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Gemeenschappelijke voorzieningen Bergharen-Hernen-Leur

Sport en bewegen

Bergharen, Hernen en Leur werken samen aan toekomstige leefbaarheid!
De twee leefbaarheidsgroepen, de gemeente en inwoners werken samen aan
de toekomst van onze dorpen. Het project heet ‘Gemeenschappelijke voorzieningen Bergharen-Hernen-Leur’. Het doel is om de leefbaarheid te versterken
door als inwoners onze krachten te bundelen.

Werkgroep sport en bewegen heeft de volgende
visie ontwikkeld:
Sport en bewegen draagt voor iedereen zichtbaar
bij aan leefbare kernen, en verbetert de sociale
binding tussen bewoners en bevordert de vitaliteit
en een gezonde leefomgeving.

Uitwerkgroepen
Drie uitwerkgroepen op het gebied van sport & bewegen, zorg & welzijn en
onderwijs zijn inmiddels aan de slag gegaan. Hieraan nemen een groot aantal
inwoners uit alle drie de dorpen deel met ondersteuning van de gemeente en
enkele externe samenwerkingspartners.

In dit kader deed deze werkgroep ook een voorstel
voor de ontwikkeling van Schaarweide naar:
• Een Open en Vitaal sportpark
• Met een maatschappelijke meerwaarde
• Een duurzame accommodatie
		
• Voor iedereen
		
• Individueel en/of in groepsverband
		
• Vrij sporten en/of in verenigingsverband
		
• Recreatief of prestatief
		
• Het hele jaar door
		
• Met voldoende variatie en nieuw aanbod

In gesprek over wonen, zorg en welzijn
Om de juiste dingen te doen op het gebied wonen, zorg en welzijn wil de werkgroep Zorg-Positieve Gezondheid in gesprek met inwoners, zorgverleners en andere betrokkenen. Mensen die bekend zijn in de
dorpen of die betrokken zijn bij zorg, welzijn en wonen. Hiervoor voeren we groepsgesprekken.

Onderwijs

Deelnemen?
Ben je een betrokken en geïnteresseerde bewoner? Wil je deelnemen aan een van de groepsgesprekken?
Neem dan contact op of meld je per email aan bij een van de onderstaande leden van de werkgroep:

De werkgroep onderwijs kijkt naar de mogelijke verdere bijdrage
van de beide scholen
aan de leefbaarheid
van de dorpen.

Henk Borghardt
Henk Beaart
Belinda van Doornik
Ton Baaijens
Karel Schwillens

0487 - 53 12 37
0487 - 53 16 78
06 - 20 08 64 07
06 - 37 46 93 07
06 - 83 21 71 50

henk.borghardt@gmail.com
h.a.t.beaart@xmsnet.nl
belindavandoornik@gmail.com
t.baaijens@online.nl
schwillens.karel@gmail.com

Woonvisie
De Leefbaarheidsgroepen participeren in het traject voor de Woonvisie 2025
van de gemeente Wijchen. We hebben in dit traject het volgende bereikt:
• In 2017 doet de gemeente Wijchen onderzoek naar de woonbehoefte
van de kerkdorpen
• In de Woonvisie is ‘versterking van de positie van de dorpen’ als doel
toegevoegd
• Er wordt in Bergharen-Hernen-Leur een pilot gestart op het gebied van
kleinschalige initiatieven als woningsplitsing, initiatieven op het gebied
van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Website & Facebook
Bergharen Hernen Leur
Sinds begin 2017 zijn de website en facebookpagina van Bergharen-Hernen-Leur in lucht.
Blijf op de hoogte van de activiteiten in de dorpen en nieuws uit de leefbaarheidsgroepen en de
dorpshuizen.
www.bergharenhernenleur.nl
Of volg ons op facebook
www.facebook.com/bergharenhernenleur

Voor meer informatie zie website
Gemeente Wijchen: www.wijchen.nl

Hap & Trap3D zondag 17 september
Zet 17 september vast in je agenda!
Wat: Hap&Trap3D, een vrolijke fietstocht met
aandacht voor het project gemeenschappelijke
voorzieningen.
Fiets langs diverse locaties in onze 3 dorpen en
geniet van lekkere streekproducten. Ook is er informatie over zorg, welzijn & wonen, sport & bewegen,
en onderwijs in relatie tot leefbaarheid.

Meedoen?
Als je mee wil praten of mee wil doen met een van de projecten van ‘gemeenschappelijke voorzieningen’. Bel of mail met Toon Janssen of Karel Schwillens.

Wanneer: Zondag 17 september 15.00-18.00 uur.
Meer informatie en een uitnodiging volgen nog.

Toon Janssen
Karel Schwillens

06-10 92 66 46
06-83 21 71 50

toonjanssen1953@hotmail.com
schwillens.karel@gmail.com

Lees al het nieuws uit onze dorpen op:

www.bergharenhernenleur.nl

