Jaar

Beleidsterrein

Naam initiatief

Kern waarin het speelt

Korte omschrijving

2019

Openbare ruimte

Beweegtuin park bij gemeentehuis/brede school

Hoogerheide

Op initiatief van het dorpsplatform is er een beweegpark gerealiseerd in het park bij het gemeentehuis. Diverse beweegtoestellen, een skatebaan en
voetbalgoals zijn voor iedereen beschikbaar om te gebruiken.

2019

Openbare ruimte

Exploitatie molen Johanna

Huijbergen

De exploitatie van molen Johanna is ondergebracht bij molenstichting molen Johanna. Zij willen de molen meer open gaan stellen voor publiek.

2019

Openbare ruimte

World Clean up day

Huijbergen, Ossendrecht

2019

Openbare ruimte

Kunstgras speeltuin Molenstraat Ossendrecht

Ossendrecht

2019

Openbare ruimte

Ossendrecht magnoliadorp

Ossendrecht

2019

Openbare ruimte

Organisatie voorlichtingsavond BASF

Ossendrecht

2019

Openbare ruimte

Hanging baskets

Ossendrecht

2019

Openbare ruimte

2019
2019

Openbare ruimte
Openbare ruimte

Samenvoegen twee speeltuinen Peeberg
Ossendrecht
Aanleg 3 extra jeu de boulesbanen
Fruitpluktuin

2019

Openbare ruimte

Insectvriendelijke bloemen inzaaien

Woensdrecht

2019

Openbare ruimte

Werkzaamheden oude kerkhof Woensdrecht

Woensdrecht

2019

Openbare ruimte/sociaal domein

Container Stichting Jeugd en jongerewerk Putte

Putte

2019

Sociaal domein

Excursie De Kraaijenberg

Alle kernen

2019

Sociaal domein

Koffieuurtje 2.0

Alle kernen

2019

Sociaal domein
Sociaal domein

2019

Sociaal domein

Koken met Culturen
Donatie koptelefoons aan bewoners
woonzorgcentrum en verpleeghuis Mariahove
Iedereen kan sporten

Alle kernen

2019

2019

Veiligheid

Veiligheidsactie buurtpreventie Huijbergen en Putte

2019

Veiligheid

Alarmkettingen voor ouderen

Ossendrecht

2020

Openbare ruimte

Molenestafette

Huijbergen

De vrijdag voor en zaterdag op World Cluean Up Day zelf zijn er verschillende opschoonacties geweest. Zo gingen kinderen van basisschool De
Meulenrakkers in Ossendrecht de strijd aan met zwerfafval. In Huijbergen maakte het buurtpreventieteam ook een ronde in het buitengebied en
maakten kinderen en ouders de kern schoon.
Het dorpsplatform heeft kunstgras laten aanleggen op voetbalveldje in de speeltuin Molenstraat.
Een initiatiefnemer en het dorpsplatform Ossendrecht hebben samen diverse initiatieven ontwikkeld om van Ossendrecht een 'magnoliadorp' te
maken. Zo zijn er magnolia's in de openbare ruimte geplant en worden er 100 magnolia's weggegeven onder inwoners om in de voortuin te planten.
De dorpsplatforms hebben een voorlichtingsavond georganiseerd in de kern Ossendrecht om geinteresseerde inwoners van onze gemeente bij te
laten praten over de komende werkzaamheden bij Basf Antwerpen.
In de Kennedylaan zijn hanging baskets gehangen met bloemen. Door een vrijwilliger worden deze planten verzorgd, met medewerking van de buurt
door het beschikbaar stellen van waterpunten.

Ossendrecht

Op verzoek van buurtbewoners en in overleg met het dorpsplatform zijn twee speeltuintjes aan de Peeberg in Ossendrecht samen gevoegd.

Putte
Putte

Putte

Bij MFC De Biezen zijn er extra jeu de boulesbanen aangelegd, zodat er in toernooivorm gespeeld kan worden.
Er is een fruitpluktuin geopend aan de Breestraat. Het idee is om dit verder uit te breiden ism participatiecafe De Bunt.
Het dorpsplatform Woensdrecht heeft het voorstel bij de gemeente ingediend om op diverse locaties in het dorp insectvriendelijke bloemen in te
zaaien en struiken te planten.
Er is een aanvraag bij de gemeente gedaan om financien beschikbaar te stellen voor het aanleggen van paden op het oude kerkhof in Woensdrecht.
Een deel zal gesponsord worden en vrijwilligers voeren zelf de werkzaamheden uit.
Voor SJJW Putte wordt een container geplaatste bij de carnavalsloodsen in Putte waar ze in overleg met de carnavalsverenigingen gebruik kunnen
en mogen maken van het terrein, dat eigendom is van de gemeente Woensdrecht. Ze zorgen zelf voor een geschikte container en het glad maken
van de ondergrond.
Mensen kennis laten maken met omgeving en natuur Brabants Landschap (participatieverklaringstraject statushouders).
Kennismaking Nederlandse taal en cultuur: Elk kwartaal wordt een culturele activiteit georganiseerd voor mensen die regelmatig naar het koffieuurtje
zijn geweest om Nederlandse taal te oefenen:
-Paasactiviteit
-Rondleiding Mattenburg of de Aanwas
-Speurtocht en bowlen
-kerstactiviteit
(participatieverklaringstraject statushouders)
Gezond leren koken, elkaars culturen leren kennen en kennismaken met buren e.d. (participatieverklaringstraject statushouders)
Dorpsplatform Ossendrecht heeft 4 koptelefoons met Spotify aan Mariahove geschonken, zodat dementerende ouderen naar oude muziek kunnen
luisteren.
MFC De Biezen heeft op 26 en 27 okober 2019 een sportief evenement georganiseerd voor mensen met een beperking.

Alle kernen

Regelmatig organiseren de buurtpreventieteams ism de Politie en gemeente snelheidsmetingen en andere veiligheidsacties.

Ossendrecht

Een buurtpreventielid uit Ossendrecht wil ouderen voorzien van een alarmketting. Bij een incident wordt een deel van de ketting afgetrokken waarna
een hard alarm afgaat. Dit naar aanleiding van de zogenaamde 'knuffeldieven'.
Dorpscoöperatie Huijbergen, Dorpsplatform Huijbergen en de basisschool in Huijbergen hebben samen met de Molenstichting diverse initiatieven
ontwikkeld om molen Johanna in Huijbergen op de kaart te zetten binnen en buiten de gemeente Woensdrecht.

