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1 Wat is het Wijkplan?    

De gemeente Valkenswaard en woningcorporaties Woonbedrijf en Woningbelang hebben gezamenlijk al 

meerdere wijkontwikkelingsplannen opgesteld. De partijen hebben wijkgericht werken hoog in het 

vaandel staan en hebben daarom het initiatief genomen voor een Wijkplan voor Dommelen. Hierbij is 

nauwe samenwerking gezocht met de Wijkraad. Voor u ligt het resultaat van dit initiatief: Wijkplan 

Dommelen. Het plan bevat het toekomstbeeld van Dommelen en een werkplan. Dit programma bevat 

activiteiten van verschillende partijen en bewoners, die ervoor moeten zorgen dat het toekomstbeeld 

werkelijkheid wordt:  

 

Een prettig, leefbaar en perspectiefvol Dommelen 
 

Het Wijkplan is een handvat voor de betrokken partijen:  

- De Wijkraad: de vereniging die de Dommelnaren samenbrengt en hiervoor een netwerk 

creëert. De Wijkraad is het vertegenwoordigend orgaan richting de gemeente, corporaties en 

andere maatschappelijke organisaties. De Wijkraad jaagt in veel gevallen de activiteiten in het 

plan aan en betrekt bewoners daarbij; 

- De gemeente: de gemeente gebruikt het Wijkplan bij het opstellen van het beleid, middelen en 

activiteiten voor Dommelen. Bovendien kan zij beter aanhaken op de inzet van bewoners, 

Wijkraad en de maatschappelijke organisaties. 

- Op dezelfde wijze gebruiken Woningbelang en Woonbedrijf het Wijkplan;  

- Ook de partijen Zuidzorg, Paladijn, Lumens in de Buurt, Valkenhof en ontmoetingscentrum De 

Belleman zijn intensief betrokken geweest bij het Wijkplan. Alle partijen willen hun activiteiten 

in de wijk op elkaar afstemmen en bewoners hierbij betrekken.  

 

Maar het Wijkplan is het belangrijkst voor de bewoners. Met en voor u werken wij aan de realisatie van 

de ambities in dit plan.  

 

Evaluatie Dommelen-Noord  

 

In Dommelen-Noord is in 2006 het eerste Wijkontwikkelingsplan vormgegeven: Breng Dommelen-Noord 

tot bloei (2006-2009). De maatregelen in het Wijkplan Dommelen-Noord zijn afgerond in 2010. Uit de 

evaluatie, gehouden in 2011, blijkt dat er een voorkeur bestaat voor het continueren van de inzet van 

het Wijkplan, maar dan voor geheel Dommelen.  

 

Bij Dommelen-Noord ging het niet alleen om het treffen van fysieke maatregelen, maar juist om de 

combinatie van deze fysieke maatregelen in relatie tot de ruimtelijke en sociale aspecten binnen de wijk. 

Achterliggende gedachte hierbij was dat problemen niet door één partij (bijvoorbeeld de gemeente) 

kunnen worden opgelost, maar dat zowel de gemeente als de inwoners, als de verschillende bij de 

leefbaarheid van de wijk betrokken organisaties (zoals politie, woningbouwvereniging en 

welzijnsorganisaties), hierin een belangrijke rol moeten innemen. Deze totaalaanpak van het Wijkplan 

heeft een brede kwaliteitsimpuls gegeven aan de leefbaarheid van Dommelen-Noord. Het plan heeft 

geleid tot verbeteringen op het gebied van tijd, geld, organisatie en informatie, en voor een heel groot 

deel tot de oplossing van de hangjongeren problematiek. Elke wijziging op fysiek vlak die 

gemeenschappelijk is opgepakt, heeft een sociale impuls met zich meegebracht en draagt bij aan het 

gemeenschapsgevoel binnen een omgeving.  
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Tijdens het uitvoeren van het eerste wijkplan heeft zich ook een Wijkraad gevormd, die fungeert als 

vertegenwoordiger van de gehele Dommelse gemeenschap.  

 

Totstandkoming  

 

Het Wijkplan is opgesteld in opdracht van de Wijkraad, gemeente Valkenswaard en de 

woningcorporaties Woningbelang en Woonbedrijf. In de uitvoering zijn bewoners en de 

bovengenoemde maatschappelijke partners betrokken. Zo konden we een compleet beeld schetsen van 

de vraagstukken in Dommelen en hebben bewoners hun ideeën voor concrete activiteiten ingebracht. 

Companen heeft het proces begeleid en het Wijkplan uitgewerkt.  

 

Het Wijkplan bestaat uit ambities en concrete projecten. De ambities zijn voor de periode 2014-2018 

uitgewerkt en vormen de kern van het Wijkplan. We 

hebben daarnaast concrete projecten opgenomen in het 

Wijkplan. Zo kunnen we meteen starten met het 

realiseren van de ambities. De projecten zijn 

grotendeels voor de kortere termijn. De wereld draait 

uiteraard gewoon door. Dit betekent dat er in de loop 

van de tijd aanvullende projecten van start zullen gaan, 

die niet in dit Wijkplan te vinden zijn. De projecten zijn 

bedoeld als aanjager, in de hoop dat er steeds meer 

mensen met nieuwe ideeën zullen opstaan om de 

leefbaarheid van Dommelen te verbeteren.  

 

Analyse  

Eerst hebben we in beeld gebracht wat goed gaat in Dommelen en wat beter moet. De 

woningcorporaties en gemeente hebben in samenwerking met bovengenoemde partijen een 

wijkanalyse opgesteld. Aanvullend zijn sleutelpersonen – actieve bewoners met een groot netwerk in 

Dommelen - geïnterviewd. Bewoners konden via internet een vragenlijst invullen, zodat iedere bewoner 

zijn mening kon geven. Daarnaast hebben we ruim 150 bewoners mondeling geïnterviewd. Zo konden 

we de belangrijkste thema’s die spelen in Dommelen bepalen. 

 

De wijkanalyse is eind 2012 vastgesteld (zie bijlage 4). In 2013 is een nieuw woonbelevingsonderzoek 

uitgevoerd in opdracht van Woningbelang. De rapportcijfers voor de woningen zijn iets gestegen. 

Tijdens de laatste meting gaven bewoners nog gemiddeld een 7,2 en nu een 7,4. De gemiddelde 

waardering voor de wijk is nagenoeg gelijk gebleven. Wat wel opvalt is dat de buurt ‘De Belleman’ een 

volledig punt in waardering daalt. In 2010 scoorde de buurt nog een 7,0. In 2013 nog een 6,0. 

 

Ideeën uitwerken 

Tijdens twee werkateliers met bewoners en alle 

betrokken partijen, hebben we de thema’s 

gepresenteerd, met daarbij de vraagstukken die leven 

in Dommelen. Vervolgens hebben bewoners ideeën 

om deze vraagstukken op te pakken concreet 

uitgewerkt. Dit leidt tot een wensbeeld voor 

Dommelen en concrete voorstellen om vraagstukken 

op te pakken. Deze zijn in dit Wijkplan uitgewerkt. 
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Marktplaats Dommelen 

Het Wijkplan hebben we gepresenteerd tijdens 

Marktplaats Dommelen. Op zaterdag 29 maart 2014 

stonden de betrokken partners met twee marktkramen 

in winkelcentrum De Belleman. We presenteerden 

bewoners het Wijkplan en vroegen hen om een 

stickertje te plakken bij de projecten die zij belangrijk 

vinden. Zo hebben we veel bewoners bereikt en kregen 

we een beeld van het belang van de ambities en 

projecten in het Wijkplan. Tevens hebben we een aantal 

opmerkingen en ideeën opgehaald en mensen 

gevonden die mee wilden doen aan projecten.   

 

Leeswijzer 

Het Wijkplan is grotendeels thematisch opgezet. Hoofdstuk 2 vormt het hart van het Wijkplan. In vier 

paragrafen noemen we de ambities voor de belangrijkste thema’s voor Dommelen:  

1. Kwaliteit van de openbare ruimte 

2. Voorzieningen 

3. Sociale contacten, samen doen 

4. Zorg en oud worden in Dommelen 

Per thema krijgt u eerst inzicht in de sterke en zwakke punten. Vervolgens schetsen we ontwikkelingen 

die op het thema van invloed zijn. Dan volgt bij ieder thema de ambitie die we in Dommelen willen 

bereiken en de projecten die partijen uit willen voeren. Bij ieder project staan hartjes. Dit is de 

waardering die bewoners hebben voor het project. Hoe groter het aantal hartjes (maximaal 5), hoe 

hoger de waardering. Weinig hartjes betekent dat niet zoveel bewoners belang hechten aan het project. 

Dit wil echter niet zeggen dat het daarmee onbelangrijk is, want het kan voor een kleine groep erg 

belangrijk zijn.  

 

♥♥♥♥♥: veel waardering 

♥: niet zo veel waardering 

 

In de hoofdstukken daarna werken we een aantal zaken verder uit. In hoofdstuk 3 omschrijven we de 

stappen om een Inloophuis te realiseren. In hoofdstuk 4 zijn de activiteiten uit hoofdstuk 2 vertaald in 

een concreet werkplan. Hierin staan de projecten, de partijen die deze uitvoeren en de middelen die 

ervoor nodig zijn.  

In de aparte bijlagen vindt u suggesties van bewoners voor aanvullende projecten, de uitgebreide 

omschrijving van alle projecten. Hier vindt u ook de uitgebreide analyse van Dommelen. Deze bijlagen 

kunt u downloaden via www.Wijkraaddommelen.nl en de websites van de betrokken partners.  

 

Tijdens het opstellen van het Wijkplan vindt gelijktijdig het proces rondom de aanleg van de 

Westparallel plaats. Dit proces is wijk- en gemeenteoverstijgend en valt niet binnen het bereik van het 

Wijkplan. De ontwikkelingen rondom de Westparallel hebben daarom geen plek gekregen in dit 

Wijkplan.  
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2 Dommelen in vier thema’s  

Dommelen is een kern met een rijk verenigingsleven, waar veel activiteiten plaatsvinden, bewoners 

elkaar kennen en met veel voorzieningen. Maar ook een buitenwijk van Eindhoven, waar oud Philips-

medewerkers dreigen te vereenzamen. Zomaar wat antwoorden die wij kregen op de vraag hoe vitaal 

Dommelen is. Logisch, want wat voor de een vitaal heet te zijn, is dat voor een ander niet. Verschillende 

leeftijdsgroepen stellen verschillende eisen aan hun leefomgeving. Dit kan om iets eenvoudigs als het 

belang van een bankje in de leefomgeving gaan. Maar ook om grote, minder eenvoudig te beïnvloeden 

zaken als de aanwezigheid van de supermarkt. Deze is voor oudere senioren van vitaal belang, terwijl 

een gezin deze net zo goed met de auto in Valkenswaard haalt. Ondanks de verschillende verwachtingen 

en behoeften zijn er uitspraken te doen over de vitaliteit van Dommelen. In dit hoofdstuk zetten wij de 

belangrijkste sterkten en zwakten op een rij en gaan we in op ontwikkelingen die invloed kunnen 

hebben op deze zwakten.  

 

    

Betekenis van een bankje voor verschillende groepen.  

 

De algemene indruk van Dommelen is positief. De meeste mensen beoordelen hun buurt met een 8. De 

ontwikkeling is volgens het merendeel van de respondenten vooruit noch achteruit gegaan.  

 

 
Figuur 1 Waardering bewoners van hun buurt (bron: bewonersenquête 2013) 
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2.1 Thema 1: Kwaliteit van de openbare ruimte 

Van belang voor vitaliteit 

Voor prettig wonen is niet alleen de woning zelf van belang. Ook de woonomgeving speelt een rol. Een 

prettige woonomgeving is ten minste schoon, heel en veilig. Daarnaast spelen zaken zoals groen en 

water, de uitstraling van de gebouwen, verkeer en bereikbaarheid een rol.  

 

Wat wij weten van Dommelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen en kansen 

Uit de wijkanalyse blijkt dat er sprake is van slecht onderhouden groen, straten en stoepen, achterpaden 

en pleinen. Dit wordt deels veroorzaakt door worteldruk. Steeds meer bomen worden zo groot dat de 

boomwortels tegels omhoog drukken. Het hoge groen ontneemt zicht aan de straat, wat leidt tot een 

gevoel van onveiligheid. Het onderhoud van het openbare groen en de paden moet wat betreft de 

bewoners als eerste aangepakt worden bij dit thema. Ten aanzien van tuinonderhoud wordt merkbaar 

dat een aantal mensen wegens ouderdom niet goed in staat is om de tuin te onderhouden. 

Bewoners klagen over verkeersonveiligheid voor fietsers, met name bij de ontsluitingswegen. Overige 

aandachtspunten bij de kwaliteit van de openbare ruimte zijn de verlichting en de uitstraling en sociale 

veiligheid van de parkeerplaatsen en boxen. Ook wordt geconstateerd dat er weinig 

invalidenparkeerplaatsen beschikbaar zijn bij de Belleman en dat de locatie van de fietsenstalling 

onhandig is, sinds de verbouwing van de Plus-supermarkt. Tot slot zijn er signalen van bewoners over de 

bereikbaarheid van de wijkagent. 

 

Ambitie: 

 

 

 

 

 

Sterkten: 

Veel groen, in de wijken en de 

omgeving  

Gevoel van geborgenheid in de 

hofjes en woonerven 

Deel woningen heeft facelift gehad 

 

 

Zwakten: 

Onderhoud straten en stoepen 

Onderhoud groen 

Veiligheid  op straat  

Uitstraling parkeerplaatsen + boxen 

Hoge parkeerdruk in delen van 

Dommelen 

Eenzijdige uitstraling deel woningen 

 

 

Dommelen heeft een prettige woonomgeving. De openbare ruimte is goed onderhouden, 

heeft een prettige uitstraling en is schoon, heel en veilig. 
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Wat gaan we doen om dit te bereiken?  

 

Lagere beplanting en onderhoud bestrating ♥♥♥♥♥  

De corporaties en gemeente organiseren buurtschouwen. Met bewoners wordt door de buurt gelopen 

om “hotspots” in beeld te brengen: waar is er sprake van achterstallig onderhoud aan groen en de 

openbare ruimte? Er zal ook ruimte zijn om overige aandachtspunten aan bod te laten komen, zoals 

parkeeroverlast. Bij de schouwen worden ook de medewerkers van team BOR (Beheer Openbare 

Ruimte) van de gemeente, hun technische inspectie, en de meldingen van bewoners betrokken. 

Verbetervoorstellen worden aan bewoners voorgelegd. 

 

Voldoende invalideparkeerplaatsen en logische locatie fietsenstalling bij de Belleman ♥♥♥♥ 

Toetsen of het aantal invalideparkeerplaatsen voldoet aan de gemeentelijke normen. Indien er te weinig 

plaatsen zijn, wordt dit aantal uitgebreid. Bewoners brengen in beeld of de locatie van de fietsenstalling 

erg onlogisch is. Indien dit het geval is zullen zij met de bedrijfsleider van de Plus-supermarkt en de 

gemeente naar een oplossing zoeken.  

 

Bereikbaarheid wijkagent vergroten ♥♥♥  

Er zijn signalen dat bewoners de wijkagent niet goed weten te bereiken. Dit was een tijdelijk probleem, 

waarvan de politie aangeeft dat het opgelost is. Via het landelijk nummer 0900-8844 is de 

buurtbrigadier bereikbaar.  

 

Plaatsen blikvanger ♥♥ 

Bewoners willen op de Damianusdreef een blikvanger. Zij onderzoeken hoe zij dit zelf kunnen regelen, 

bijvoorbeeld via sponsoring of met behulp van de inzet van een school.  

 

Verbeteren van een aantal fietsverbindingen ♥♥ 

Tijdens de buurtschouwen worden de fietsverbindingen meegenomen. Zo wordt duidelijk welke 

fietspaden eerst aangepakt moeten worden. De gemeente zal de aanpak ervan met de bewoners 

afstemmen.  

 

Zelfbeheer openbaar groen en realiseren buurttuinen ♥ 

Proefproject waarbij bewoners een stukje tuin of openbaar groen in de buurt kunnen adopteren. Dit 

betekent dat ze dit zelf onderhouden. De gemeente ondersteunt ze door materiaal beschikbaar te 

stellen. Eventueel kan dit project verbreed worden naar buren die elkaar helpen met het 

tuinonderhoud, zodat alle tuinen er netjes bijliggen. De wijkraad gaat op zoek naar een kartrekker 

gezocht voor dit project. 
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2.2 Thema 2: Voorzieningen 

Van belang voor vitaliteit 

Veel mensen vinden de nabijheid van voorzieningen van groot belang. Uiteraard vanwege het gemak, 

zeker als het gaat om voorzieningen voor het voorzien in de dagelijkse behoeften. Maar ook omdat 

voorzieningen leiden tot bijvoorbeeld ontmoeting en er vaak functies zijn voor gezondheid. Met name 

voor ouderen is de nabijheid van een goed voorzieningenaanbod van belang, omdat zij minder mobiel 

zijn.  

 

Wat weten wij van Dommelen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen en kansen 

Er zijn zorgen over het draagvlak voor winkels in Dommelen. Er stond onlangs een winkel leeg en 

sommige winkeliers hebben het moeilijk. De toename van internetaankopen werkt dit verder in de 

hand. Het verdwijnen van winkels kan enerzijds leiden tot verloedering van het winkelcentrum. 

Anderzijds wordt het belang van voorzieningen voor de dagelijkse behoeften groter, vanwege de 

aankomende vergrijzing van de bevolking. Deze voorzieningen hebben tevens een ontmoetingsfunctie. 

Winkelen is voor veel ouderen een uitje. Bovendien zien zij het openbaar vervoer naar Valkenswaard als 

belemmering.  

Naast deze voorzieningen is er ook vraag naar meer ontmoetingsmogelijkheden waar jong en oud elkaar 

treffen. Dit lijkt opmerkelijk, omdat De Belleman, het 10ercentrum en sociëteit de Stokerwei deze 

functie hebben. Dat er desondanks behoefte bestaat, duidt erop dat het aanbod op deze locaties 

onvoldoende aan de vraag voldoet, of dat ze niet bekend zijn bij de bewoners. Er liggen kansen om het 

aanbod beter op elkaar aan te sluiten, dan wel aanvullende ontmoetingsfuncties te creëren. Omdat 

sommige ouderen aangeven dat de Belleman voor hen moeilijk te bereiken is, liggen er kansen om in de 

buurten voorzieningen en diensten aan te bieden.  

Bij het ontwikkelen van een voorzieningen- en dienstenaanbod worden er kansen gezien voor het 

versterken van de Dommelse economie. Dit kan gebeuren door projecten en producten van lokale 

ondernemers te gebruiken. Denk aan zorg-, welzijns-, cultuur-, dienstverleningsprojecten, die 

bijvoorbeeld door ZZP’ers geleverd worden. Dit heeft als neveneffect dat de werkgelegenheid versterkt 

wordt. 

Sterk: 

Winkelcentrum met aanbod food- 

en non-food 

Sportvoorzieningen 

Groen in de omgeving (recreatie) 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 

Ontmoeting: Belleman en 

10ercentrum  

Medisch (tandarts, huisarts, fysio) 

Kind (scholen, opvang, spelen) 

 

Zwak: 

Onvoldoende bekendheid 

ontmoetingscentrum voor jong en 

oud (of niet herkend als zodanig) 

Voorzieningen voor jongeren 

Bereikbaarheid Belleman voor 

ouderen, vanuit delen Dommelen 
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Ambitie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we doen om dit te bereiken?  

 

Wijk- en ontmoetingsfunctie ♥♥♥♥♥ 

We creëren een wijk- en ontmoetingsfunctie voor en door bewoners. Het is een inlooppunt waar men 

voor alle vragen kan langskomen. Jong en oud kunnen elkaar ontmoeten. Dit kan ook de plek zijn de 

vrijwilligerspoule gehuisvest is. Het ontmoetingspunt versterkt de saamhorigheid van Dommelen. De 

ontmoetingsfunctie kan op een nieuwe locatie gerealiseerd worden, bijvoorbeeld het KPJ-gebouw. Maar 

ook de huidige locatie De Belleman kan met enkele aanpassingen tot wijkpunt uitgroeien. De 

ontmoetingsfuncties in de Stokerwei, Winnenpoort en het 10ercentrum kunnen hierbij een rol spelen. 

De Wijkraad gaat samen met de beheerders van deze locaties, de gemeente en overige 

maatschappelijke partners de haalbaarheid van de verschillende alternatieven in beeld brengen. 

  

Ook voor het derde en vierde thema uit dit Wijkplan ‘sociale contacten, samen doen’ en ‘zorg en oud 

worden in Dommelen’ werd een ontmoetingsfunctie als oplossing aangedragen. 

In het aparte hoofdstuk “Inloophuis” wordt de wijk- en ontmoetingsfunctie verder uitgewerkt.  

 

Winkels behouden ♥♥♥♥♥ 

Ten tijde van het maken van het wijkplan stond er een 

winkel leeg en de angst bestond dat er meer zouden 

volgen. Dit probleem is opgelost, maar de Wijkraad houdt 

de vinger aan de pols. Indien er leegstand en verloedering 

ontstaat, nodigt de Wijkraad de winkeliersvereniging en 

de eigenaar van het vastgoed uit voor een discussie. Er 

zijn meerdere ideeën, zoals inrichten van winkels als 

kijkplek voor internetaankopen, ontmoetingsplekken in 

winkels, combinatie van functies (vergelijkbaar met het 

postkantoorloket dat nu in de supermarkt gevestigd is). 

Indien er toch lege plekken ontstaan, kunnen gaten opgevuld worden met tijdelijke functies, zoals een 

kunstgalerie.  

 

Openbaar vervoersvoorziening ♥♥♥♥ 

Om de vervoersmogelijkheden van ouderen naar sommige punten in het dorp en het ziekenhuis te 

verbeteren, starten bewoners een vervoersvoorziening (vergelijkbaar met de regiotaxi). De voorziening 

wordt bemenst door vrijwilligers. Zo hebben ouderen - die geen familie in de buurt hebben en hun 

buren niet goed om hulp durven te vragen – vervoer. Bijvangst is dat deze vervoersdienst een start kan 

zijn van meer wederdiensten die in de buurt worden aangeboden. Welzijns- en zorgpartijen kunnen in 

de opstartfase dit project en andere wederdiensten helpen opstarten.  

In Dommelen bestaat een volwaardig aanbod van voorzieningen en diensten. Dit betreft 

een compleet dienstenaanbod voor dagelijkse behoeften en voorzieningen voor ontmoeting 

voor jong en oud. Bewoners spelen een belangrijke rol bij het aanbod van diensten en 

voorzieningen. We verbinden daarom vragers en aanbieders. Als we hiermee lokale 

werkgelegenheid stimuleren is dat mooi meegenomen.  
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Wijknet ♥♥♥ 

Vrijwilligers starten een internetpagina die overzicht biedt van actuele activiteiten die in Dommelen 

plaatsvinden. Deze site matcht de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers. Op deze manier komen 

zowel bewoners als niet-bewoners meer te weten over Dommelen en kunnen zij bij de activiteiten 

aansluiten. Op de pagina komt de mogelijkheid voor ZZP’ers om zich beter te profileren. De 

internetpagina wordt gekoppeld aan die van de Wijkraad. Een optie is een informatiezuil voor mensen 

zonder internet. De Wijkraad formeert een team om dit op te zetten. 

 

Voordeelacties voor bewoners ♥ 

Paladijn brengt momenteel met een inwoner in kaart wat er allemaal aan voordeeltjes te krijgen is in 

Valkenswaard. Zo maken we het leven in deze dure tijd een stuk leuker. Zij proberen het aanbod ook uit 

te breiden, denk aan onbenutte plaatsen tijdens een theateravond in de Hofnar. De voordeeltjes 

worden gepresenteerd op een website (gelinkt met de website van de Wijkraad). Inclusief regelingen 

die mensen kunnen benutten zoals bijzondere bijstand of Leergeld. Bijzondere aanbiedingen zouden 

ook voor vrijwilligers kunnen gelden.  
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2.3 Thema 3: Sociale contacten, samen doen 

Van belang voor vitaliteit: 

Een goed sociaal klimaat betekent dat bewoners in goede harmonie met elkaar samenleven en 

verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Al verschilt de mate waarin bewoners burencontact wensen, 

de meeste bewoners hechten er belang aan dat buren voor elkaar klaar staan wanneer dat nodig is. 

Goede sociale contacten, een bloeiend verenigingsleven en actieve vrijwilligers, dragen bij aan een goed 

sociaal klimaat.  

 

Wat weten wij van Dommelen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen en kansen 

Het gaat nu behoorlijk goed in Dommelen. Er is een rijk sociaal leven, actief verenigingsleven, er worden 

de nodige activiteiten georganiseerd en er zijn een aantal “sleutelfiguren” die initiatieven van de grond 

tillen. Er worden wel zorgen over de toekomst uitgesproken.  

Het rijk zet in op het scheiden van wonen en zorg. Gevolg is dat voor een intramurale plek (bijvoorbeeld 

in een verzorgings- of verpleeghuis), de zorgbehoefte veel groter dient te zijn dan voorheen. Ouderen, 

(verstandelijk) gehandicapten en mensen met een psychiatrische stoornis, moeten vaker dan nu in een 

reguliere woning blijven wonen. Daar ontvangen zij ondersteuning en verzorging. Dit betekent dat zij 

niet meer afgezonderd zullen wonen, wat aanpassingsvermogen zal vergen van zowel de zorgvrager als 

de buurtbewoners. Een deel van de zorgtaken wordt bij de gemeente neergelegd, maar niet zonder 

bezuinigingen door te voeren. Dit betekent dat bewoners afhankelijker worden van de informele zorg 

(van buren, familie of vrienden).  

Bewoners moeten steeds meer een beroep op elkaar doen. Gemeente, zorg en welzijn sturen hier ook 

op aan. Daarbij kijken zij ook naar hun onderlinge samenwerking en werken zij samen in het 

signaleringsteam en het wijkgericht werken. De projecten in dit Wijkplan richten zich deels al op deze 

samenwerking. Mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag hebben namelijk behoefte aan een 1-

loketfunctie: een eenduidig aanspreekpunt waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Dit loket levert 

ook signalering en terugkoppeling.  

 

Sterk: 

Actief verenigingsleven, spil in 

gemeenschap 

Veel vrijwilligers 

Aantal sleutelfiguren die veel werk 

verzetten 

Kinderrijk (voor kinderen wordt veel 

georganiseerd, leidt tot goede 

sociale contacten) 

Goed formeel en informeel netwerk 

dat steun kan verlenen 

Groot deel ouderen steunt elkaar 

Sterk imago 

 

Zwak: 

Weinig activiteiten voor jeugd 15+ 

Weinig activiteiten voor ouderen 

Groep kwetsbaren: relatief veel 

bijstandsuitkeringen, kwetsbare 

jongeren 

Problematiek “achter voordeur” 

In sommige buurten kennen mensen 

elkaar niet 

Weinig betaalbare woningen voor 

starters (koop en huur) 

Gebrek aan vrijwilligers die 

doorpakken   

Samenwerking zorg- en 

welzijnsorganisaties 
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Een bedreiging voor bovengenoemde beweging is de zorg van de huidige vrijwilligers over hun 

opvolging. Het aantal vrijwilligers loopt terug en er zijn steeds minder vrijwilligers die echt doorpakken. 

Een kans is wel dat er steeds meer jongere ouderen bijkomen met tijd en vaardigheden.  

Er zijn goede kansen voor het versterken van het zelforganiserend vermogen van bewoners; er is een 

actieve Wijkraad, actieve houding van buurtverenigingen. De goed gevulde scholen kunnen een functie 

ten dienste van Dommelen vervullen. Er ontstaan tal van initiatieven voor en door bewoners, zoals de 

kookclub voor ouderen.   

Een laatste ontwikkeling betreft het aanbod van betaalbare woningen. Bewoners vinden het aanbod te 

klein. Zowel voor de koopwoningen als voor de huurwoningen. Dit heeft als gevolg dat jongeren en 

jonge gezinnen een woning buiten Dommelen zoeken. Dit verstoort de sociale verbanden. Dit is van 

belang omdat Dommelen nu gezinsrijk is en hierdoor een grote groep starters op komst is. Deze 

ontwikkeling zal mogelijk de kindvoorzieningen onder druk zetten. Een tweede groep die moeilijk aan 

een woning komt zijn mensen met een middeninkomen (inkomen tussen €34.000 en € 48.000). Zij 

verdienen teveel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning. Het aanbod 

particuliere huurwoningen met een prijs die zij kunnen betalen (maximaal € 800 à € 900 per maand) is 

laag.  

 

Ambitie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we doen om dit te bereiken?  

 

Project "Jongerencoaching" ♥♥♥ 

Jongeren die dreigen uit te vallen doordat ze geen opleiding hebben, geen werk, geen vrienden, 

ongezond leven, problemen met de ouders enz. worden individueel en in een groep gecoacht. Zo 

worden ze weer op de rit geholpen. Paladijn gaat kansen onderzoeken om met verenigingen en 

bedrijven de jongeren ervaring te laten opdoen middels vrijwilligerswerk, stageplaatsen bij het MKB of 

ZZP-ers. Ook kunnen ze hand- en spandiensten verlenen aan buurtbewoners zoals boodschappen doen 

of de hond uitlaten. 

 

Betaalbare woningen ♥♥♥  

Ten behoeve van de betaalbaarheid van koopwoningen verstrekt de gemeente Valkenswaard 

startersleningen zodat koopwoningen bereikbaar worden voor deze doelgroep.  

Voor huurwoningen geldt dat de corporaties voorrang geven aan starters bij een deel van hun 

huurwoningen. Woningbelang zal onderzoeken of loten bij het toewijzen van huurwoningen de kansen 

voor starters vergroot.  

 

Woonbedrijf gaat de komende jaren sociale huurwoningen bouwen in Lage Heide. In het exploitatieplan 

zijn 39 huurwoningen voorzien, waarvan 33 eengezinswoningen en 6 patiowoningen.  

 

In Dommelen kennen en steunen mensen elkaar, ook als het even minder met ze gaat. Er is 

een bloeiend verenigingsleven, er worden tal van activiteiten georganiseerd. Voor mensen 

die niet goed mee kunnen komen is er naast burenhulp ook een ontmoetingslocatie en een 

loket waar zij eenvoudig ondersteuning kunnen regelen. Vanuit dit loket werken de 

maatschappelijke organisaties en vrijwilligers samen.  
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De gemiddelde huurprijs is sinds 2011 gestegen. Dit komt door de reguliere huurverhogingen en door de 

verhuizingen. Bij verhuizingen worden de huren opgetrokken. Hieronder staat de tabel met gemiddelde 

huurprijzen in 2011 van Woningbelang per buurt in Dommelen. 

 

€ 374
€ 589
€ 518
€ 485
€ 479
€ 526
€ 522

Gemiddelde huur per buurt in Dommelen:

TOTAAL

De Belleman
Agnetendal 
Schepelweijen
Brouwershof
Keersopperbeemden 
Oud-Dommelen 

 
Tabel 1 Gemiddelde huur Woningbelang per buurt in Dommelen 

 

Woningbelang topt nagenoeg al haar huurwoningen af op €699,- (prijspeil 1/1/2014). Zodoende blijven 

huurders in aanmerking komen voor huurtoeslag. Hieronder staat de tabel van de woningen met de 

betaalbaarheidsgrenzen van Woningbelang. (peildatum 30/6/2014) 

 
Goedkoop Duur
<€389,05 €389,05 - €596,75 €596,75 - €699,48 >€699,48 TOTAAL

Eengezinswoningen 2 727 170 2 901
Appartementen 49 13 0 0 62
Nultreden Eengezinswoningen 0 48 0 0 48
Nultreden Appartementen 0 28 1 0 29
TOTAAL 51 816 171 2 1040

Betaalbaar

 
Tabel 2 Betaalbaarheidsgrenzen huurwoningen Woningbelang 

 

Vrijwilligerspunt en mobiele matching ♥♥ 

Paladijn organiseert drie ochtenden per week met vrijwillige consulenten het Steunpunt 

Vrijwilligerswerk te Valkenswaard. Dit heeft als doel vrijwilligers te werven en te matchen aan de vraag 

naar vrijwilligers. Het is mogelijk om hier mobieler in te worden. Met een internetverbinding en laptop 

kunnen zij overal bemiddelen. Er wordt gezocht naar ludieke locaties, zoals een etalage waar paspoppen 

staan die zijn gekleed als de vrijwilligers die worden gezocht. Ook is het Inloophuis een logische plek. 

 

Bewoners samenbrengen ♥♥ 

Dit Wijkplan zet in op een grote rol van bewoners. Dit kunnen georganiseerde bewoners zijn, zoals de 

Wijkraad de buurtverenigingen en sportverenigingen. Daarnaast zijn er veel bewoners in Dommelen te 

vinden die al iets doen voor Dommelen. Waarschijnlijk zijn zij bereid om een bijdrage te leveren aan 

activiteiten uit het Wijkplan. De verwachting is dat er steeds meer mensen 

bereid zijn om een steentje bij te dragen, mits zij op de juiste manier 

benaderd worden.  

Alle betrokken partijen bij het Wijkplan gaan een voorstel uitwerken, hoe 

bewoners betrokken worden bij de uitvoering van het Wijkplan. Dit 

bestaat uit een analyse van de belanghebbenden, een communicatieplan 

en het verzamelen van kennis over wat werkt. Zowel bij de betrokken 

partijen als elders in het land  zijn goede voorbeelden te vinden. De 

Wijkraad is de kartrekker van dit project.  

 

Wijktafelen met verenigingen ♥ 

Paladijn organiseert ontbijtbijeenkomsten voor verenigingen ten behoeve van uitwisseling. Ze vergroten 

kennis van elkaar, helpen elkaar met diensten en materialen en activiteiten. Het blijkt vaak een 

ogenopener omdat elkaar helpen simpeler is dan het leek. De een brengt met zijn leden bijvoorbeeld de 

verenigingskrant van de ander mee rond, en de ander levert mensen als verkeersregelaar.  
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2.4 Thema 4: Zorg en oud worden in Dommelen 

Veel mensen willen oud kunnen worden in hun huidige woning en woonomgeving. Omdat ze eraan 

gehecht zijn en meestal ook hun sociale netwerk hebben. De woning en woonomgeving zijn alleen niet 

altijd geschikt voor ouderen. Mensen worden minder mobiel, waardoor een drempel te hoog kan 

worden en afstanden snel te groot. De zorgvraag neemt vaak toe. Het voorzieningen- en 

dienstenaanbod wordt van steeds groter belang.  

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen van belang 

Vergrijzing (woningen) 

 

 

Ontwikkelingen en kansen 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen en kansen 

Dommelen is nu vooral een gezinswijk. De vergrijzing komt er echter wel aan. Dit heeft de nodige 

gevolgen. Eerder schetsten we al de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg. Ouderen zullen 

vaker dan nu het geval is in een eigen woning blijven wonen en daar ondersteuning en verzorging 

ontvangen. Zij worden afhankelijker van de informele zorg (van buren, familie of vrienden). Dit vraagt 

het nodige van bewoners, die niet zonder meer gewend zijn zelf zorg te organiseren. Zijn er genoeg 

mantelzorgers en kunnen zij het werk wel aan? Het vraagt ook om geschikte woningen en 

woonomgeving, voor mensen die minder mobiel worden. Woningbelang heeft daarom recentelijk een 

seniorencomplex gerealiseerd, met daarin een ontmoetingsfunctie. Woningbelang, de grootste 

corporatie is Dommelen, biedt ‘comfortabel wonen’ aan. Dit houdt in dat mensen van 55 jaar en ouder 

aanpassingen kunnen laten aanpassen op kosten van Woningbelang tot een bepaald maximum. 

Momenteel zijn er geen nieuwbouwplannen voor senioren van beide corporaties.  

Naast de geschiktheid van de woning wordt de nabijheid of goede bereikbaarheid van voorzieningen 

van steeds groter belang. Doordat ouderen niet meer op een locatie wonen waar voorzieningen en 

diensten zijn geclusterd, is het van belang om na te denken hoe dit aanbod toch geleverd kan worden.  

 

Er zijn signalen dat er sprake is van eenzaamheid. In de jaren’70 zijn veel mensen van buiten de streek in 

Dommelen komen wonen, waarvan een deel geen onderdeel van de gemeenschap is gaan uitmaken. Zij 

worden ouder en dreigen te vereenzamen. Omdat familie niet nabij woont, zijn zij nu op formele zorg- 

en welzijnsaanbieders aangewezen, wanneer zij het alleen niet meer redden. Zij durven vaak niet om 

hulp te vragen. Er zijn voldoende kansen om hierop in te spelen. Voor ouderen wordt er al het een en 

Sterk: 

Hofjes en woonerven, beschermd 

gevoel 

Goed voorzieningen- en 

dienstenaanbod 

Formeel en informeel netwerk 

Goede sociale contacten 

Ontmoetingsplek (Belleman, 

sociëteit Stokerwei, Winnenpoort) 

Busverbinding Valkenswaard en 

Eindhoven 

 

 

Zwak 

Woningen en woonomgeving 

beperkt levensloopgeschikt  

Weinig seniorenwoningen 

Beperkt gebruik van activiteiten voor 

ouderen  

Eenzaamheid komt voor  

 



 

Wijkplan Dommelen 2014 - 2018  14 

ander georganiseerd, zoals de kookclub. Er zijn voorzieningen als sociëteit de Stokerwei, de 

Winnenpoort en De Belleman, die verder benut kunnen worden. Bijvoorbeeld door ze een grotere 

bekendheid te geven en aanvullende diensten aan te bieden. De sociale contacten van veel 

Dommelnaren zijn goed, hierop kan voortgeborduurd worden. Zorg- en welzijnspartijen zijn erop gericht 

om bewoners te ondersteunen bij het helpen van anderen, zoals bij mantelzorg. Bewoners geven aan 

dat zij behoefte hebben aan een plek waar zij met al hun vragen terecht kunnen.  

 

 

Ambitie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we doen om dit te bereiken?  

 

1-loket ♥♥♥♥♥ 

Inrichten van één loket waar bewoners met al hun vragen terecht kunnen. Iedereen weet dat hij/zij met 

vragen bij dit loket terecht kan en het is toegankelijk en dichtbij. De verschillende zorg- en 

welzijnspartijen en ook vrijwilligers zijn hier aanwezig. Achter het loket wordt afstemming van de 

professionele en de informele zorg geregeld, op basis van noodzaak en behoefte. Het loket wordt 

bemenst door een professional en een goed opgeleide vrijwilliger. Het initiatief ligt bij de Wijkraad, die 

samenwerkt met de maatschappelijke partners en de gemeente.  

Vanuit het loket kan aangesloten worden op het project “Diensten delen” van Paladijn: er zijn aparte 

groepjes vrijwilligers die de klussen verdelen en uitvoeren. Tegenwoordig wordt ook gekeken naar de 

talenten van de hulpvrager. Kan hij/zij iets terug doen? Hierbij kunnen jongeren uit het coachingsproject 

ingezet worden en/of studenten van een sociale opleiding.  

Deze functie kan mogelijk ondergebracht worden in het Inloophuis (zie hoofdstuk 3).  

 

Dienstenaanbod voor ouderen in de buurt ♥♥♥♥♥ 

Om ouderen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen, wordt overwogen om een volgsysteem met 

dienstenconcept te starten. Dit concept zorgt ervoor dat ouderen en hun zorgvraag in beeld komen of 

blijven. Daarnaast wordt er goede afstemming tussen zorgverleners en vrijwilligers geregeld. Er worden 

diensten aangeboden die ervoor zorgen dat ouderen thuis kunnen blijven wonen. De volgende diensten 

zijn denkbaar: 

- Buurtzorgteam dat gezamenlijk zorg 

voor buurtbewoner oppakt 

- Klussendienst (bijv. repaircafé) voor en 

door buurtgenoten 

- Bezoekteam (strijd tegen eenzaamheid) 

- Bevorderen van contacten in de buurt 

- Aanbieden van domotica  

De ontwikkeling van dit concept wordt bij het 

opzetten van het inloophuis meegenomen. 

 

Iedere inwoner kan op een prettige manier oud worden in zijn eigen woonomgeving. De 

woning en woonomgeving zijn op ouderen aangepast, er is een sluitend en kwalitatief 

volwaardig aanbod van voorzieningen en diensten, zowel professioneel als vrijwillig. Dit is 

op een eenduidige manier beschikbaar. We voorkomen dat bewoners vereenzamen.   
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Zorgagenda ♥♥♥♥ 

Een digitale weekagenda van zorgverleners waarop cliënten en vrijwilligers kunnen aanhaken voor 

vervoer, klusjes, enzovoorts. Dit kan gekoppeld worden aan een zorgkaart waarop te vinden is welke 

zorgpartijen in Dommelen zorg aanbieden. Het geheel wordt gekoppeld aan het Wijknet (zie thema 

voorzieningen). 

 

Eetpunten in de buurten ♥♥♥ 

Eetpunten zijn plekken in de buurt waar alleenstaanden gezellig met andere kunnen eten. Veel ouderen 

voelen zich eenzaam en zijn wellicht niet meer in staat om dagelijks boodschappen te doen en te koken. 

Een eetpunt kan ze uit hun sociale isolement halen. Er is nu al een eetpunt, maar de bekendheid is  

beperkt. Deze wordt in eerste instantie vergroot. Bij voldoende vraag wordt gezocht naar uitbreiding. Zo 

ontstaan eetpunten in de verschillende buurten van Dommelen. Er zijn een aantal locaties mogelijk, 

zoals de Belleman, de Winnenpoort en het KPJ-gebouw. In Dommelen Zuid valt te denken aan D’n 

Bommel. Deze dienst kan aangevuld worden met een maaltijdenservice. Valkenhof levert deze dienst 

momenteel, dit is uit te breiden.  

De eetpunten zijn een startpunt voor meer, zie het hoofdstuk “Inloophuis”.  

 

Buurtzorgteam (van professionals) ♥♥♥ 

Buurtzorgers komen bij mensen thuis “achter de voordeur”. Zij werken niet vanuit één organisatie, maar 

zijn intermediair tussen zorgvragers en aanbieders. Dit is te combineren met vrijwilligerszorg.  

Dit is een project dat de zorgaanbieders op moeten pakken. 

 

Begeleiding van vrijwillige zorgverleners door betaalde zorgverleners ♥♥ 

Een project met de begeleiding van vrijwilligerszorg door betaalde zorgverleners. Vrijwilligers krijgen 

training. In het project worden vrijwilligers naar professionele hulp doorverwezen en andersom. Het 

initiatief ligt bij welzijn en zorg.  
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3 Inloophuis  

Bij de verschillende thema’s kwam het idee voor een ontmoetingsfunctie in Dommelen naar voren. 

Zowel bewoners als maatschappelijke partners brachten dit idee naar voren. Telkens vanuit een iets 

andere invalshoek, maar in essentie lijken de plannen op elkaar. Het plan voor een ontmoetingsfunctie 

werken we om die reden verder uit in het Wijkplan.  

 

Functie inloophuis 

Vanuit verschillende invalshoeken is er behoefte aan een ontmoetingsfunctie. Tijdens de werkateliers 

werd geschetst dat er behoefte is aan de volgende functies:  

• Ontmoeting voor alle leeftijden: versterken van sociale contacten. Vergroten begrip tussen jong en 

oud 

• Voorzieningen voor jongeren: plek voor ontmoeting en voor activering 

• 1-loketfunctie: Bundelen zorg- en ondersteuningsvragen: 

o Koppelen vragers en aanbieders: zorgen dat vragen op juiste plek komen en juiste hulp 

geboden wordt, zowel vrijwillig als professioneel  

o Combinatie professionele en vrijwillige zorg en ondersteuning: zorgen dat ondersteuning 

daar waar mogelijk door vrijwilligers gedaan wordt, en doorverwijzing als dat niet meer 

gaat (signalering) Verbeteren samenwerking maatschappelijke organisaties door betere 

afstemming 

o Begeleiding vrijwilligers: vergroten en verbeteren vrijwillige zorg- en dienstverlening, steun 

voor mantelzorgers 

o Wijkzusterpost waarbij een vast zorgteam zorg verleent aan zorgbehoevenden.  

o Klusjesgroep bestaande uit vrijwilligers als aanspreekpunt voor bewoners met technische 

vragen.  

o maaltijdenservice aanbieden / regelen.  

• Vrijwilligerspoule: vraag en aanbod vrijwilligerswerk matchen. Ondersteuning van vrijwilligers door 

professionals  

• Eetpunten waar bewoners koken voor bewoners. Aanvullende activiteiten voor eenzamen: zorgen 

dat ouderen in de buurt gezond kunnen eten en uit hun isolement worden gehaald.  

• Huiskamer: plek voor laagdrempelige ontmoeting, juist voor mensen die niet snel hulp durven te 

vragen. Dient ook voor signalering. Het is ook een huiskamer waar jong en oud elkaar ontmoeten.  

• Themabijeenkomsten: trekken van mensen naar locatie, informeren over nuttige onderwerpen  

• Jongeren organiseren activiteiten voor ouderen  

• Dienstenconcept voor langer thuis wonen 

 

Aansluiten: project Buurt maken en Diensten delen 

Paladijn organiseert sinds kort, samen met vrijwilligers, één keer per week een ontmoetingsinloop 

voor/met inwoners van Dommelen. Doel is de groter wordende eenzaamheid tegengaan, talenten 

stimuleren/uitwisselen en hulpvragen signaleren. Dit is nog een experiment, maar kan mogelijk 

verbonden worden aan het inloophuis. Hetzelfde geldt voor het project “Diensten delen”, waarbij 

vrijwilligers de gevraagde klussen verdelen en de hulpvragers ook vragen wat zij zelf kunnen doen.  
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Wat is de werkelijke vraag? 

Voor het inloophuis wordt een omvangrijk voorzieningen- en dienstenaanbod voorzien. Het is de vraag 

in welke mate de werkelijke vraag hiernaar aanwezig is. Mogelijk ontstaat de vraag naar een deel van de 

diensten pas op termijn. Daarom is het nodig om een studie uit te voeren naar de te verwachten vraag. 

Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat het creëren van aanbod ook vraag creëert en dat het 

aanbod nu anders georganiseerd is.    

 

Bestaande locatie uitbreiden of nieuwe opstarten? 

Er zijn een aantal locaties die in potentie geschikt zijn voor deze functie. Er gaan ook geluiden op om 

juist op een nieuwe locatie het inloophuis te starten. Er wordt gekozen uit:  

• Bestaande locaties, functies uitbreiden: Belleman, Stokerwei, Winnenpoort,   

• Locaties met ander gebruik: scholen, D’n Bommel, 10ercentrum 

• Leegstaand vastgoed: voormalig KPJ-gebouw  

 

Ligging van de bestaande locaties in het hart van Dommelen  

 

Bron: OpenStreetMap, 2014 

 

 

 

Ontmoetingscentrum De Belleman 

Winkelcentrum  

Winnenpoort 

KPJ-gebouw  

10ercentrum  

Sociëteit de 

Stokerwei  
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De keuze voor de eetpunten wijkt af. De opzet van de eetpunten is eigenlijk om deze door heel 

Dommelen te organiseren wegens gebrekkige mobiliteit van ouderen. Dit zal niet van de een op de 

andere dag geregeld kunnen worden. Er zijn inmiddels al eetpunten, van hieruit kan ervaring opgedaan 

worden en er meer bekendheid aan gegeven worden. Bij blijvend succes en een groeiende vraag kunnen 

er op termijn op meerdere locaties eetpunten gestart worden. De gedachte is om dit op bestaande 

plekken te doen, zoals de Stokerwei, Winnenpoort, verenigingsgebouwen, enz. 

 

Stappen in aanloop naar het project 

Om het Inloophuis te realiseren worden de volgende stappen gezet:  

1. Vraaginventarisatie  

Om zicht te krijgen op de te verwachten behoefte aan het inloophuis wordt een vooronderzoek 

uitgevoerd. Het vooronderzoek geeft antwoord op de vraag hoe groot de vraag naar voorzieningen 

en diensten werkelijk is. Welke diensten spreken aan en hoe dienen zij vormgegeven te worden? 

Het huidige aanbod en gebruik van voorzieningen en diensten, de te verwachten vraagontwikkeling 

en demografische ontwikkeling worden hierbij meegenomen, net als de veranderende regelgeving 

in de zorg.   

Er wordt een projectgroep ingericht om dit project op poten te zetten. Hierin zijn de volgende 

partijen betrokken: Wijkraad, gemeente, maatschappelijke partners (Paladijn, Lumens, Zuidzorg, 

Valkenhof, GGZ) en  de woningcorporaties (Woningbelang en Woonbedrijf). 

 

2. Inventarisatie locaties 

De Wijkraad onderzoekt in samenwerking met de gemeente de verschillende mogelijkheden: 

a) Aansluiten bij de bestaande voorzieningen: De Belleman of de Stokerwei (Valkenhof). De 

programmering wordt onder de loep genomen: wat wordt er georganiseerd, behoeft dit 

uitbreiding en hoe kan dit versterkt worden? En is het haalbaar en wenselijk om alle functies 

onder één dak te brengen? Dit onderdeel wordt met De Belleman en Valkenhof uitgezocht.  

b) Als tegenhanger wordt gekeken naar de haalbaarheid van andere locaties, zoals het KPJ-

gebouw of een leegstaand winkelpand.  

 

De voor- en nadelen en mogelijkheden van de alternatieven worden tegen elkaar afgezet. Hierbij is 

in het bijzonder aandacht voor de financiële consequenties en mogelijke organisatievormen van het 

beheer en de exploitatie van het Inloophuis. De Wijkraad zal in overleg met de gemeente een keuze 

maken voor de vorm die verder uitgewerkt wordt. Bij het vooronderzoek worden de 

maatschappelijke partners die (mogelijk) een rol spelen betrokken. 

 

3. Programmering 

De werkgroep van Zuidzorg, Paladijn, Lumens en bewoners, die de omvang van de vraag en de 

wensen van potentiële gebruikers in stap 1 in beeld bracht, werkt het aanbod verder uit. De 

werkgroep polst in deze fase of bewoners mee willen werken aan het uitvoeren van de 

programmering.  

 

4. Businesscase  

De Wijkraad werkt met de betrokken partners een businesscase uit om de exploitatie en het beheer 

te waarborgen. Hierin zijn eigendom, exploitatie (lasten en baten), organisatiestructuur, taken en 

verantwoordelijkheden, enzovoorts geregeld. Bijzondere aandacht gaat uit naar de mogelijke 

herverdeling van middelen: de wijze waarop de professionele organisaties door de gemeente 

gefinancierd worden. De wijze waarop zij vanuit het inloophuis samenwerken, wijkt af van huidige 

werkwijzen. De gemeente pakt dit in een apart traject met deze partijen op. 
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Voor financiering wordt gezocht naar aanvullende geldstromen, zoals provinciale subsidies en 

sponsors. De partners zijn de gemeente en Zuidzorg, Paladijn, Lumens, Woningbelang, Woonbedrijf 

en Valkenhof. Desgewenst kunnen hier partijen bij aansluiten. 

 

5. Besluitvorming 

Gezien de belangen die met het Inloophuis gemoeid zijn zal bij de betrokken organisaties formele 

besluitvorming nodig zijn. Dit pakken zij zelf op. 

 

 

Rol van de partijen in het project 

Er wordt een projectgroep ingericht om dit project op poten te zetten. Hierin wordt de rol van de 

betrokken partijen geschetst:  

 

• Wijkraad 

De Wijkraad is de trekker van dit project. Zij zet het in gang en is de spil tussen de professionele partijen 

en de bewoners. Zij heeft goede toegang tot de bewoners bij het werven van vrijwilligers. De bewoners 

zullen het verschil moeten maken in het Inloophuis.  

 

• Maatschappelijke partijen 

Paladijn, Lumens, Zuidzorg, Valkenhof, GGZ spelen een rol in de programmering. Zij zorgen voor 

verbinding van bewoners, vrijwilligers en professionals. Zij worden onderdeel van de projectgroep. Bij 

het inloophuis kunnen zij de onderstaande rollen innemen:  

o leveren eerstelijns hulpverlening;  

o organisatie activiteiten;  

o ombudsman; 

o expertise leveren;  

o ontmoeting organiseren;   

o outreachend werken;  

o een luisterend oor zijn;  

Valkenhof heeft daarnaast de beschikking over Sociëteit de Stokerwei en kan met dit vastgoed en 

programmering aldaar een rol spelen.  

 

• Gemeente: de gemeente is eigenaar van De Belleman en gaat over de financiering van dit vastgoed. 

Daarnaast is zij eigenaar van het KPJ-gebouw. 

• Woningcorporaties: Woonbedrijf bezit de Winnenpoort, Woningbelang bezit de Stokerwei. 

Corporaties kunnen mogelijk vastgoed leveren.  

 

Financiën  

Bij de realisatie van het Inloophuis is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk van bestaande budgetten 

gebruik wordt gemaakt, zoals het budget van de wijkraad. Daarnaast zoeken we uit in welke mate er 

gebruik gemaakt kan worden van de budgetten voor functies die in het Inloophuis terecht zullen komen. 

Denk aan budgetten voor dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers, enzovoorts.  

Er zijn diverse subsidies beschikbaar, zoals het leefbaarheisdfonds van de provincie en het Rabo 

Coöperatiefonds. Er wordt een inventarisatie gemaakt van subsidiemogelijkheden. Bedrijven worden 

benaderd voor sponsoring en het aanbieden van producten en diensten. 
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4 Uitvoeringsprogramma  

Om de ambities waar te maken, hebben we een werkplan opgesteld. Hierin zijn projecten genoemd die 

de komende twee jaar ten uitvoering worden gebracht. Deze projecten dragen bij aan het realiseren van 

de ambities. In de loop van de tijd zullen er plannen bijkomen die nu nog niet voorzien zijn.  

In onderstaand programma wordt per project aangegeven wie de trekker is; de aanjagende partij. 

Daarnaast is benoemd waar de financiering vandaan komt. Dit kan van een andere partij komen dan de 

trekker. Veel projecten kunnen worden uitgevoerd binnen de bestaande begroting van partijen (uren 

en/of budget). In een enkel geval is er aanvullend budget nodig, waarvoor suggesties zijn gedaan. In het 

werkplan is ook voorzien wanneer de activiteit uitgevoerd wordt. 

 

Monitoring voortgang 

Om realisatie te waarborgen, zal er een regulier overleg tussen de partners van het Wijkplan gestart 

worden, waarbij halfjaarlijks bijeenkomst om de voortgang van de projecten te monitoren. Partijen 

houden elkaar zo op de hoogte van hun activiteiten en er kan kruisbestuiving plaatsvinden.   

 

THEMA OPENBARE RUIMTE TREKKER FINANCIERING PLANNING  

Lagere beplanting en onderhoud 

bestrating 

-buurtschouwen 

- verbetervoorstellen met 

bewoners 

- uitvoeren 

 

 

- Woningbelang en 

gemeente 

 

- Gemeente en mogelijk 

Woningbelang 

 

 

- Uren gemeente en 

Woningbelang 

 

- Begroting gemeente en 

Woningbelang 

 

 

- 3
e
 kwartaal 2014 

 

- Kleine 

werkzaamheden 

doorlopend, grotere 

werkzaamheden 

2015-2018 

Invalideparkeerplaatsen en 

logische locatie fietsenstalling 

Belleman 

- Toets aantal plaatsen aan norm 

- indien nodig aanpassing 

- Toets locatie fietsenstalling 

- Indien nodig aanpassing 

fietsenstalling 

 

 

 

- Gemeente  

- Gemeente 

- Wijkraad 

- PLUS-supermarkt 

 

 

 

- Uren gemeente 

- Gemeente  

- Uren bewoners 

- PLUS-supermarkt  

 

 

  

- 3
e
 kwartaal 2014 

- 4
e
 kwartaal 2014 

- 3
e
 kwartaal 2014 

- 4
e
 kwartaal 2014 

 

Bereikbaarheid wijkagent 

vergroten 

- Politie  - Nader te bepalen 

Plaatsen blikvanger  - Bewoners  - Sponsoring - 2
e
 helft 2014 

Verbeteren van een aantal 

fietsverbindingen 

-Buurtschouwen, aanpak met 

gemeente afstemmen 

-Aanpak met gemeente 

afstemmen 

 

 

- Gemeente 

 

- Gemeente 

 

 

 

- Uren gemeente 

 

- Uren gemeente 

 

 

 

- 3
e
 kwartaal 2014 

 

- 4
e
 kwartaal 2014 

 

Zelfbeheer openbaar groen en 

realiseren buurttuinen 

Zoeken naar kartrekker 

 

 

- Wijkraad  

 

 

- Nvt 

 

 

- 2
e
 helft 2014 
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THEMA VOORZIENINGEN TREKKER FINANCIERING PLANNING               

Wijk- en ontmoetingsfunctie 

- Vraaginventarisatie 

- Inventarisatie locaties  

- Programmering 

- Businesscase 

- Besluitvorming 

 

- Wijkraad met 

maatschappelijke partners 

 

- Gemeente, subsidies, 

sponsoring bedrijven 

 

- Sept 2014 - Sept 

2015 

Winkels behouden 

- vinger aan de pols houden. Bij 

leegstand gesprek 

winkeliersvereniging en 

vastgoedeigenaar 

 

- Wijkraad  

 

-Geen 

 

- Indien leegstand 

optreedt 

Openbaar vervoersvoorziening 

- werkgroep oprichten die plan 

uitwerkt en vrijwilligers zoekt 

 

-Wijkraad i.s.m. Paladijn  

 

- Onderzoeken budget 

regiotaxi?  

 

- Er is initiatief, op 

aanhaken in 2015 

Wijknet 

- Opzetten pagina 

 

-Wijkraad formeert 

werkgroep bewoners 

 

- Budget Wijkraad 

 

- Sept 2014- Sept 

2015 

Voordeelacties voor bewoners  

- initiatief blijven ondersteunen 

- verwijzen naar initiatief op 

website Wijkraad 

 

-Paladijn met 

bewoners(groep) 

-Werkgroep Wijknet 

 

-2014 Begroting 

Paladijn, sponsors  

-Geen 

 

- Reeds gestart 

- 3
e
 kwartaal 2014 

 

 

 

THEMA SOCIALE CONTACTEN, 

SAMEN DOEN 

TREKKER FINANCIERING PLANNING                

Project "Jongerencoaching" 

- uitbreiden coachingsplaatsen 
 

- Paladijn  

 

- 2014 in beperkte vorm 

uit begroting Paladijn 

 

2014 / 2015 

Betaalbare woningen 

- Voorrang voor starters bij 

woningtoewijzing 

- Onderzoek lotingsmodel 

 

- Onderzoek naar mogelijkheid 

voor kleine starterswoningen 

 

- Woningbelang 

 

- Woningbelang 

 

- Woningbelang 

 

 

- geen  

 

- Begroting/uren 

Woningbelang 

- Uren Woningbelang 

 

- voortdurend 

 

- 2014 

  

- 2015 

Vrijwilligerspunt en mobiele 

matching 

- vrijwilligerspunt mobiel maken 

- zoeken en gebruiken 

alternatieve locaties 

 

 

- Paladijn  

 

- Paladijn 

 

 

- Begroting Paladijn 

 

- Afhankelijk van locaties  

 

 

- 2
e
 helft 2014 

 

- 2
e
 helft 2014 

Bewoners samenbrengen 

- plan uitwerken om bewoners te 

betrekken 

 

-Wijkraad 

 

- Niet van toepassing 

 

wordt opgenomen 

als onderdeel bij 

andere projecten 

Wijktafelen met verenigingen 

- Organisatie bijeenkomsten 

 

- Paladijn 

 

- 2014 Begroting Paladijn 

 

2014 / 2015 
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THEMA ZORG EN OUD WORDEN 

IN DOMMELEN 

TREKKER FINANCIERING PLANNING                

1-loketfunctie 

Zie wijk- en ontmoetingsfunctie 

   

Dienstenaanbod voor ouderen in 

de buurt 

- Meenemen concept bij 

ontwikkeling inloophuis 

 

 

Zie wijk- en 

ontmoetingsfunctie 

  

Zorgagenda 

- actualiseren en koppelen aan 

Wijknet 

 

- Zuidzorg, Paladijn, 

Lumens, werkgroep 

Wijknet 

 

 - geen 

 

- september 2014 

Eetpunten in de buurten 

- meer bekendheid geven aan 

bestaande locatie. Indien nodig 

zoeken naar mogelijkheden 

uitbreiding locaties 

 

- Valkenhof  

- bij uitbreidingsbehoefte 

Wijkraad 

 

- binnen bestaande 

begroting 

 

- 1
e
 helft 2015 

Buurtzorgteam (van 

professionals) 

- Project op poten zetten 

 

 

 

- Zorgaanbieders 

 

 

- binnen bestaande 

begroting 

 

 

- 1
e
 helft 2015 

Begeleiding van vrijwillige 

zorgverleners door betaalde 

zorgverleners  

- Begeleidingsproject starten 

 

 

 

- Zuidzorg, Paladijn, 

Lumens  

 

 

 

- binnen bestaande 

begroting 

 

 

 

- reeds begonnen 

Woningen en woonomgeving 

- Aanbod comfortabel wonen 

 

 Onderzoek naar mogelijkheid 

seniorenwoningen 

 

- Woningbelang 

 

 Woningbelang 

 

- Binnen bestaande 

begroting 

- Uren Woningbelang 

 

- Doorlopend 

 

- 2015 
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Bijlagen 

De achtergronden bij de totstandkoming van dit Wijkplan zijn te downloaden via de website van de 

gemeente (www.valkenswaard.nl) en de Wijkraad (www.wijkraaddommelen.nl). Het gaat om de 

volgende bijlagen: 

1. Wat bewoners vinden: resultaten Marktplaats.  

Een verslag van de reacties van de bewoners op het Wijkplan, opgehaald tijdens Marktplaats 

Dommelen  

2. Nadere uitwerking projecten 

Uitgebreide omschrijving van de projecten uit het werkplan, resultaat van de werkateliers. 

3. Resultaten bewonersonderzoek 

Verslag van het onderzoek dat onder bewoners van Dommelen is uitgevoerd. 

4. Wijkanalyse Dommelen 

Uitgebreide analyse van Dommelen dat in de aanloop naar het Wijkplan is uitgevoerd door de 

gemeente, corporaties en de Wijkraad. 


