
ZELFSTANDIGE VOORZIENINGEN

DORPSDAGBOEKEN 2019

Basisschoolleerlingen
-supermarkt met restaurantje
-nieuwe sporthal
-zwembad
-openbare WC
-jeugdhuis
-kinderboerderij
-gamehal
-binnenspeeltuin
-museum bv voor dino's

13-21 jaar
-winkel weer terug
-soort Bejen voor jongeren

21-35 jaar
-leuke Bistro of Lunchroom incl. verkoop Supermarktprodukten; mogelijke lokatie in/aan het park in de 
buurt van de speeltuin

WINKEL/SERVICEPUNTEN
-voor de supermarktproducten onder de inwoners peilen waar behoefte aan is
-servicepunten terug: post(pakket)punt, ov-oplader ... etc
-pinautomaat behouden

Gezinnen
WINKEL/SERVICEPUNTEN
-betaalbare levensmiddelenwinkel voor primair levensonderhoud
-overweging om te verhuizen als er geen dorpswinkel terugkomt
- een "centraal middelpunt" met goede bereikbare voorzieningen
-ook streekproducten aanbieden in dorpswinkel
-toeristen maken 's zomers ook gebruik van winkel

Senioren
-SRV wagen op vaste tijden op vaste punten

WINKEL/SERVICEPUNTEN
-boerderijwinkel/buurtwinkel mmv vrijwilligers
-nu wij weten wat het is om geen dorpswinkel hebben gaan er bij het opnieuw opstarten mogelijk meer 
mensen een deel van hun boodschappen in het dorp doen om de winkel te ondersteunen
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Servicepunten 
-post.nl balie
-verkoop en oplaadpunt OV kaart
-apotheek afhaal-inleverpunt medicijnen
-stomerij inlever- en afhaalpunt
-pakketafhaal- en inleverpunt (bv DHL, Post.nl, GLS, Mijn Pakketdienst, TNT etc etc)
-vrijwillige klussendienst
-repaircafe
-groene energie
-VVVpunt
-boodschappenbestel- en ophaalpunt (bv Jan Linders/Jumbo/Lidl/Albert Heijn)
-lokale produkten
-herstelkleding
-werkleerbedrijf ism scholen/opleidingen
-groenten verbouwen
-electrische dorpstaxi
-groene kruis uitleenpunt
-schoenreparatie inlever- en afhaalpunt
-groot advertentie prikbord, Posterplaats
-inleverpunt batterijen/gloeilampen/gebruikte olie en vet
-pmd-zakken afhaalpunt
-uitleenboekenkast terug; ook met rek actuele ruiltijdschriften en ruilweekbladen
-loket gemeentelijke dienstverlening op afspraak of op vaste tijden (bv 1 keer per maand 1 middag)
-bibliotheek inlever-afhaalpunt (online boeken lenen)
-Afferden Duurzaam informatiepunt
-dorpsvertegenwoordiger, iemand die alle ins-en outs van het dorp goed kent en kan bemiddelen in 
vragen van bewoners en advies geven (deels vrijwillig/deels betaald)
-loket zorginstellingen
-ondersteuningspunt bij computervragen
-loket ondersteuning aanbieding en coordinatie diensten bv klusvragen/ tuinhulp/ vervoer/ 
boodschappendienst/ samen aan tafel etc etc
-oplaadpunt electrische fietsen
-digitale informatiezuil
-AED apparaat
-kleine dorpswinkel op maat met extra funkties (servicepunten en VVV)
-bakker behouden

Enquete 2017
-het blijven bestaan of toevoegen van voorzieningen, winkels, school, bank, brievenbus, etc 
-servicepunten moeten blijven en worden uitgebreid
-supermarkt moet blijven maar dan met meer vrijwilligers en mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt
-Bejen moet blijven

Verslag diepte-interview met stakeholders en sleutelfiguren 2017
-bezoek horeca gelegenheden in het dorp loopt terug, mede omdat op de campings ook veel 
activiteiten zijn tegenwoordig
-meer uit de aanwezigheid van zomergasten halen op elk gebied
-laagdrempelige ontmoetingen zoals bij voorzieningen zijn heel belangrijk


