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VOORZIENINGEN

Gemeenschappelijke voorzieningen
Bergharen-Hernen-Leur
Bergharen, Hernen en Leur zetten zich in voor toekomstige leefbaarheid! De twee leefbaarheidsgroepen, de dorpshuizen,
schaarweide en de gemeente werken nu structureel 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. In deze nieuwsbrief maken we de balans op van drie jaar samenwerking.

Sport & bewegen: Samenwerking Schaarweide,
Mijlpaal en Zandloper

Positieve gezondheid & zorg:
Dorpsondersteuners

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om te komen tot een
mooie samenwerking tussen Schaarweide en de dorpshuizen
op het gebied van sport en bewegen. Hieraan hebben de
leefbaarheidsgroepen actief bijgedragen. Deze samenwerking
heeft geleid tot het raadsbesluit waarbij middelen voor de
dorpshuizen zijn gereserveerd om vervolgstappen te zetten.
Schaarweide kan invulling geven aan plannen die er al lagen.

Niny en Els zijn sinds september 2019 onze
dorpsondersteuners. Zij ondersteunen u graag met
vragen op het gebied van welzijn, zorg en wonen.
Vragen van jong en oud. Grote en kleine vragen.

Sportpark Schaarweide wordt het centrum voor buitensporten
voor de dorpen. Op Schaarweide is gestart met de verbouwing
waarvoor veel vrijwilligers zich inzetten. De kantines van Harava
en UHC/Fortuna worden samengevoegd en het gebouw krijgt
een flinke opfrisbeurt. Half januari worden de werkzaamheden
afgerond en op 8 maart 2020 is de officiële opening.
Voorlopig blijft de Mijlpaal zoals het nu is. Wel wordt een aantal
pijnpunten aangepakt om de komende jaren vooruit te kunnen,
zoals nieuwe verlichting, geluidsisolatie, nieuw meubilair, nieuwe
bar en het opknappen van wanden bij de zithoek en het biljart.

De dorpsondersteuner is een initiatief van de
werkgroep positieve gezondheid & zorg, op basis van
wensen en behoeften van inwoners. Deze werkgroep
van dorpsgenoten staan Els en Niny de komende
drie jaar bij. Het dienstverband is ondergebracht bij
welzijnsorganisatie MeerVoormekaar.
Hoe komt u in contact met de dorpsondersteuners?
Ze hebben geen vaste plek maar zijn actief in
Bergharen, Hernen en Leur. Spreek ze gerust aan om
een afspraak te maken. Bij u thuis, in het dorpshuis of
op een andere locatie.

Contactgegevens:
Kortgeleden is er een onderzoek afgerond voor het vormen van een
multifunctionele accommodatie (MFA) voor de school en de Mijlpaal.
Hiervoor zijn er drie mogelijkheden onderzocht. Alle drie de opties
zijn haalbaar maar de voorkeur gaat uit naar nieuwbouw. Nu moet
er eerst door de gemeente een prioritering worden vastgesteld.
De verwachting is dat het nog zeker vijf jaar zal duren voordat er
iets nieuws staat, als daar toe besloten wordt. De wens is om bij
nieuwbouw de sportzaal iets hoger, breder en langer te maken.
In de Zandloper wordt ook gesport, de nadruk ligt daar op
sport voor school en ouderen. De Zandloper maakt cultuur en
evenementen tot speerpunt.
Alle plannen worden het komende jaar verder uitgewerkt.
We houden u op de hoogte!

Niny Baltissen
06 28 39 94 46
n.baltissen@meervoormekaar.nl

Els Wilmink
06 48 63 35 87
e.wilmink@meervoormekaar.nl

Entreeborden in huisstijl
voor onze dorpen
De acht nieuwe entreeborden staan er!
Een mooi symbool van samenwerking
tussen de dorpen. Het ontwerp is in de
huisstijl van Bergharen- Hernen- Leur.
Lokale ondernemers hebben hieraan
bijgedragen;
ontwerp:

Jeroen Huting - studio HUUT

productie: 	Leon van Kerkhof Van Kerkhof Metaalbewerking
plaatsing:

Mulders Lasbedrijf

beplanting: Hans van Kerkhof - De Meulenhof

Foto: Gelderlander © David van Haren

Website en Facebook
Bergharen Hernen Leur
Op de website en facebookpagina van
Bergharen-Hernen-Leur vindt u de agenda
met alle activiteiten, nieuws en informatie
van de drie dorpen.
Kijk op bergharenhernenleur.nl of volg ons
op facebook: @bergharenhernenleur
Nieuws graag melden via
info@bergharenhernenleur.nl
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RESULTATEN

2017

JANUARI

Start project
“Gemeenschappelijke
voorzieningen Bergharen Hernen Leur.”

2018

SEPTEMBER

Bijeenkomst positieve gezondheid &
zorg ‘langer in mijn
dorp blijven wonen,
hoe doe ik dat?’

2019

MAART

Goodybag voor
nieuwe inwoners,
ondernemersvereniging i.s.m. leefbaarheidsgroepen.

Meedoen?
Wil je (tijdelijk) meedoen met de
leefbaarheidsgroepen op een
bepaald thema zoals duurzaamheid,
voorzieningen of communicatie?
Bel of mail:
Toon Janssen 06 10 92 66 46
toonjanssen1953@hotmail.com
Ad van Tilborg 06 51 61 74 49
advantilborg@gmail.com

2017

JANUARI

Lancering gezamenlijke Website-Facebook BHL en nieuwe
huisstijl.

2019

APRIL
SEPTEMBER
Werving en aanstelling Dorpsondersteuners.
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2018

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

2019

2019

JUNI

MEI

Nieuwsbrief

FEBRUARI

Doorbraak samenwerking Schaarweide
Mijlpaal Zandloper.

Ter nagedachtenis
Op 29 april 2018 overleed onverwacht Karel
Schwillens, de initiator
en inspirator van het
project Gemeenschappelijke voorzieningen.
Wij beloofden hem zijn werk voor een nog
mooier Bergharen, Hernen en Leur voort te
zetten, samen met alle dorpsgenoten.
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APRIL

Sociale kaart

2019

OKTOBER

Oplevering entreeborden als symbool
samenwerking.

2018
APRIL

Hap & Trap 3D langs
de gemeenschappelijke voorzieningen.
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DECEMBER

Nieuwsbrief

2018

AUGUSTUS

Nieuwsbrief

2020

Structurele samenwerking tussen de
leefbaarheidsgroepen, dorpshuizen,
schaarweide en
gemeente.

