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VEEL BEREIKT MET VITALE DORPEN
Hoe staat het ermee?
Misschien hebt u in uw dorp al iets gemerkt van een Vitale dorpen-actie in Schellinkhout. Er gebeurt
veel! Zoals u in onze Vitale dorpen-brochure hebt kunnen lezen, zijn inwoners actief bezig met de
uitvoering van de allianties. En met succes! De eerste resultaten zijn al bereikt.
‘Achter de schermen’
Er zijn ook allianties waarvoor ‘achter de schermen’ hard wordt gewerkt. Bijvoorbeeld de allianties
Dorpsfunties, Wonen en Spelen. Vaak is hiervoor een lang traject nodig voordat u resultaat ziet.
Onder andere als gevolg van overleg met verschillende partijen, benodigde goedkeuring door
bijvoorbeeld de provincie of de inzet van een stedenbouwkundige.

Allianties Schellinkhout
Dorpsdiner
Er zijn al 2 dorpsdiners georganiseerd. Voor het volgende diner in is al een flinke wachtlijst. De
alliantie hoopt daar weer een nieuwe groep inwoners te ontmoeten.
Samendoen, garagesale
Het hele dorp stond op 2 juli in het teken van Schellinkhout te Kijk. Dit evenement trok veel
bezoekers en was een groot succes. Veel inwoners deden mee en stelden hun tuinen open voor
kunst, muziek, een theetuin of hielden een garagesale. De alliantie denkt nog na over een vervolg in
2018 of 2019.
Spelen
De alliantie Spelen is aan de slag met een plan voor een natuurspeeltuin in het parkje bij de
voetbalvereniging. Voor de ontwikkeling van het plan wordt een zorgvuldig traject gevolgd. Dit
gebeurt in overleg met de gemeente. Er wordt nu gekeken naar de haalbaarheid van een aantal
ontwerpen.
De alliantie heeft inwoners betrokken bij de ideeën voor de speeltuin. Kinderen maakten ontwerpen
voor de inrichting. Ook is een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de speeltuin geen negatieve
gevolgen heeft voor de flora en fauna.
Hulp gezocht!
Er komt veel kijken bij de uitwerking van het plan onder andere het vinden van extra
financieringsmogelijkheden. De alliantie zoekt daarom inwoners die hen hierbij willen helpen! Wilt u
zich aanmelden? Neem dan contact op met Anne-Mieke Stam of Vivian van der Zwaag of mail naar
vitaledorpen@drechterland.nl
Dorpsfuncties en Wonen
De alliantie Dorpsfuncties en Wonen vormen samen een klankbord dat meedenkt over een plan voor
het centrum van Schellinkhout. Samen met de gemeente en een stedenbouwkundig bureau heeft de
alliantie een aantal scenario’s ontwikkeld voor het dorp en de inrichting van het centrum. Nu wordt
nagedacht over de manier waarop het dorp hierbij het beste betrokken kan worden. Er komt in ieder
geval op 9 januari 2018 een dorpsbijeenkomst.
Fiets- /wandelpad Schellinkhout-Wijdenes
Het realiseren van een fiets-/wandelpad naar Wijdenes blijkt een lastige klus te zijn. De alliantie heeft
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een plan uitgewerkt waarbij via twee verschillende routes een verbinding met Wijdenes wordt
gemaakt. Ook Wijdenes heeft plannen voor een fiets-/wandelverbinding met Schellinkhout, maar op
een andere plek. Er wordt onderzocht wat haalbaar is. De alliantie is in gesprek met zowel de alliantie
in Wijdenes als met de gemeente en de landeigenaren.
Zorgsteunpunt
Het is gelukt om een vaccinatiepunt voor de griepprik te realiseren. Zowel de artsen uit Venhuizen als
uit Oosterblokker hebben een griepprikspreekuur gehouden in de fysiopraktijk. De alliantie heeft nog
wel hulp nodig. Wilt u helpen? Meld u aan via vitaledorpen@drechterland.nl!
Verkeersveiligheid
Het doel van deze alliantie is het aanpakken van verkeersonveilige situaties. Hierover gaat de alliantie
in gesprek met de gemeente en het hoogheemraadschap.
Mantelzorgnetwerk Schellinkhout
Over het opzetten van een mantelzorgnetwerk volgt binnenkort een overleg met de
wijkverpleegkundige over mogelijkheden voor samenwerking. De alliantie heeft nog wel hulp nodig.
Wilt u helpen? Meld u aan via vitaledorpen@drechterland.nl!
Welkomstcomité
Er wordt gewerkt aan een folder met wetenswaardigheden voor nieuwe inwoners.
2e jeu de boulesbaan
Er is nog geen actie ondernomen voor een 2e jeu de boulesbaan. Wilt u helpen? Meld u aan!
Markermeer
De plannen voor het Markermeer mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de belangen van de
gemeente. Deze groep houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en heeft een brief verzonden
naar de gemeenteraad en het college om de urgentie onder de aandacht te brengen.
Trots op inwoners
Het college is trots op het project en vooral op de inwoners van Drechterland. Wethouder Te
Grotenhuis: “ We hebben twee jaar hard en met veel plezier gewerkt aan Vitale dorpen. Bij de
uitwerking van de allianties is het gehele college betrokken, maar alleen op hoofdlijnen. De inwoners
staan centraal in de uitvoering van het project. Zij mogen er trots op zijn dat zij er met elkaar zoveel
energie en tijd in stoppen!”
Informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.drechterland.nl/vitaledorpen. Daar leest u de resultaten en
voortgang van de allianties in alle Drechterlandse dorpen. Ook kunt u daar de brochure nog eens
bekijken en vindt u de contactpersonen van uw dorp. Heeft u vragen of wilt u ook meedoen aan een
alliantie? Neem dan contact op via vitaledorpen@drechterland.nl.
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