Dat maakt Nieuwdorp voor mij ...
1. Wat maakt Nieuwdorp Nieuwdorp?
• Saamhorigheid is groot
• Spontane buurtacties
• Verschil tussen de straten (sfeer)
• Sociale controle is groot
• Buurtcentrum is iets van Nieuwdorp, laagdrempelig
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2. Wat valt op?
• Meer aanbod van verenigingen t.a.v. 20-30 jaar
geleden
• Individuele sporten
• Ouderen trekken naar het centrum
• Niet aantrekkelijk voor jongeren, geen school

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Mix in de bevolking houden
• Behoud van een buurtcentrum in ‘t centrum
• Stergebouw moet opgeknapt worden

RKSV De Ster / Sportpark ‘ Hetjen
Groenewald College
Merode Sportzalencomplex
Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk
Buurtcentrum Nieuwdorp
Gymzaal Nieuwdorp (leegstaand)
Huis Nieuwdorp

Hoe zien jullie de toekomst van Nieuwdorp?
1. Beschrijf het ideale Nieuwdorp.
• Ontmoetingscentrum voor jong en oud
• Sport
• Verzorgings-/wooneenheden
• Zaaltje voor feestjes
• Veilig wonen
Prioriteer de functies in onderstaande driehoek: leren,
ontmoeten, sport/cultuur, ontspannen & verzorgen.

regio

2. Wat moeten we behouden?
• Buurtcentrum Nieuwdorp/ontmoetingscentrum
• Veilig gevoel in de buurt/wijkteam
• Merode + Doncowak

Sport
Ontspanning

Verzorgingshuis/verpleeghuis
M&C
Sport/cultuur
Leren
Ontspanning
Wijkverpleging
Ontmoetingsplek
Ontspanning

gemeente

dorp/wijk

3. Wat moeten we veranderen?
• Sociale cohesie bevorderen
• Jeugd meer betrokken proberen te krijgen
• In buurtcentrum iets cultureels zoals
carnavalsvereniging

Dat maakt Nieuwdorp voor mij ...
1. Wat maakt Nieuwdorp Nieuwdorp?
• Mijn verleden - mijnwerkerswoningen
• Hechte volksbuurt/gemeenschap
• DNA
• 30 mensen die Buurtcentrum hebben opgezet
• Dorp opzich
• Verbanden met de gewone mensen
• Samen uiten, bijv. bij WK/EK
• Pinksterfeesten; samen opbouwen
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2. Wat valt op?
• Mensen zijn leidend, niet het gebouw
• Proces-wijkactieprogramma Nieuwdorp
• Merode is perfect, fijne exploitant
• Huis Nieuwdorp
• Soms opeenhoping van verkeer als bijv. ouderavond is bij
Groenewald
• Gesprekken voeren; wat wil iedere uitbater? Wat wil de
gemeenschap?

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Buurtcentrum is eigenlijk te groot, kerk ook te groot
• Opvangen nieuwe mensen; van buiten Nieuwdorp
• Hangjeugd; rommel. Niet wijkspecifiek
• Ondernemers behouden
• Concrete voorzieningen zorg
• Wel/geen ondernemers? Sociale ondernemers?
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Hoe zien jullie de toekomst van Nieuwdorp?
1. Beschrijf het ideale Nieuwdorp.
• Medisch centrum
• Middenstand
• Buurtcentrum in het hart van Nieuwdorp
• Ontmoeting
• Inspelen op sociaal domein; 2e lijns zorgvragen, ouderen
• Dancowak/jeugd
Prioriteer de functies in onderstaande driehoek: leren,
ontmoeten, sport/cultuur, ontspannen & verzorgen.

Bios, bieb
Zwembad
Hogeschool
Maatschappelijke
opvang GGZ
Sporten + cultuur
Scholen BS / PSZ

regio

2. Wat moeten we behouden?
• Gemeenschapszin

gemeente

Bewegen, creativiteit (lokale kunstenaars),
workshops, ontmoeten, leren, advies +
info (welzijnswerk), cursussen (dichtbij voor
ouderen/minder mobiel, seizoensgericht
aanbod ook voor kleine kinderen, inkoop GGZ

dorp/wijk

3. Wat moeten we veranderen?
• Verder uitbouwen
• Iets meer ruimte
• Bijvoorbeeld kookworkshop vrijwilligers

Dat maakt Nieuwdorp voor mij ...
1. Wat maakt Nieuwdorp Nieuwdorp?
• Saamhorigheid, historisch gegroeid
• Gegroeid vanuit kerkgebeuren
• Trekt jongeren aan
• Multicultureel
• Aanpak-mentaliteit

1.
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2. Wat valt op?
• Moeilijke besluiten zullen genomen moeten worden,
zoals kerk, schoolgebouw, gymzaal
• Accommodaties liggen centraal
• Goede relatie school/sporthal, waardoor bezetting
groot is

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Het Hetjen meer te laten gebruiken door de bevolking (sport en recreatie)
• De Ster in de wintermaanden graag gebruikmaken
van gymzalen of sportzaal
• Zie 2
• Transitie woningen
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Hoe zien jullie de toekomst van Nieuwdorp?
1. Beschrijf het ideale Nieuwdorp.
• Hart Nieuwdorp herontwikkelen
- Ontmoeting/kerk
- Wonen
- Zorg
• Het Hetjen verder ontwikkelen voor sport en recreatie
• Meer gebruik maken aanwezigheid van Het Hetjen en
sporthal en Groenwald
Prioriteer de functies in onderstaande driehoek: leren,
ontmoeten, sport/cultuur, ontspannen & verzorgen.

Leren

regio

2. Wat moeten we behouden?
• Zie 1
• Eigen beheer accommodaties

Sport/cultuur
gemeente

Ontmoeten
Ontspannen + verzorgen
dorp/wijk

3. Wat moeten we veranderen?
• Meer samenhang in ontwikkeling Hart +
gebruikmaken van aanwezige voorzieningen
• Meer aanbod jongeren
• Meer kennisoverdacht

