
Dorpsplan Bergharen 2011 – 2031 een update

In 2011 hebben we ons Dorpsplan opgesteld en daarin plannen vastgelegd om in de daarop volgende jaren te 

realiseren.

In oktober 2016 en juni 2017 hebben we twee avonden georganiseerd om terug te blikken over de eerste 5 jaar en om 

na te gaan welke plannen er nog liggen en welke op basis van nieuwe ontwikkelingen toegevoegd zouden moeten 

worden. De eerste avond was met dorpsgenoten die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het Dorpsplan 

in 2010/2011 en voor de tweede waren alle inwoners uitgenodigd.

Dat het even geduurd heef voor we u over de resultaten kunnen informeren, heef te maken met het feit dat er een 

urgenter onderwerp op ons pad kwam, namelijk woningbouw in Bergharen. Daar is door een aantal leden van de 

Leefaarheidsgroep veel tjd aan besteed. ee zijn hierbij nu in een beslissende fase aangeland.

Een tweede reden waarom we nu pas komen, heef ermee te maken dat in de afgelopen jaren een intensievere 

samenwerking met de Leefaarheidsgroep Hernen-Leur is aangegaan in het project ‘Gemeenschappelijke 

Voorzieningen’. Hierdoor zijn een aantal onderwerpen ‘bovendorps’  geworden, zoals (wonen-) en zorg, onderwijs, 

sport en beweging en positeve gezondheid . Met dat laatste wordt bedoeld, allerlei middelen inzeten om zo lang 

mogelijk in een goede gezondheid en condite te blijven) Meer over dit project is te vinden op de website 

www.bergharenhernenleur.nl. Ook wordt hierover in Op de Hoogte gepubliceerd en worden nieuwsbrieven verspreid.

Terugblik

Op de twee avonden hebben we eerst teruggekeken naar wat er gerealiseerd is.  Het meest in het oog springend is 

natuurlijk ‘De Uitloper’, het nieuwe evenemententerrein op het voormalige korfalveld, waar ook het ‘eeemse bosje’ 

bij betrokken is. Ook is er een boekje verschenen met wandelroutes langs alle Bergharense monumenten en er is  een 

plan gemaakt over hoe de dorpskern er fraaier uit zou kunnen gaan zien.’ 

Om zwerfvuil en onkruid  tegen te gaan zijn er naast de bestaande bermbrigade huis-aan-huis muntjes uitgedeeld als

 ‘beloning’ voor het zelf vrijhouden van onkruid van de stoep. Om er voor te zorgen dat het straatbeeld in orde blijf, 

controleren een aantal vrijwilligers enkele keren per jaar alle straten en geven gebreken door aan de gemeente. 

(Burgerschouw)

In samenwerking met Hernen-Leur is een nieuwe website en Facebook pagina ontwikkeld. Er een Repaircafé gekomen 

en is er betrokkenheid geweest bij het ontwikkelen en onderhouden van wandelpaden. In de zomermaanden zijn er 

jarenlang op een aantal zondagmiddagen ‘Kioskconcerten’ gegeven.

Vooruitkijken,

Op beide avonden zijn er naast onderdelen die nog op uitvoering lagen te wachten heel wat nieuwe wensen en 

dromen naar voren gekomen. Kijkend naar alle dromen ( ze staan op de website onder Leefaarheidsgroep Bergharen)

zal duidelijk zijn dat deze niet allemaal door de Leefaarheidsgroep te realiseren zijn. eaar we  eerst vijf 

uitwerkgroepen hadden, zijn we nu teruggegaan naar drie: Ruimtelijke kwaliteit, Voorzieningen en als nieuw thema 

Duurzaamheid.

http://www.bergharenhernenleur.nl/


Binnen deze drie thema’s  gaan we al dan niet in samenwerking met anderen verder met actviteiten die al gaande zijn 

als burgerschouw, onkruidbestrijding op trotoirs, de bermbrigade voor het zwerfvuil. Breedband internetverbinding in

het buitengebied, het stmuleren van toerisme en recreate, het Repaircafé en de wandel2daagse.

Een echt nieuw onderwerp is duurzaamheid. ee onderzoeken hoe we een bijdrage kunnen leveren  aan de 

verduurzaming van ons dorp. Zonnepanelen op bedrijfsgebouwen? Een ‘dorpsauto’? eat te doen met asbestdaken? 

En natuurlijk blijf wonen in Bergharen op de agenda staan evenals onze bijdrage aan  en betrokkenheid bij het project 

Gemeenschappelijke Voorzieningen.

ee hebben de plannen vastgelegd in een jaarplan per onderdeel.

Niet alles kunnen we alleen. eaar nodig of gewenst zullen we een beroep op u als dorpsgenoten doen om aan een 

project mee te werken. ee zullen u daarover benaderen, maar u mag natuurlijk ook zichzelf bij ons melden als u zich 

betrokken of mede verantwoordelijk voelt voor een bepaald onderwerp. Graag zelfs. ee kijken naar u uit!

Leefaarheidsgroep Bergharen


