Voorgestelde plannen t.b.v. klankbordavond dorpsagenda Kekerdom 24 oktober 2017
Thema
Actie
Waarover …
Wat doen …
1 Toegankelijk (ronde 2; paars)
Telefonisch
Digitaal en telefonisch:
bereikbaar
Glasvezel etc..

Doelen
Waarom

Door
Wie

Voorwaarde voor
aantrekkelijkheid

Contactpersoon

Vraag en aanbod
digitaal koppelen
voor o.a.
mobiliteit
2 Voor jong en oud
Nieuwe kijk op
wonen voor
jongeren of
oudere
alleenstaande

Er voor elkaar zijn en duurzaam
omgaan met middelen (auto/
boor etc)

Nextdoor.nl/
ikwilvervoer.nl/ ?

verkennen van
optimale benutting
ruimte:
Terugkeersubsidie,
Leegstaand vastgoed
verbouwen, Coöperatie
Toewijzingsbelei
Voorkeursbeleid
d huurwoningen
monitoren en
en behoeftewoonbehoefte
onderzoek
onderzoeken
3 Groen dorp (ronde 1 oranje)
Hergebruik
Kringloopwinkel
ontwikkelen
Gezamenlijk
Postcoderoos,
energie opwekken Energierijck Berg en Dal
Groene, schone
Zwerfafval opruimen en
berm
evt. hergebruiken
4 Aantrekkelijk maken voor jongeren
Promotie
Promotiefilmpje van en
met school op Youtube
en website

Wanneer
Voor

Betrokkenen/
meedenkers

1

2018

Contactpersoon

1

2018

Glasvezelbedrijven,
mob. telefoniebedr.,
Ondernemers
gemeente

Diversiteit bevorderen door
senioren te behouden met
doorstroming, zodat
gezinswoningen vrijkomen
voor jongeren

Gaby

2

2022

Meer diversiteit/ jongeren

Contactpersoon

1

2018

Nuttig toepassen van diverse
afvalstromen binnen het dorp
en omliggende dorpen
Iedere inwoner toegang geven tot
groene energie
Aantrekkelijk dorp

Chandra

2

2019

gemeente

2

2018

duurzaamheidscafé
Beek, kringloop
Groesbeek, DAR
Gemeente

?

1

2019

School

Verbindend Kekerdom op de
kaart zetten om krimp tegen te
gaan

Chandra

1

2019

Alle inwoners/ school
subsidiënten/ filmers

Blad 1 van 2

Prioritering
urgent/gemak

Makelaar, gemeente,
GGZ, KBO, SWOM,
DkK, Oosterpoort/
Waard Wonen,
investeerders,
coöperatie?
Oosterpoort,
gemeente,
basisschool
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Lopende projecten
Café De Waard
Mogelijkheid voor
moet blijven
investeringscoöperatie
onderzoeken
‘t Kekerommetje

Oud Kekerdom

Dam in de
Millingerwaard

Trapleuning,
beweegroute uitzetten,
deelnemers benaderen
Ontwikkelen digitale
website met historische
info
Contact en invloed bij
Staatsbosbeheer

Aanloop van buiten en
mogelijkheid voor privéfeesten en
ontmoeten:
huiskamer van Kekerdom
Vitale, gezonde inwoners

Ewan en
Henk e.a.

?

Gemeente, Waard,
vrijwilligers uit dorp

Linda/
Gaby

2018

GGZ, Kwiek,
gemeente, provincie

Geschiedenis bewaren en
promotie Kdom

Johan e.a.

2018

Heemkundekring,
archief

Rondwandelen in natuur voor
leefbaarheid en
aantrekkingskracht

Kees (of
ander)

?

Johan,
Staatsbosbeheer,
gemeente (recreatie
en landschap)
Alle verenigingen,
stichtingen,
burgerinitiatieven,
school e.d.
Daamen, De Waard,
gemeente en
bewoners

Organisatievorm
voor leefbaarheidsoverleg

Roulerende dorpstafel
o.i.d. opzetten

Onderlinge communicatie,
saamhorigheid

?

2018

Parkeerbeleid en
doorstroming
Weverstraat

Betere doorstroming
waarborgen door door bv
het parkeren bij de
Waard/ Millingerwaard
gratis te maken

Veiligheid en bereikbaarheid

gemeente

2018

vergroening

?

?

Langetermijn plan
uitdokteren

Blad 2 van 2

School, inwoners,
externe deskundigen?

