad Buijs,
Ronald Kustermans, Gerben Dudok en Leo
Hermans. Zittend van links naar rechts:
Bertus Bogaers, Stef de Vreede, Remco van
Gils en Piet de Graaf. Op de foto ontbreken
Jan Tabak en Wieske Kuylen.

Hertenkamp Grijze Wijk

Zorgen in Lage Zwaluwe hadden onder andere
te maken met Lage Zwaluwe West, openbare
ruimte en ondersteuning verenigingsleven.
Een van de dromen in Lage Zwaluwe was:
behoud van de leefbaarheid, waarbij oud en
jong in een zorgzame omgeving veilig samen
kunnen leven en waar begrip is voor elkaar.
Het bewonersplatform Lage Zwaluwe is
samen met eerder genoemde instanties bezig
met het opzetten van een verenigingsnet
werk. De eerste activiteit is een bijeenkomst,
waar verenigingen zich kunnen presenteren.

De verenigingen zullen daarnaast handvatten
krijgen om hun verenigingen (nog) beter te
laten draaien.

Made
Enkele zorgen waren: ouderen die in een iso
lement komen, komende bezuinigingen rich
ting verenigingen, jongeren die wegtrekken.
Een van de dromen in Made was: jong en oud
houdt rekening met elkaar, heeft iets voor
elkaar over en niemand voelt zich eenzaam.
Bewonersgroep Samen Actief Made gaat met
de eerder genoemde instanties deze droom
verder uitwerken tot concrete acties.

Woonvisie voor dorp Drimmelen
De bewoners en ondernemers van het
dorp Drimmelen hebben een aantal
bijeenkomsten gehad om samen met
een stedenbouwkundig bureau en de
gemeente een visie te ontwikkelen voor
hun dorp.
Een van de aanleidingen was het initiatief van
‘Hart voor Drimmelen’ om aan de wethouders
een petitie aan te bieden tegen woningen op
de kopse kant van de Herengracht. Ze hebben
de wethouder gevraagd naar een overkoepe
lende visie voor het dorp. Omdat er meerdere

partijen bezig waren in Drimmelen, is beslo
ten om zowel met ondernemers als bewoners
aan tafel te gaan. Beide partijen hebben de
positieve punten en knelpunten van hun dorp
in beeld gebracht. Het stedenbouwkundig bu
reau heeft een tussentijdse presentatie gege
ven en is vervolgens in kleine groepen verder
in gaan zoomen. Opvallend bij beide groepen
was dat ze van elkaar dachten dat dorp en
oude haven apart zouden moeten blijven,
terwijl ze beiden graag een verbinding willen
zien. In 2011 wordt de visie aan alle bewoners
uit het dorp Drimmelen gepresenteerd.

Alle partijen doen mee
Stuurgroep

Wijkagenten

Bewonersplatform
Lage Zwaluwe

Hart voor Drimmelen

Wijkteams
gemeente

Noteer in uw agenda
Dorpsspreekuren, activiteiten en bijeenkomsten in uw dorp

Spreekuren dorpsgericht werken
Lage Zwaluwe 1e maandag van de maand, kantoor Goed Wonen

SAM
Samen Actief Made

Hooge Zwaluwe
Voor Mekaar

Hooge
Woningstichtingen

Dorpsraad
Wagenberg

Woon(pr)achtig
Terheijden

Straathoekwerker

Coördinator
Dorpsgericht
werken

De samenwerking met de bewoners en gemeente is van groot belang. Er wordt samengewerkt met de wijkteams, 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 teamchef van de politie, de directies van beide woningstichtingen en de
leidinggevende van de straathoekwerker. Verder vindt er maandelijks overleg plaats
tussen de coördinator dorpsgericht werken, de woningstichtingen en wijkagenten. De
straathoekwerker levert informatie en wordt geïnformeerd.

Wijkteams gemeente Drimmelen
In onze gemeente hebben we drie wijkteams: Hooge en Lage Zwaluwe, Terheijden/ Wagenberg en
Made/ Drimmelen. Deze multifunctioneel inzetbare teams bestaan uit een meewerkend voor
man en een aantal medewerkers en zijn voor bewoners herkenbaar. Ze lossen kleine meldingen
van bewoners op, zoals losliggende stoeptegels, onderhoud groen en wegen, zwerfvuil, illegale
vuilstort. Vaste werkzaamheden van deze teams zijn onder andere: groenonderhoud op bepaalde
locaties, klein onderhoud verharding, gladheidbestrijding, plaatsen en onderhouden van ver
keersmeubilair, banken en afvalbakken, bladruimen en ophalen van wit- en bruingoed.
Van links naar rechts: Arjan van Tricht, Daphne van den
Beuken, Sjaan Ippel, Arjan van der Pol (wijkagent Dorpsgericht werken). Op de foto ontbreekt Peter Sprangers.

Wijkagenten
Dorpsgericht werken is de wijkagenten op het lijf ge
schreven. Zij zijn de schakel tussen het dorp en het po
litiekorps, 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 dorpsker
nen, 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, Drim
melen 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 vitali
teit in de verschillende kernen. Een huis moet een thuis zijn. 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 Paul van Dijk
Ik 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. Een
mooi praktijkvoorbeeld hiervan is Lage Zwaluwe. Daar zorgde een hanggroep regelmatig voor
overlast. Deze jongeren heb ik uitgeno
digd in jongerenruimte ’t Honk, dat nu
elke vrijdagavond voor hen open is. Op
deze manier krijg ik intensief contact
met de jongeren en kan ik inspelen
op mogelijke vragen van henzelf.
Daarnaast kan ik ook de situatie over
overlast op straat met hen bespreken
en een positieve gedragsverandering
proberen te realiseren.

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 19.00 - 20.00 uur
Aanwezig leden bewonersgroep 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 2010
18 jan. - 17 feb. Interviews Dorpssignaal in Terheijden en Hooge Zwaluwe
Zaterdag 19 maart Zwerfvuilactie gemeente Drimmelen: de gemeente gaat samen met
bewoners, leden van het College en raadsleden zwerfvuil opruimen.
April Bewonersavonden Terheijden en Hooge Zwaluwe om resultaten
Dorpssignaal te bespreken
Voorjaar 2010 Dorpsschouw in elk dorp.

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

Storing openbare verlichting
Wilt u een storing melden van de openbare verlichting, dan kunt u dit doorgeven via
telefoon: 0800 6846832

Melding van overlast, vernielingen, criminaliteit
verdachte situaties
Deze 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/per
soon, 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 (0162) 671400 www.drimmelen-dorp.nl

Hooge Zwaluwe Hooge Zwaluwe Voor Mekaar, voorzitter Nico den Dunnen,

n.dendunnen@planet.nl (06) 51588889. www.hoogezwaluwe.net

Made SAM (Samen Actief Made), voorzitter Alfred Eijkelenboom,

info@samenactiefmade.nl (06) 46260264. www.samenactief
made.nl

Lage Zwaluwe Bewonersplatform Lage Zwaluwe, voorzitter Carla Rutgers,
carlaru@hotmail.com (06) 53181754, www.lagezwaluwe.nl

Terheijden Woon(pr)achtig in Terheijden, Woon(pr)achtig in Terheijden: Lilian
van de Wiel, lvandewiel@drimmelen.nl. tel. 14 0162

Wagenberg Dorpsraad Wagenberg, voorzitter Cees van Gurp,

cjavgurp@casema.nl. (076) 5933477. dorpsraad.wagenberg.eu

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

Wijk agenten / politie
Algemeen: 0900 8844 en spoed 112 (beide 24 uur per dag bereikbaar)
Email: team-geertruidenberg@drimmelen.nl
Made en Drimmelen: Arjan van der Pol en Daphne van den Beuken (tel. 0900 8844)
Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe: Peter Sprangers (tel. 0900 8844)
Terheijden en Wagenberg: Arjan van der Pol (tel. 0900 8844)

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,
januari 2011
Eindredactie: gemeente Drimmelen
Ontwerp: www.ontwerppartners.nl

