Wat is al gebeurd ?
Om een goed zicht te krijgen op wat er speelt in Borkel en
Schaft is bureau BRO in opdracht van de gemeente al
bezig met een voorstudie. Hierbij worden het bestaande
beleid en al gemaakte plannen bekeken. Het zou zonde zijn
om dingen dubbel te doen of ideeën te bedenken, die niet
uitgevoerd kunnen worden.
Interviews met sleutelfiguren
Daarnaast zijn er interviews gehouden met circa vijftien
inwoners van Borkel en Schaft. Dit zijn zogenaamde ‘sleutelfiguren’. In nauw overleg met de Wijkraad is een lijst
met sleutelfiguren gemaakt. Hierbij is gekeken naar inwo-

Meer informatie
De tekst van deze nieuwsbrief is voor belangstellenden
ook te vinden op de website van de gemeente Valkenswaard www.valkenswaard.nl. U vindt deze en andere
informatie over het Dorpsontwikkelingsprogramma door
op de website te kiezen voor de button ‘Leefbaarheid’
(rechts op de openingspagina). Vervolgens kiest u voor de
optie ‘Dorpsontwikkelingsprogramma Borkel en Schaft’ .
Verder kunt u met vragen over het Dorpsontwikkelingsprogramma Borkel en Schaft terecht bij wijkcoördinator
Peter Franken van de gemeente Valkenswaard, tel. 0402083664. U kunt hem ook mailen via gemeente@valkenswaard.nl ter attentie van Peter Franken.

ners die betrokken zijn bij hun dorp en die de verschillende verenigingen/bevolkingsgroepen in Borkel vertegenwoordigen. Denk hierbij aan vertegenwoordigers van
jeugd, ouderen, sportverenigingen, onderwijs, bedrijfsleven, gilde, etc.
Deze gesprekken dienen om een eerste indruk te krijgen
van de wijze waarop bewoners aankijken tegen het leven in
Borkel en Schaft. Ze vormen ook het uitgangspunt voor de
dorpsgesprekken die later gaan plaatsvinden
Meld u aan voor eerste dorpsgesprek!
Op maandag 24 oktober gaat het eerste dorpsgesprek
plaatsvinden. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur in het
Dorpshuis van Borkel en Schaft. Inwoners van Borkel en
Schaft wisselen dan in kleine groepjes van gedachten
over de toekomst van de kern. De huidige problemen op
sociaal, economisch en ruimtelijk gebied, komen daarbij
aan bod evenals de wensen die er leven.
Voor deze bijeenkomst worden in elk geval de genoemde
sleutelfiguren uitgenodigd om mee te praten. Maar er is
ruimte voor meer deelnemers. Iedere belangstellende
inwoner van Borkel en Schaft kan zich aanmelden voor die
avond. Dit kan door middel van de antwoordstrook in deze
nieuwsbrief. Wilt u ook meedoen: vul dan de strook in en
stuur die tijdig terug.
Wij verwachten u dan op 24 oktober om 19.30 uur.
Wat gaat er daarna gebeuren?
Eind november vindt het tweede dorpsgesprek plaats. Dan
worden, aan de hand van de dan verzamelde informatie,
oplossingen en concrete projecten besproken. In principe
gebeurt dat met dezelfde mensen als die van het eerste
dorpsgesprek. Op die manier komt de basis voor het
Dorpsontwikkelingsprogramma tot stand.
Over de resultaten van beide dorpsgesprekken en het vervolg van het project, leest u meer in de tweede nieuwsbrief
die rond de jaarwisseling zal verschijnen.

Antwoordstrook

Dorpsgesprek op maandag 24 oktober
In het artikel over het eerste dorpsgesprek, elders in deze nieuwsbrief, wordt u verwezen naar deze antwoordstrook, waarmee u zich kunt aanmelden.
Het dorpsgesprek wordt gehouden op maandag 24 oktober aanstaande, aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis aan de
Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.
Wilt u deelnemen aan het dorpsgesprek, vul dan deze antwoordstrook in, knip hem uit en stuur hem vóór 19 oktober
naar: Gemeente Valkenswaard, t.a.v. mevr. Marianne Maas, Antwoordnummer 26, 5550 WB Valkenswaard (geen postzegel nodig).
Deze aanmelding geldt tevens als uitnodiging. U ontvangt geen apart bericht meer van ons.
Naam
Straat en huisnummer
Postcode
Telefoonnummer
E-mailadres
Wil graag deelnemen aan het eerste dorpsgesprek over dorpsontwikkelingsprogramma Borkel en Schaft
en komt op 24 oktober naar het Dorpshuis.

Eerste nieuwsbrief Dorpsontwikkelingsprogramma
Borkel en Schaft
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over het Dorpsontwikkelingsprogramma (DOP) Borkel en Schaft. Hiermee informeren wij u over
dit programma. De nieuwsbrief zal nog enkele keren verschijnen
en wordt huis-aan-huis verspreid in geheel Borkel en Schaft.
In deze eerste nieuwsbrief treft u een uitleg aan over wat een
Dorpsontwikkelingsprogramma is, wie er aan mee gaan werken,
wat tot nu toe is gebeurd en een uitnodiging voor het eerste
dorpsgesprek op 24 oktober aanstaande.

Wat is een
Dorpsontwikkelingsprogramma?
Een Dorpsontwikkelingsprogramma is een
programma dat ervoor moet zorgen dat
Borkel en Schaft ook in de toekomst
sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar
en vitaal blijft.
Zo’n programma bestaat uit een visie voor de lange termijn
(waar willen we over tien, vijftien jaar staan?) en – zeker zo
belangrijk - uit een aantal projecten dat uitgevoerd moet
worden om de leefbaarheid te versterken.
Het programma is nodig omdat in Borkel en Schaft de
gevolgen van de reconstructie van het landelijk gebied
binnenkort merkbaar worden. De rol van de traditionele
agrarische sector wordt kleiner, terwijl recreatie, wonen en
natuur steeds belangrijker worden. De leefbaarheid komt
steeds meer in het gedrang. In het Dorpsontwikkelingsprogramma worden concrete oplossingen aangedragen om
deze tendens om te buigen.
Kenmerkend voor het programma is dat het alle denkbare
thema’s kan omvatten (landbouw, veehouderij, agrarische
sector algemeen, niet-agrarisch bedrijfsleven, verenigingsleven, recreatie en toerisme, ouderen, jeugd, zorg, natuur,
onderwijs, cultuur, enz. enz.) èn dat het samen met bewo-

ners wordt opgesteld. De centrale vraag is: Wat is er nodig
om op langere termijn Borkel en Schaft leefbaar te houden? De wensen van u, de bewoners, vormen daarbij het
uitgangspunt.
Waar gaat het om?
Enkele belangrijke onderwerpen die in Borkel en Schaft
aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld:
• Het belang van jongeren voor Borkel en Schaft. Hoe kun
je er voor zorgen dat zij in het dorp kunnen blijven?
• De toekomst van het wonen. Hebben we straks woningen
voor alle doelgroepen in het dorp?
• Werken: is er voldoende werkgelegenheid in het dorp en
blijft dat zo?
• Hoe ziet de toekomst van de agrarische sector eruit?
• Worden toerisme en recreatie nog belangrijker voor de
economie van het dorp?
• Denken we dat het sterke verenigingsleven blijft bestaan of
heeft het verenigingsleven een steuntje in de rug nodig?
• De zorg is volop in beweging. Welke zorg moet in de toekomst voor de kern beschikbaar zijn en kunnen we dat
georganiseerd krijgen?
• Wat is het belang van natuur/natuurontwikkeling en cultuurhistorie voor Borkel en Schaft? Hoe moeten we in de
toekomst met deze waarden omgaan?
• Hoe kunnen we het basisonderwijs in Borkel behouden?
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Hoe komt het
Dorpsontwikkelingsprogramma tot stand?

Borkel en Schaft
een kern met toekomst
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Borkel en Schaft
een kern met toekomst

Wethouder Mart Wijnen is de verantwoordelijke portefeuillehouder voor het
Dorpsontwikkelingsprogramma Borkel en
Schaft. Vanuit zijn portefeuille leefbaarheid, wijkgericht werken en welzijn, vervult hij de rol van voorzitter van de
stuurgroep die voor dit project in het
leven is geroepen.
De wethouder is enthousiast over het project en de deelnemers daaraan: “We hebben als gemeente een aantal mensen bij elkaar gebracht die ervaring hebben met het
opstellen van een dorpsontwikkelingsprogramma.
Ze hebben de nodige kennis in huis, maar het zijn zeker
ook mensen met een praktische inslag. Dat vind ik belangrijk, want we willen uiteindelijk aan het einde van de
projectperiode vooral een bruikbaar dorpsontwikkelingsprogramma voor Borkel en Schaft hebben. Een programma waarmee we ècht aan de slag kunnen en dat echt iets
voor de toekomst van Borkel en Schaft betekent.
Medewerking door betrokken bewoners
Behalve vanuit de stuurgroep, zal de “voeding”voor het programma natuurlijk vooral vanuit de inwoners van Borkel en
Schaft zelf moeten komen. Gelukkig voelen de Borkelnaren
zich erg betrokken bij hun dorp. Uit het gemeentelijk
onderzoek “Leefbaarheid en Veiligheid”, kwam onlangs
naar voren dat maar liefst 80% van de bewoners zich
medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in hun
kern en dat eenzelfde percentage gehecht is aan Borkel en
Schaft.

Een programma
voor en door
Borkelse mensen
WETHOUDER MART WIJNEN

Wethouder Wijnen heeft er dan ook alle vertrouwen in
dat de inwoners van Borkel en Schaft, samen met de
stuurgroep ‘de handen aan de ploeg’ willen slaan. “De
ploeg stond immers vroeger al in het wapen van Borkel
en Schaft. En al wordt hier tegenwoordig natuurlijk met
veel modernere machines gewerkt; die mentaliteit van
aanpakken, is er nog steeds”, weet de wethouder.
Alle facetten aan bod in programma
Het mooie aan het dorpsontwikkelingsprogramma vindt
de wethouder dat hierin op een integrale manier de kennis - op allerlei terreinen - over problemen, wensen en
mogelijkheden voor Borkel en Schaft samengevoegd
wordt.
“We hebben al een heleboel informatie verzameld. Denk
bijvoorbeeld aan het onderzoek Leefbaarheid en
Veiligheid en het project Ouderenproof (‘Valkenswaard
langs de meetlat’), de Woonvisie, de Structuurvisie Plus
en natuurlijk het reconstructieplan Boven Dommel. Al
deze informatie is er al en die zal ook gebruikt worden
als basis voor het Dorpsontwikkelingsprogramma.
Hierbij komen dus alle facetten van het leven, wonen en
recreëren in Borkel en Schaft aan bod. Dit alles moet
dan natuurlijk aangevuld worden met de onmisbare
inbreng vanuit de inwoners zelf en dan bedoel ik jong èn
oud”, zegt de wethouder, “want de toekomst voor Borkel
en Schaft, die maken we samen!”

een helder richtsnoer voor verschillende te ondernemen
projecten in de toekomst.
Als voorbeeld noemen wij het nieuwe bestemmingsplan
voor Borkel en Schaft. In dit bestemmingsplan is het
belangrijk dat er huisvestingsmogelijkheden worden gecreëerd, zowel voor jonge starters als voor senioren in zogenaamde levensloop-bestendige (huur)woningen.
Het volgen van een richtsnoer is belangrijk om te voorkomen dat allerlei op zichzelf staande activiteiten worden
ontwikkeld die weinig samenhang bevatten.
Tevens verschaft het zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders, helder zicht op datgene wat de mensen in Borkel en Schaft belangrijk vinden.
De Wijkraad hoopt dat het programma een hoge attentiewaarde zal hebben voor alle betrokkenen, waardoor er
meer aandacht en bereidheid komt voor het creëren van
oplossingen van in het programma aangegeven (toekomstige) problemen.
Haalbare oplossingen
Hoewel wij als leden van de Wijkraad de indruk hebben dat
het plan een goede invloed kan hebben op de ontwikkeling
van ons dorp in de gewenste richting, moeten we echter
ook nuchter blijven en met beide benen op de grond blijven
staan. Een dorpsontwikkelingsprogramma zal zeker niet
alle bestaande wensen vervullen. Om deze reden is het
belangrijk dat wij ons gezamenlijk richten op haalbare
oplossingen en, vooral ook, maakbare voorzieningen.

Gemeentelijk wijkcoördinator Peter
Franken heeft nu sinds ruim een jaar
Borkel en Schaft als aandachtsgebied.
“Het bevalt goed; een flink aantal
Borkelse organisaties en verenigingen
weet me ondertussen te vinden in het
gemeentehuis”.
Ook voor hen is dit dorpsontwikkelingsprogramma belangrijk. Want de toekomst van je vereniging staat of valt namelijk met de toekomst van je dorp.
Als de leefbaarheid in een klein dorp onder druk komt te
staan, kun je dat bijvoorbeeld voor een deel oplossen door
meer huizen te bouwen voor starters en senioren. Maar
alleen daarmee zet je de processen van ontgroening en
vergrijzing niet stil. Die ontwikkelingen zijn jaren geleden al
ingezet; je kunt ze niet afremmen door alleen maar meer
te gaan bouwen. Het programma moet dus ook op andere
terreinen aanknopingspunten geven om de leefbaarheid
voor de komende 10 à 15 jaar op peil te houden. Borkel en
Schaft mag in haar ontwikkeling zeker niet stil blijven
staan maar als het haar typisch dorpse karakter zou verliezen, zou dat toch ook wel jammer zijn. Op de één of
andere manier moet het dorpsontwikkelingsprogramma
ons daarom helpen om de juiste balans te vinden.

Als Wijkraad hopen wij dat door de uitvoering van verschillende projecten die voortvloeien uit het dorpsontwikkelingsprogramma, we niet alleen een “Kern met Pit” zijn maar
ook, een “Kern met Toekomst”.
Hans van Boxtel, voorzitter Wijkraad Borkel en Schaft.

Wijkraad ingenomen met opstellen
Dorpsontwikkelingsprogramma
De Wijkraad is ingenomen met het voornemen een dorpsontwikkelingsprogramma voor Borkel en Schaft tot stand
te brengen. Het programma moet de basis vormen voor de
ontwikkeling van een samenhangend pakket van maatregelen dat er op gericht is de vitaliteit van Borkel en Schaft
en het aangrenzende buitengebied te verbeteren. Dat het
college van burgemeester en wethouders besloten heeft
zoveel mogelijk de bewoners, maatschappelijke organisaties en de Wijkraad te betrekken bij de totstandkoming van
het dorpsontwikkelingsprogramma, zien wij als een positief signaal dat ongetwijfeld zal leiden tot verhoging van
het draagvlak.
Helder richtsnoer
Het dorpsontwikkelingsprogramma, dat tien tot twintig jaar
vooruit zal kijken, vormt naar het oordeel van de Wijkraad
HANS VAN BOXTEL

Wie doen er aan
mee?
De gemeente Valkenswaard is de kartrekker in het
Dorpsontwikkelingsprogramma.
Zij wordt bijgestaan door andere organisaties en door
adviesbureau BRO uit Vught.
Er is een stuurgroep opgericht voor dit project, onder voorzitterschap van wethouder Mart Wijnen. In de stuurgroep
zitten, naast de gemeentelijke vertegenwoordigers en het
adviesbureau BRO, twee leden van de Wijkraad Borkel en
Schaft. Verder diverse vertegenwoordigers van organisaties
met kennis en ervaring op het gebied van dorpsontwikkelingsprogramma’s.
Zij zijn echter – met uitzondering van de Wijkraadsleden géén ervaringsdeskundigen. Met andere woorden: zij
wonen zelf niet in Borkel en Schaft. U wel en u weet dus
als geen ander wat er in uw dorp leeft. Daarom is uw
inbreng voor ons van groot belang.

PETER FRANKEN

Ik vind het heel belangrijk dat zoveel mogelijk “echte”
Borkelse mensen vanaf het begin mee gaan denken en
mee gaan werken aan een toekomst voor hun eigen Borkel
en Schaft. Ik denk daarbij natuurlijk aan de Wijkraad, maar
ik zou graag zien dat ook andere inwoners, vooral ook jongeren, voor dit project warmlopen. Niet voor niets zeggen
ze wel eens: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Ik
zou daaraan toe willen voegen: “Wie de jeugd hóudt, heeft
de toekomst”. Verder werken er ook enkele, zoals dat heet,
“professionele instanties” aan de totstandkoming van dit
programma. Maar de mensen voor wie het allemaal
bedoeld is, zijn eigenlijk veel professioneler. Want wie kan
de huidige situatie én de gewenste situatie in Borkel en
Schaft nou beter beschrijven dan de inwoners zelf? Ik
reken daarom op een grote opkomst bij het eerste dorpsgesprek op 24 oktober aanstaande in het dorpshuis!

Borkel en Schaft een kern met toekomst

Handen aan de ploeg
voor Borkel en Schaft!

