OPGROEIEN
DORPSDAGBOEKEN 2019
Basisschoolleerlingen
SCHOOL:
grotere goals met netten
meer hockeysticks
meer verschillende ballen
groter schoolplein
meer speeltoestellen op schoolplein
chromebooks voor jezelf
meer biebboeken op groep 8-niveau
openbare bieb

PARK:
-netten in de goals
-crossbaan
-openbaar toilet
-meer prullenbakken
-betere zorg voor park/speeltuin (glas opruimen)
-skatepark
-skelterbaan
-kartbaan
-nieuw speeltoestel in de speeltuin
-meer bloemen
-schaatsbaan 's winters in het park
-trampoline

NATUUR:
-kinderboerderij met waarschuwingsborden: niet te dicht bij de dieren
-meer dieren en rustgebied met dieren
-pony's waar je gratis op kunt rijden

13-21 jaar
-soort centrum waarbij ouderen en jongeren elkaar ontmoeten, zodat jongeren ouderen kunnen
helpen. Meer samendoen met ouderen
-voor de jeugd een organisatie voor activiteiten voor kinderen 12 t/m 16 jaar
-soort Bejen maar dan voor jongeren, met cursusaanbod( bv graffiti), filmavonden, samen eten etc
-kanovaren met een groep jongeren
-bosspellen in het donker (bv spooktocht) met begeleiding
-jongerencafe: aan het einde van de week een leuke avond (13 t/m 17 jaar) om te praten en te dansen;
ook sport/spelactiviteiten
-een zwemplek in Afferden voor iedereen
-volleybal promoten
-in stand houden Oranje Comite en Kinder Vakantie Werk
-carnaval meer samen met kinderen en ouderen
-meer workshops
-festival met bv foodtrucks
-darttoernooien voor de jeugd
-gametoernooien voor de jeugd (bv Fifa Fortnite)
-speldag voor jong en oud
-grote klok in Heijmanspark
-dropping
-georganiseerde uitstapjes voor de jeugd
-fitnessruimte

-bingo voor jong en oud
-buurt/camping voetbaltoernooi
-meer sporten aanbieden in sportpark ook voor niet-leden
-sportpark vaker open
-zaalvoetbal
-ijskraam, dönerkraam etc

21-35 jaar
-Speelbos zoals "Stekkenberg"in Groesbeek of bij Reindersmeer
-IVN speurtocht voor kinderen
-bootcamp in de natuur
-sporttoestellen in de natuur
-basisschool 'T Diekske moet blijven bestaan
-jeugd op jonge leeftijd kennis laten maken met onze verenigingen
-meer naar de jeugd luisteren en ze bij zaken betrekken

Gezinnen
-goed basisonderwijs op school, waar kinderen zich veilig voelen en opgroeien met dorpsgenootjes
-naschoolse sport olv sportinstructeur
-voor jonge kinderen zoiets als de vroegere DWS: zaterdag knutselmiddag, zondag wandelmiddag
-hek bij basisschool om in het weekend en tijdens vakanties volledig af te sluiten ter voorkoming van overlast
door (dronken) schreeuwende hangjeugd in de nachtelijke uren
-gezonder eten en voorlichting hierover
-leermomenten voor kinderen in een gemeenschapstuin met kruiden, groenten, bessenstruiken en fruitbomen
-school in de buurt van de gymzaal
-extra speeltuinactiviteiten
-schoolplein oppimpen
-speeltoestellen voor grotere kinderen in het park
-een park, dat uitnodigt om gezellig te vertoeven met het gezin bv overdekt deel bij nat weer, picknickplaatsen,
BBQplaats, schaduwplekken
-nieuwe klimrekken bij de school
-met regelmaat sport-en spelactiviteiten voor kinderen en jeugd
-kinderwandelroutes in de natuur (belevingsroute)
-Jong Nederland weer terug in het dorp met activiteiten
-speeltuintje op het veldje Christinastraat/Melingstraat
-niet meer tolereren dat er gedeald wordt in Afferden!!!!!!!
-'t Rimpelt verkeersveiliger maken voor schoolgaande kinderen: 30-km zone; er wordt hard gereden en er
rijden veel vrachtwagens
-nieuwe school aan de andere kant van de Straatakkerweg bij voetbalveld
-Afferden: Drugs Free dorp
-centrale plek van het Diekske in de samenleving; meer samenwerking/deelname/overleg
-meerdere speeltuintjes verspreid door het dorp
-speeltuin uitbreiden en bij park betrekken, zoals bij Eendenmeer
-kinderdisco
-knutselmiddagen
-activiteiten voor 3 -14 jaar
-meer (sport)activiteiten in het park
-'s winters een schaatsbaan in het park
-meer samenbrengen van jong en oud....leren van elkaar
-hopelijk gaan meer ouders zich inzetten voor projecten als KinderVakantieWerk, zodat dit project in deze vorm
zal kunnen blijven bestaan (ook Koninsdag, Sinterklaas etc)
-speelbos om hutten te bouwen

Senioren
-jaarlijkse terugkommiddag op basisschool voor schoolverlaters (van elkaar leren)
-jong en oud betrekken in besluitvorming
-Langstraat van Mariakapel tot hoek Bernhardstraat eenrichtingsverkeer maken>>veel veiliger

-zoiets als de vroegere DWS: zaterdag knutselmiddag, zondag wandelmiddag
-de jeugd heeft de toekomst.....geef de jeugd ook de kans zich voor het dorp in te zetten (junior bestuurders in
verenigingsbestuur)
-aantrekkelijk maken van de route Basisschool-Alverman bv door gekleurde voetstappen of dmv zelfgemaakte
"stoeptegelmozaieken" om de 100 meter, gemaakt in gezamenlijk schoolproject door de leerlingen van de
basisschool. (bv zoals tegels op Ellen Hofmanplein in Gennep of stoeptegels gemaakt op een burendag op de
Hatertse Veldweg in Nijmegen)
-kinderen meer bewust maken van het belang om afval te scheiden en artikelen te kopen met zo min mogelijk
verpakkingsmateriaal
-kinderen leren hoe je gezond kan eten/drinken en toch lekker
-kookworkshop: samen met kinderen gezond koken en samen eten
-bereikbaar basisonderwies, dat ien verbinding stut mit ut durp

1e Dorpsavond Toekomst Afferden 2018
-we hebben een groene lijn als hart van ons dorp
-in Heijmanspark gezamenlijke tuin: moestuin, pluktuin, beweegtuin, speeltuin, fruitbomen

Enquete 2017
-zwembad
-hardlooproutes samen met jeugd
-blote voetenpad
-naschools aanbod sport
-jeugd overal meer bij betrekken
-gezamenlijke (pluk)tuin voor jong en oud

Verslag diepte-interview met stakeholders en sleutelfiguren 2017
-goed voor het dorp dat er nu een Integraal Kindcentrum is: tot het 13e jaar kunnen kinderen in het dorp zelf
terecht

