DORPSPLAN VENHUIZEN-HEM: DE ALLIANTIES
Het dorpsteam bestaat voor Venhuizen-Hem uit: Laura de Boer, Marja de Boer, Piet Boon, Sjaak
Bregman, Mark Aberkrom, Guus Bosch, Ron Laan en Lisette Bakker
Huisvesting jongeren en betrokkenheid bij het dorp
De alliantie heeft een enquête afgenomen onder alle jongeren tussen de 17-28 jaar. Belangrijkste
uitkomsten was de behoefte aan woningen onder deze groep, vooral koopwoningen (50-60%) ten
opzichte van huurwoningen (20%). Alliantie wil graag op de hoogte blijven waar mogelijkheden voor
woningbouw ontstaan.
Afgesproken wordt om na vaststelling van de visie centrumplan Venhuizen door de raad contact op
te nemen met de alliantie om deze bij te praten over het vervolg.
Woningen, gerust oud worden
De alliantie concludeert een grote behoefte aan woningen en dat mogelijkheden hiervoor in het
centrum beperkt zijn. De alliantie wil graag op de hoogte blijven waar wel mogelijkheden ontstaan.
Afgesproken wordt om na vaststelling van de visie centrumplan Venhuizen door de raad contact op
te nemen met de alliantie om deze bij te praten over het vervolg.
Verkeersveiligheid kruisingen
Verschillende kruispunten met gevaarlijke verkeersituaties zijn onder de loep genomen. Het
kruispunt bij het Hemmerven is inmiddels aangepast.
Tuinproject Bosmanstaete
De alliantie is heel hard aan het werk en een groot deel van de plannen is ook al gerealiseerd. De tuin
wordt toegankelijker gemaakt voor alle inwoners en er wordt gekeken naar de realisatie van een
kinderboerderij. De alliantie heeft inmiddels een bijdrage vanuit de gemeente gehad en ook vanuit
Wilgaerden, Woningstichting Het Grootslag en de Rabobank is een bijdrage toegekend. De komende
tijd wordt onder andere gewerkt aan de beplanting en een volière.
Bekendheid vraag en aanbod Bosmanstaete
De website van Wilgaerden geeft duidelijk aan wat het aanbod is zoals, Welzijn in de buurt, Thuiszorg
en Bij ons wonen met zorg. Ondanks alle informatie is het dit niet altijd bekend bij inwoners van
Venhuizen en Hem. Wilgaerden heeft verbinding met omgeving gezocht om te kijken hoe het bereik
beter kan.
Wandelpad Hem-Wijdenes
De alliantie is een aantal keer bij elkaar geweest om naar de mogelijkheden te kijken, Er wordt
contact gezocht met perceeleigenaren. De alliantie ziet verschillende manieren om aan te sluiten in
Wijdenes. Er is contact met deze alliantie en er is een goede samenwerking. Voor nu ziet de alliantie
voor zichzelf als belangrijkste taak om mensen te enthousiasmeren. Om dit te realiseren denken zij
aan een tekening van hoe het pad eruit kan gaan zien.
Centrumplan Venhuizen
De alliantie heeft meegeholpen samen met twee andere allianties en stakeholders om een visie op
het centrumplan te maken. Deze visie wordt in juni door de gemeenteraad behandeld. Meer
informatie over de ontwikkelingen leest u op de website.
Hoe verder
Het is de bedoeling dat het project Vitale Dorpen een doorlopend programma binnen de gemeente
wordt. Nieuwe ideeën en wensen kunnen in samenwerking met de gemeente ter sprake worden
gebracht. Heeft u vragen of ideeën neem dan contact op via vitaledorpen@drechterland.nl. U wordt
dan doorverwezen naar de juiste contactpersoon.
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