
OP WEG NAAR BURGERPARTICIPATIE IN HEUKELUM. 

 

Inleiding. 

Door de overheveling van rijksoverheidstaken naar gemeenten op het gebied van WMO, 

jeugdzorg en de participatiewet wordt een indringend beroep gedaan op veranderingen op het 

maatschappelijke en sociale domein. De burgers in de maatschappij moeten meeer participeren 

en meer uitgaan van eigen kracht. Onder eigen kracht wordt verstaan het vermogen van burgers 

om te doen wat gedaan moet worden in het dagelijkse leven, zonder dat hierbij (blijvende) hulp 

van anderen of voorzieningen nodig zijn. 

Burgers lossen waar mogelijk hun problemen zelf op, waarbij het vragen van hulp uit de eigen 

omgeving geen zwakte maar een kracht is. Alles uiteraard binnen acceptabele grenzen, maar ook 

binnen de grenzen van de veiligheid.  

De focus op eigen kracht en zelfredzaamheid, betekent niet dat professionele ondersteuning of 

zorg buiten beeld raakt. Het hangt sterk af van de individuele situatie van de inwoner: de eigen 

kracht van het individu, de kracht van het sociale netwerk om de persoon, de eventuele fysieke 

en/of psychosociale beperkingen van de persoon. Het maakt dat het bevorderen van de inzet van 

eigen kracht maatwerk is dat om een goed oog van de omgeving en de professionals vraagt. Is 

professionele hulp nodig, dan wordt deze ook geboden. Met andere woorden: professionele 

ondersteuning is maatwerk en sluit aan op wat burgers zelf kunnen regelen en oplossen. 

Echter niet ieder individu beschikt over een breed sociaal netwerk. Kinderen wonen ver weg, 

weinig contact met buren, geen verenigingsleven, etc. Om  nu te voorkomen dat deze mensen in 

een sociaal isolement komen is het idee ontstaan om in de kern Heukelum de burgerparticipatie 

te bevorderen.  Dat betekent dat de inwoners van Heukelum uit alle lagen en gezindten een 

lokale maatschappij creëeren, waarbij sociaal denken en doen centraal staat. Wel dienen we ons 

te realiseren dat we hier over gedragsverandering spreken. Een proces dat vele jaren kost. 

Om te komen tot een nieuwe en socialere maatschappij zullen handen ineen geslagen moeten 

worden, bestaande organisaties gaan samenwerken. Zo is er nu binnen Heukelum een 

samenwerking ontstaan tussen diakonaat van de kerk en de Stichting Jeugd- en Volwassenwerk, 

beter bekend als De Krakeling, om de burgerparticipatie binnen Heukelum te bevorderen. Het 

diakonaat, dat reeds aan het onderzoeken was om tot een vorm van buurthulp te komen. De 

Krakeling vindt het vanuit haar rol in de samenleving van Heukelum van belang om hierin te 

participeren en hun Stichting als overkoepelende dorpsorganisatie te gebruiken in het kontakt 

naar Gemeente, instanties,voor het aanvragen van subsidies, enz.  

Natuurlijk kan niet in een keer alles aangepakt worden. Om burgerparticipatie te realiseren zijn 

veel vrijwilligers nodig voor allerlei activiteiten voor zowel welzijnswerk als ondersteuning bij 

evenementen. Vraag en aanbod van hulpvragen moeten gecoördineerd worden. Een 

buurtverkenning is essentieel om inzicht te krijgen in de hulpvaardigheid van de inwoners van 

Heukelum.  Een centrale locatie is nodig van waaruit vele sociale activiteiten kunnen 



plaatsvinden. Afstemming en samenwerking met Welzijn Lingewaal is noodzakelijk. Etc., etc., 

etc.. 

Daarom willen wij starten met het opzetten van een buurthulproject, waarbij vraag en aanbod 

van welzijnsvragen bij elkaar worden gebracht. Als eerste stap hierin is het houden van een 

buurtverkenning d.m.v. een enquȇte. Ook willen wij vanuit de participatiegedachte onze visie 

geven op de rol die het dorpshuis, te verbouwen tot Multifunctionele Accommodatie ( MFA), 

kan hebben binnen een particpatiemaatschappij. En op de samenwerking met Welzijn Lingewaal 

om een stuk professionele begeleiding te krijgen. 

 

Enquȇte. 

Het doel van Burgerparticipatie en Buurthulp is het stimuleren dat burgers elkaar (meer gaan) 

helpen en het versterken van de leefbaarheid door burgers met elkaar te verbinden. Buurthulp 

omvat alles wat burgers onderling met en voor elkaar doen, diensten en maatjesprojecten. 

Belangrijk uitgangspunt is dat de eigen kracht van buurtbewoners benut wordt. Een 

vrijwilligerscentrale brengt hulpverleners en hulpvragers met elkaar in contact en stimuleert 

hulpvragers ook iets te laten bijdragen (wederkerigheid).  

Om inzicht te krijgen in vraag en aanbod, stelt de initiatiefgroep voor om in Heukelum een 

enquête te houden onder alle inwoners. De opzet van de enquête is tweeërlei. Er wordt gevraagd 

of de inwoners van Heukelum bereid zijn vrijwilligerswerk te verrichten en hebben zij de 

mogelijkheid om aan te geven gebruik te willen maken van vrijwillige hulpverlening. 

Het is de bedoeling dat de enquête huis aan huis verspreid en later door vrijwilligers persoonlijk 

opgehaald wordt. Tevens bestaat de mogelijkheid om de enquête te downloaden en digitaal in te 

vullen en te verzenden. 

Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren zal er via de media (Kontakt en Kerkbode), websites, 

facebookpagina’s  van de gemeente en Welzijn Lingewaal en mond op mond reclame 

bekendheid aan het project worden gegeven. 

Na het verwerken van de gegevens zal er een informatieavond in het dorpshuis worden 

georganiseerd om de burgers over de uitkomst en verdere plannen te informeren.       

In de bijlage treft u een voorstel voor de te houden enquȇte aan. 

 

Organisatie. 

De spin in het web voor het realiseren van een een goedlopende buurthulp organisatie is een 

vrijwilligerscentrale. De vrijwilligerscentrale speelt een initiërende en faciliterende rol: zij geven 

bekendheid aan buurthulp en proberen buurtambassadeurs te benaderen om een signalerende en 

verbindende functie te spelen (aanjagende rol) en onderhouden contacten met de lokale 

verenigingen, stichtingen en kerk. Daarnaast zijn zij beschikbaar om, als buurtbewoners er 



onderling niet uit komen, hulpvragen door te verwijzen en als verbinder naar andere 

beroepskrachten op te treden. Binnen deze centrale zal de telefonische bereikbaarheid tussen de 

ambassadeurs verdeeld worden. 

 

Dorpsondersteuner. 

Ter ondersteuning van de vrijwilligerscentrale is een vaste ‘dorpsondersteuner’ vanuit de 

professionele organisatie Welzijn Lingewaal van groot belang. De ‘dorpsondersteuner’ is voor 6 

tot 8 uur per week op vaste tijden fysiek aanwezig in Heukelum ( MFA). Daar kunnen inwoners 

terecht voor vragen, maar ook kan dan afstemming plaatsvinden met de buurthulpcoördinatoren 

(ambassadeurs).  

 

MFA DE KRAKELING, het activiteitencentrum van en voor participerend Heukelum. 

In het nieuwe MFA De Krakeling krijgen straks twee stichtingen en een vereniging onderdak. 

Stichting Dorpshuis DAVA blijft op haar vertrouwde plek, terwijl stichting Jeugd- en 

Volwassenenwerk haar gebouw De Krakeling verlaat, en ook zal biljartvereniging De Pomerans 

haar eigen gebouw verlaten. 

Activiteiten worden samengevoegd en nieuwe activiteiten krijgen meer dan ooit de mogelijkheid 

zich te ontplooien. 

Iedere stichting en vereniging en alle inwoners van Heukelum moeten MFA De Krakeling 

ervaren als  thuisbasis en ontmoetingsplek waar vrijwilligerswerk, feesten, activiteiten en 

gezelligheid samenkomen. Onderstaand overzicht is uiteraard niet limitatief. 

   

Bestaande activiteiten in dorpshuis DAVA. 

1. Fanfarekorps Door Eensgezindheid 

-wekelijkse repetitie van fanfare en drumband 

-twee concerten per jaar 

2. Heukelumsch Mannenkoor 

-wekelijkse repetitie 

-drie concertavonden met toneelvoorstelling 

        3.    Stemlokaal  bij verkiezingen 

        4.    Locatie BSO 

        5.    Draaiavond ijsvereniging De Volharding 

        6.    SWOL, 1x per maand Open Eettafel 

 

Bestaande activiteiten in of vanuit De Krakeling. 

 

1. Locatie Peuterspeelzaal 

2. Locatie Kinderfysiotherapiepraktijk 

3. De Zonnebloem 



4. Sinterklaasintocht 

5. Halloween optocht 

6. Jeugdsoos Empty Purse 

7. Krakelingenloop 

8. Dansgroep 

9. Winterfair 

10. Bejaardensoos 

11. Kinderdisco 

12. Lady’s Night 

13. EK en WK voetbalcafé 

14. Viermaal per jaar een muziek-themaavond 

15. Fietstocht voor de stichting Dustin Wentzel 

16. Zomer: beachparty voor de kleintjes i.s.m. Speeltuinvereniging 

17. Winter: ijsbaantje voor de kleintjes i.sm. Speeltuinvereniging 

 

Mogelijke nieuwe activiteiten onder te brengen in MFA De Krakeling. 

 

1. Bibliotheek 

2. Buurtontmoetingsplek {BOP} 

-dagelijks open 

-koffiecorner, leestafel, kaarten, biljarten, darten, enz. 

-voor jong en oud 

3. Buurtinformatieplek      {BIP} 

-vrijwilligersorganisatie en coördinatie 

-steunpunt dorpsondersteuner Welzijn Lingewaal 

       4.     Steunpunt Kleurrijk Wonen 

5. Steunpunt Huurdersbelangen 

6. Horeca aktiviteiten door of i.s.m.  Syndion 

7. Seniorenplatform 

8. Start-/opstappunt voor fietstochten en wandelingen 

9. Begrafenissen 

10. Recepties 

11. Cursuslocatie {commerciële verhuur met horecaondersteuning} 

12. Thuisbasis van en vergaderlocatie voor alle verenigingen in Heukelum 

-m.u.v. verenigingen met eigen accommodatie 

 

 

Financiën. 

 

De kosten voor Burgerparticipatie en Buurthulp in Heukelum kunnen opgedeeld worden in 

opstart- en structurele kosten. 



Opstartkosten: 

 Huur van locatie voor vergaderingen en info bijeenkomsten  €   500 

 Opstellen, verspreiden, ophalen en verwerken van de enquête € 1500 

 Opzetten van een website en database    € 2500 

 Onkosten van de initiatiefgroep     €   400 

 Telefoon        €   100 

Structurele kosten (nog nader te bepalen): 

 Dorpsondersteuner (professional); 

 Onderhouden van website, database en administratie; 

 Huur van locatie voor vergaderingen en info bijeenkomsten; 

 Training en opleiding van vrijwilligers; 

 Vrijwilligersdag. 

 Communicatiekosten 

 Onkosten 

Mogelijke financiering: 

 Gemeente Lingewaal; 

 Welzijn Lingewaal (dorpsondersteuner); 

 Kleurrijk Wonen; 

 Bedrijfsleven en middenstand Heukelum; 

 Bewoners (lidmaatschap); 

 Fondsenwerving; 

 Kernensubsidie gemeente Lingewaal t.b.v. opstartkosten(max. € 5.000,=). 

 

Tot slot. 

Indien de initiatiefgroep burgerparticipatie instemt met deze aanpak, dan is het de bedoeling om 

voor de zomervakantie de enquȇte te houden, een telefoonnummer operationeel en een website in 

de lucht te hebben. Dan kan ook een detailplanning gemaakt worden en onderling de taken 

verdeeld. 

 

Bijlage: voorstel enquȇte.     

     

 


