
 

 

Verzameling opmerkingen reactieformulieren bijeenkomst 1 oktober 2018 

  
Opmerking Toelichting 

Nog een keer trechteren van de 9 
thema’s.  

Sport & Cultuur & verenigingen 
Wonen 
Ruimte & Landschap 
Economie & Duurzaamheid 
Veiligheid & Geborgenheid 

Betaalbare woningen voor jong en oud 
(in buitengebied/ dorp).  
Om leefbaarheid te houden, 
gezondheidszorg voor een ieder te 
vinden te benaderen. 

 

10 thema’s zijn nog steeds veel 
thema’s.  

Maak het nog eenvoudiger en duidelijker 

Maak gebruik van de “quotes” om 
dieper te gaan met de thema’s. 

 

Aandacht voor alle vrijwilligers.  Koesteren, Motiveren en Verjongen 

Kinderboerderij Gendringen beter 
toegankelijk maken/ aantrekkelijker. 
Vaak gesloten 

Groep vrijwilligers beter aansturen. 

Hoe kunnen we er samen voor zorgen 
dat locatie aantrekkelijker wordt.  

Waarom lukt t in Varsselder wel.  

Grensoverschrijdend denken.  Meer richting Duitsland, maar ook lokaal Gaanderen, Terborg, 
Silvolde.  

Start ups; meer regionaal dan lokaal.   

Meer aandacht voor vreemde talen.  Duitse en Engelse les geven buiten schooltijd. Deels binnen 
schooltijd stimuleren.  

Smart Industrie trekt jongeren aan. En 
jongeren zorgen voor jong gezinnen. 

High Tech bedrijven faciliteren 

We missen onderwerp natuur en 
landschap 

 

Zijn de thema’s in elkaars verlengde? 
er worden ook thema’s gemist 

Identiteit 
Krimp 
Integratie nieuwkomers 
Ontwikkelinrichting kiezen 
50+ ruimte met rust en ruimte 
Kennis en innovatie 
Scholing en sport 

Wat als we alles wat we hebben 
gewoon een beetje beter doen?  
Of afbouwen en alle bekende wensen 
gaan uitvoeren en nieuwe wensen 
inventariseren? 

 



Zorg voor sociale cohesie in de kleine 
kernen 

 

Onderwijs in connectie met 
kinderopvang. Verkeersbewegingen, 
kosten van taxivervoer, veiligheid van 
de  kinderen. Sportactiviteiten in de 
buurt van scholen 

 

Ken de mentaliteit van de 
Achterhoeker 

Identiteit 

Duurzaamheid/ klimaatverandering Bijvoorbeeld verharding uit tuinen halen, hiervoor draagvlak creëren. 
Vvb vergroening grote straat Gendringen 

Initiatief moet vanuit dorp komen.   

Kracht van kernen Zelf initiatieven laten oppakken 

Gebruik maken van de kracht van de 
kernen.  

 

Belangenvereniging zoekt naar zijn rol. 
Behoefte aan duidelijkheid van de 
stappen (worden nu overvallen door de 
thema’s). Kan de gebiedsvisie gebruikt 
worden voor de toekomstvisie vice 
versa.  

 

Rollen: wat wordt er van wie verwacht 
en in hoeverre wordt de input 
(verwerking) teruggekoppeld aan deze 
partij?   

 

Vanuit Breedenbroek Voorst graag 
navolging meenemen.  
 
 

 

Als gemeente randvoorwaarden 
aandragen. Regie houden in eigen 
dorp.  
 

Bijvoorbeeld schoonmaak van schoolgebouwen. Ouderen/ kinderen/ 
gehandicapten zorg samen brengen. Onderhoud tuin, bardiensten, 
kinderboerderij 

Is de roadmap openbaar ? geeft veel 
inzicht 

Roadmap en presentatie versturen naar de aanwezigen en bekend 
maken op de website 

De presentatie van vanavond en 
poster delen op de website a.u.b. 

 

 


