
Dorpsagenda Kekerdom  
2017 - 2022 

Welkom op de 

Klankbordbijeenkomst  



Stappen tot nu toe 

• Thema’s verzameld 

• Overleg met externe betrokkenen in mei; gemeente, 
woningbouw, school, sociaal team, forte welzijn 

• Bewonersinbreng 14 juni met ideeën per thema 

• Uitwerking ideeën in clusters/ speerpunten en 
vervolgens in 5 nieuwe plannen (kopieën beschikbaar) 

• Klankbordavond met bewoners, professionals en 
andere betrokkenen  

 



Stappen van vanavond 

1. Inleiding wethouder 
2. Kennis nemen van                    ( 20.10 tot 20.30) 

– uitkomsten visie/ droom/ motto, waar we ons een paar jaar aan kunnen 
spiegelen  

– lopende plannen en nieuwe plannen 

3. Reageren op nieuwe plannen (20.30 tot 21.30) 

– past het bij lopende zaken 
– wat is goed, wat kan beter 
– wat of wie mogen we niet vergeten  
– wie wil zich hier voor inzetten 

4. Terugkoppeling   (21.30 tot 21.45) 

5. Nakletsen met hapjes en drankjes (gratis, mits zonder alcohol) 

 

3 



Kekerdom wil nu en straks een toegankelijk, 
cultuurrijk en groen dorp zijn voor jong en oud 

met een saamhorige gemeenschap 

Digitaal, 
fysiek, 

telefonisch, 
recreatief, 

open  

Traditie, 
verenigingen, 

nieuwe 
initiatieven 

Natuur,  
schoon, 

duurzaamheid 

Diverse 
leeftijden, 

school moet 
blijven met 
plek voor 
ouderen 

Ruimte voor elkaars ideeën, 
leven met/ voor/ door elkaar 



Resultaten 14 juni 

Leeftijdverdeling  

69 aanwezigen 

 

• 16-25  0  

• 26-35  5  

• 36-45  7  

• 46-55  14 

• 56-65  23  

• 66-75  20 

• 76 >     0 

thema’s 
post- 

its stickers 
stemmen 
per woord 

meeste 
stemmen 

toegankelijk 38 58 33 
internet/ 
glasvezel 

cultuurrijk 17 16 nvt Kulturhus 

groen 30 51 40 
natuur/ 
wandelen 

jong en oud 43 86 81 starters 

saamhorig 23 32 30 De Waard 

varia 4 1 nvt 

totaal 155 244 184 



Lopende plannen 

• Oud Kekerdom door Johan 

• Kulturhus: Boek en Buffet/ Crea Bea/yoga/ 
zumba door diversen 

• ‘t Kekerommetje door Gaby en Linda 

• Behoud van de Waard door Henk en anderen 

• Parkeerbeleid door gemeente 

• Zonnepanelen via Postcoderoos/Energierijck 
door gemeente 

 



Nieuwe plannen 

Promotiefilm voor meer kinderen Chandra 

Ronde 1 

1. Hergebruik Chandra 

2. Toewijzingsbeleid en behoefte-onderzoek 
Maaike 

Ronde 2 

1. Mobiliteit en digitale bereikbaarheid Linda 

2. Nieuwe kijk op wonen Gaby 



Per tafel  
aan de slag 

Reageren op plannen 
 

–past het bij lopende zaken 

–wat is goed, wat kan beter 

–wat/ wie mogen we niet 
vergeten  

–wie wil zich hier voor 
inzetten 

 

Ronde 1:  

•hergebruik 

•toewijzingsbeleid/ 
behoefte-onderzoek  

 

Ronde 2:  

•bereikbaarheid 

•nieuwe kijk op wonen 

 



Na de 2e ronde 

• Korte terugkoppeling van reacties per plan 

• Nakletsen met hapjes en drankjes (gratis, mits zonder 
alcohol) 

 

Na vanavond: 

• reacties verwerken in definitieve dorpsagenda 

• ludieke publicatie dorpsagenda 

• samen aan de slag 

• langetermijnplan uitdokteren 

 

 



voor Dorpsagenda Kekerdom 

samen aan de slag … 


