
BIJEENKOMST 13.30 UUR - 15.00 UUR 
• behoud de kwaliteit van het 

wonen op het terrein: rust, 
groen, het is te bijzonder hier

• reuring wordt gemist, het is 
teveel een terrein, maak het 
park open

• kom met variatie in wonen: 
koop, huur, grondgebonden

• zorg voor verbinding van het 
terrein met het dorp Groesbeek

BIJEENKOMST 11.30 UUR - 13.00 UUR 
• inclusie, commitment, begrip 

voor de ander begint bij jezelf
• selectie laten bepalen 

door groep met daarin een 
afspiegeling van bewoners en 
organisaties hele terrein

• niet uitsluiten, maar insluiten
• geen discriminatie

BIJEENKOMST 15.30 UUR - 17.00 UUR 
• behoud huidige bestemming van 

het park: maatschappelijke zorg 
en hou het bij ouderen

• geen mix van groepen, alleen 
ouderen van 50 jaar en ouder, 
gelijkgestemden

• de huidige mix in het gebouw 
bevalt prima

BIJEENKOMST 17.30 UUR - 19.00 UUR 
• behoud de kwaliteit van het 

wonen: ook de ruimte
• eensgezindheid onder elkaar is 

belangrijk

STAP 1.  INVENTARISATIE ONDER BEWONERS EN MEDEWERKERS 
PARK DEKKERSWALD 25 JUNI 2020

BIJEENKOMST 17.30 UUR - 19.00 
UUR 
• het liefste zelf iets regelen, 

samen de waarden bepalen, 
aan de voorzijde, er een 
identiteit aan geven

BIJEENKOMST 9.30 UUR - 11.00 UUR
• contact met elkaar
• hoe kun je je stem laten horen?
• dan moet je actief zijn/ iets 

daarvoor regelen?
• je moet er een gezicht bij hebben
• stel een wijkraad
• een aanspreekpunt/

kwartiermaker/wijkregisseur 

BIJEENKOMST 13.30 UUR - 15.00 UUR 
• een winkel geeft 

zelfredzaamheid
• combineer een buurtwinkel met 

van alles, zet Pluryn in, breng 
op deze manier doelgroepen bij 
elkaar

• er is al een buurtbus in 
Groesbeek, laat deze stoppen op 
Dekkerswald bij Herstelcentrum 
en Eikenhorst

BIJEENKOMST 9.30 UUR - 11.00 UUR
• samen een buurtwinkel runnen/

vrijwilligers in combinatie 
met een supermarkt, maar 
combineer het ook met 
andere diensten: drogisterij, 
bibliotheek

• niet alleen naar binnen halen, 
maar ook naar buiten brengen

• zorg dat je vanaf hier 
makkelijker het terrein kunt 
verlaten via een zelf te runnen 
busverbinding

• creëer geen dingen die men niet 
vraagt, kijk op het moment zelf 

dat men er woont wat men wil, 
durf dit af te wachten

• plek om te ontmoeten voor wie 
wil: cultureel, muziek maken, 
koffie drinken

• groen is prachtig, maar het park 
is ook geïsoleerd, benoem dit, 
gooi het open

• hou rekening met 
duurzaamheid

• balans wonen en werk: er is 
veel transport door het park, 
vervoer, onderhoud, bezorging

Als het aan u ligt.... wie zouden dan op termijn uw nieuwe buren zijn? Wat zou u van deze buren verwachten/
vragen? Wat zou u zelf kunnen aanbieden of inbrengen?Vraag 1:

Als het aan u ligt … hoe en waarmee kom je met elkaar tot een zorgzame buurt? Wat is er nu al en wat zou een 
aanvulling kunnen zijn? Wat is daarvoor volgens u nodig?Vraag 2:

Als het aan u ligt… welke voorzieningen, zie er nu nog niet zijn, voor dagelijks levensonderhoud, voor vrije 
tijd en ontmoeting zouden dan wenselijk zijn? Welke beelden heeft u over de invulling ervan?Vraag 3:

BIJEENKOMST 11.30 UUR - 13.00 UUR 
• welke rol kan het Herstelcentrum 

hierin spelen?
• maak het bos toegankelijker, 

meer zichtbaarheid, geef routes 
aan, zoek hierin de samenwerking 
met IVN, Staatsbosbeheer

• het is fijn als je iets te 
kiezen hebt, het aanbod van 
voorzieningen mag divers(er) 
zijn, ook al weet je dat een 
combinatie/concentratie 
efficiënter is

• bedenk toepasselijke 
activiteiten om samen te doen: 
leg een moestuin aan om te 
onderhouden, ga met de jongeren 
het bos in om te picknicken, maak 
het laagdrempelig en eenvoudig 

BIJEENKOMST 15.30 UUR - 17.00 UUR 
• fysieke winkel niet nodig, je kunt 

alle boodschappen laten bezorgen
• laat alle bewoners meepraten en 

meedenken, ook de individuele 
bewoners van de Plataan begane 
grond en 1ste verdieping

• denk aan een zorgboerderij, 
theeschenkerij, taarten bakken 
van eigen fruit

• ouderen moet je in actie zetten
• hou het bij jongeren uit de regio, 

niet uit het hele land
• vrijwilligers zijn heel belangrijk

Als het aan u ligt…. ziet u deze ontwikkeling als een uitgelezen kans om ….Vraag 4:

BIJEENKOMST 15.30 UUR - 17.00 UUR
• leg beweegroutes aan
• creëer plekken om te sporten 
• bouw voor bewoners met 

specifieke somatische ziektes 
waarbij een reguliere woonvorm 
niet past

BIJEENKOMST 11.30 UUR - 13.00 UUR
• volwaardige leefgemeenschap/

buurt/wijk is een afspiegeling 
van de samenleving

• haal diversiteit hier naar toe, dat 
verbaast, inspireert

• geen enclave

BIJEENKOMST 17.30 UUR - 19.00 UUR  
• begin gewoon, er is altijd wel 

iemand die iets wil doen
• bewaak de kwaliteit van wonen 

hier: de schoonheid van gebouwen 
en omgeving: afwisselende 
natuur (er kan nog water bij), 
architectuur, verzorgde omgeving

• verhoog het woongenot door 
waardes te bestendigen 

• dit moet je aantrekkingskracht 
zijn om hier te willen wonen

BIJEENKOMST 13.30 UUR - 15.00 UUR  
• maak een fietspad met de 

verbinding naar Nijmegen via 
de Biesseltsebaan, daar zit 
de grootste werkgever van 
Nijmegen (universiteit en 
Radboud)

• aantrekkelijk voor studenten om 
hier te wonen

• creëer nieuwe woonvormen
• laat De Boeg blijven, breidt deze 

locatie uit met bijvoorbeeld een 
familiewoning

• maak speelplekken
• de sociale verbinding met 

elkaar moet vergroot worden, 
maar dan is professionele 

ondersteuning nodig, bewoners 
moeten geactiveerd worden, een 
steuntje in de rug

• benoem ambassadeurs per 
‘straat’

• niet anoniem, gezichten erbij
• je wilt ergens bijhoren, een 

gemeenschapsgevoel
• zorg dat je als bewoner 

welkom wordt geheten, dat je 
geïnformeerd wordt als inwoner 
van Berg en Dal

• als je ziek bent, is het ook fijn 
een gezond persoon tegen te 
komen

Crazy Foodtruck

BIJEENKOMST 9.30 UUR - 11.00 UUR
• mix van buren: jong, oud, met 

zorg, zonder zorg, ook betaalbaar
• sociale instelling, iets voor de 

ander willen betekenen
• maar wel veilig voor de 

kwetsbare mens
• kritisch zijn aan de voorkant ten 

aanzien van wie hier komt wonen
• selectie?
• motivatie schrijven
• regels afspreken
• voorwaarden stellen


