KERNAGENDA REUTUM

{“DROOM”}

THEMA Wonen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

Wat is er voor nodig? (uren/middelen)

Vraag en aanbod zoveel mogelijk
in overeenstemming brengen
om te voorzien in de
woonbehoefte van verschillende
doelgroepen (zowel jongeren als
ouderen)

 Realisatie van betaalbare starterswoningen (zowel koop als
huur)

Werkgroep Wonen
Gemeente

De bedoeling is om op basis van
het Kwalitatieve woningonderzoek
van de STEC groep een keuze te
maken over type en locatie.

Aanjager/gesprekspartner om
inbreidingslocaties van de grond te
krijgen. Ook met een financiële prikkel
kan de boel in beweging worden
gebracht.

80 extra uren voor het kwalitatieve
woningonderzoek en de rol van
aanjager/gesprekspartner.

 Te onderzoeken in hoeverre de behoefte bestaat om bijv.
naar een woonvorm voor ouderen te verhuizen

Om een goede keuze te kunnen
maken
is per project inzicht in de concrete
behoefte nodig. Afhankelijk van de
locatiekeuze zal de uitvoering
opgepakt worden.

 Inbreidingslocaties zoals bijv. ‘Bekke ontwikkelen passend
bij de woningbehoefte
 Meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die bijv.
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bieden

Vanuit Reutum is aangegeven dat
wordt gekeken of uitbreiding
mogelijk is

 Doordat jongeren zich niet inschrijven bij de
woningbouwstichting is onvoldoende in beeld wat de
behoefte is (jongeren zouden vrijblijvend en kosteloos de
behoefte kenbaar dienen te maken aan de
Woningstichting). De woningbouwbehoefte voor jongeren
zou daarom ook in beeld moeten worden gebracht.

Het maken van een doorkijk m.b.t. de
ontwikkelingen en behoeften en wat dit
betekent voor de woningmarkt.
In het kader van het kwalitatieve
behoefteonderzoek heeft de gemeente
hierin een leidende rol.

 Bij bestaand en nieuw kavelaanbod zorgen voor
realistische kavelgrootte. Dit kan ook worden bereikt door
herverkaveling.
Realisatie van woonappartementen binnen een
bestaand pand aan de Kerkstraat voor de
doelgroep jong en oud.

Initiatiefnemer en
potentiele
bewoners

Het indienen van een aanvraag voor
de definitieve invulling/realisatie van
de Woonappartementen.

Faciliterende rol i.v.m. de
planologische wijziging.

Binnen reguliere uren

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

Wat is er voor nodig?
(uren/middelen)

Een leefbaar Reutum met in elk
geval behoud van de bestaande
voorzieningen en mogelijk zelfs
een beperkte uitbreiding.



Werkgroep
Voorzieningen

Verder onderzoek naar
samenvoeging van voorzieningen,
met name in het centrum

Meedenken in ontwikkelingen

Uren voor zowel de faciliterende/
stimulerende rol als ondersteunende rol
bij de inventarisatie van mogelijkheden.

Realisatie van
woonappartementen voor de
doelgroep.
THEMA Behoud voorzieningen

Behoud van de (maatschappelijk
betrokken) ondernemers in
Reutum.





M.b.t. vrijkomende woningen
inbreiding en doorstroming
stimuleren.




Voorzieningen meer combineren/samenvoegen waardoor
ze elkaar kunnen versterken en beter levensvatbaar zijn
Het kulturhus draait financieel (nog) goed, maar zou nog
meer gebruikt kunnen/moeten worden. Het
combineren/samenvoegen van functies kan hiertoe
bijdragen, bijv. de combinatie met school of een
supermarkt
Een supermarkt met de inzet van mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt in combinatie met andere functies. Voor
de haalbaarheid zijn echter lage exploitatiekosten en vooral
ook bewustwording bij de inwoners nodig. Als opties voor
combinatiefuncties zijn genoemd post servicepunt,
dorpsbibliotheek, terrasfunctie, koffietafel, open eettafel,
maaltijd- en bezorgservice en de optie om (oudere) klanten
te halen/brengen
Verdere aanvulling van voorzieningen zou gericht moeten
zijn op jonge kinderen. Bijv. een natuurspeelplaats.
In kaart brengen van bestaande functies en panden en
bekijken of deze functies gebundeld kunnen worden of
anders ingevuld kunnen worden (bijv. Kulturhus en school)
(deze bullit is verplaatst vanuit thema wonen naar thema
behoud voorzieningen)

Initiatiefnemer
supermarkt

Andere dorpen en cultuurhuizen
bezoeken om ideeën op te doen
Nadere uitwerking van het initiatief
voor de supermarkt in combinatie
met andere functies. Als er een
geschikte locatie is gevonden kan er
een vestigings- en
haalbaarheidsonderzoek gedaan
worden.

Voorstel

Faciliteren in de rol van juiste
bestemming /vergunningverlening.
Stimuleren en aanjagen van mogelijke
inbreidingen.
Ondersteunen bij inventarisatie van
kansen en mogelijkheden.
Wat betreft de ondersteuning van de
supermarkt zal de rol van de
gemeente vanuit de arbeidsparticipatie
worden aangevlogen en de normale rol
t.a.v. het RO-vraagstuk worden
opgepakt.

Wellicht vervolgens een bijdrage in de
opstartkosten voor initiatieven m.b.t.
combinatie/samenvoeging
maatschappelijk vastgoed.

Voorstel

THEMA Klimaatneutraal

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente
daarin?

Wat is er voor nodig?
(uren/middelen)

Bewustwording m.b.t.
duurzaamheid vergroten

 Verbinding met Essenkracht versterken
 Vanuit NOT de kansen voor Reutum opnieuw
verkennen

Werkgroep
Duurzaamheid

Contact Essenkracht aanhalen

Faciliterende rol
Informerende rol op het gebied
van bewustwording en verkenning
van de kansen

Evt. subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven
Ondersteuning bij initiatieven en informerende rol
bij bewustwording en verkenning kansen
Via Essenkracht

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente
daarin?

Wat is er voor nodig?
(uren/middelen)

Betere samenwerking tussen
verenigingen voor behoud van
verenigingen en activiteiten



Activiteiten op elkaar afstemmen



Website met o.a. een jaarplanning van de activiteiten
van alle verenigingen

De verenigingen in
Reutum . Er is een
werkgroep die zich
bezig houdt met dit
thema

Behoeftepeiling bij de verenigingen
dmv een bijeenkomst met alle
verenigingen eventueel ondersteund
door Wij in de Buurt. Is er behoefte aan
samenwerking tussen verengingen. Is
er behoefte aan het afstemmen van
activiteiten en is een website het juiste
middel?

Verbinden, informatie delen vanuit
de gemeente en overdragen van
kennis vanuit andere dorpen
Wat betreft de digitale agenda
ondersteuning bieden vanuit
digitaal dorpsplein.

Uren: verenigingsondersteuner voor de
ondersteuning in de samenwerking tussen
verenigingen

Ondersteuning van ‘WIJ in de
buurt’. Uren van Wij in de Buurt
zijn beschikbaar voor Reutum.

Naast uren en middelen is aangegeven dat de
volgende punten nodig zijn
 Een kartrekker voor dit thema
 Een goede redacteur voor de website
 Een website die gebruiksvriendelijk is en
geen extra werk oplevert voor de
verenigingen
 Draagvlag bij de verenigingen

Voorstel

THEMA Verenigingen



Gezamenlijk overleg met de verenigingen met als
doel betere samenwerking tussen verenigingen. In
eerste instantie insteken op het afstemmen van de
activiteiten. Daarna kijken op welke gebieden
samenwerking nog meer zinvol is bijvoorbeeld
combineren van vrijwilligers en besturen, subsidies,
gezamenlijke inkoop, plannen en organiseren van
evenementen



(Welkom) informatiepakket voor nieuwe inwoners
met inzicht in wat is er te doen in Reutum, waar en
bij wie kan ik terecht. Het idee is om dit pakket
persoonlijk door een inwoner uit Reutum te
overhandigen (een buddy)



Vernieuwen website Reutum met als doelstelling
verbeteren communicatie en afstemming tussen
verenigingen



Multifunctioneel gebruik voetbalveld v.v. Reutum



Kulturhus gezelliger inrichten



Activiteiten clusteren
(laatste vier bullits verplaatst vanuit het thema
gezondheid)

Voorstel

Middelen: na verkenning op samenwerking
mogelijk middelen voor website (d.m.v. subsidies).

THEMA Gezondheid

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente
daarin?

Wat is er voor nodig?
(uren/middelen)

Behoud van bestaande
verenigingen en voorzieningen
en de ‘schwung’ erin houden.



Inzetten op preventie alcohol en drugs (ook een rol
voor de verenigingen)

Een bijeenkomst met alle verenigingen
eventueel ondersteund door Wij in de
Buurt

Versterken ondersteuning vrijwilligers en
mantelzorgers

Faciliterende en ondersteunende
rol.
Ondersteuning met ‘WIJ in de
buurt’. Uren van Wij in de Buurt
zijn beschikbaar voor Reutum. Een
actieve rol in het overbrengen van
signalen.

Uren ter ondersteuning



In eerste instantie
ligt het initiatief bij
betrokkenen uit
Reutum, maar
daarbij is wel
behoefte aan
(gemeentelijke)
ondersteuning.

Bullit verplaatsten Jeu de Boulesbaan is verwijderd

Voorstel

