
BIJLAGE Doelstellingen 2021/2022 van Afferden Samen Beter op een rijtje:

HEIJMANSPARK 
-De wensen/visie van alle belangengroepen inventariseren.  
-Met alle belangengroepen live bespreken.
-Tot 1 mooi plan verwerken 
-Plan aan de inwoners voorleggen voor input vanuit dorp. 
-Ambtelijke ondersteuning

Belangengroepen: Aanwoners, Basisschool, Gemeente, Bejen, Gezondheidscentrum, Dorpsraad, 
Gebruikers Kiosk, Visclub, Afferden Samen Beter

DAGBOEKEN
-Opnieuw alle door Afferden Samen Beter verzamelde ideeen, wensen en adviezen (dagboeken, dorpsavonden, 
vragenlijsten, interviews etc) doorlezen.
-Speerpunten uitkiezen
-Proberen inwonersgroepjes te vinden om samen en met ons aan de slag te gaan.

VASTE PLEK
-Op een vaste tijd op een vaste plek laagdrempelige mogelijkheid om aan te schuiven aan tafel voor gesprek (of 
vragen/ideeen/opmerkingen) met bestuursleden van Afferden Samen Beter.

PLATFORM
-ASB wil een platform zijn om de wensen/behoeften van de inwoners van Afferden actief en actueel te signaleren 
en inventariseren. 
-Vooral steeds op zoek blijven gaan naar het gesprek met inwoners over wat hen zou kunnen helpen in hun 
behoeften, wat daarvoor nodig zou zijn en zo mogelijk met wie samen zij dat op zouden willen pakken.
-Waar nodig en haalbaar worden deze vragen/behoeften samen met een inwonersgroepje uitgewerkt en de 
uitvoering in brede zin ondersteund door ASB. 
-Een fysieke plek op vaste uren en een Dorpsondersteuner zouden daarbij kunnen helpen

ANTENNE
-Antenne voor het dorp ontwikkelen.
-Netwerken en sociale strukturen in Afferden in beeld brengen en naar wens versterken.
-via ABCD-methodiek ook van onderaf aan versterken van de gemeenschap werken.

DORPSONDERSTEUNER(S)
-Altijd duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar 
-Behoeften van inwoners signaleren,
-Zorgen dat signalen op juiste plek bij juiste persoon of instantie worden neergelegd
-Voorwaarde blijft enige duurzame financiele ondersteuning

HELPPUNT SAMEN BETER
-Samen met zorgprofessionals en inwoners een steuntje in de rug ontwikkelen, 
-Goed aansluiten bij specifiekere/intensievere hulpvragen vanuit zorgprofessionals.
-Met bijgeschoolde vrijwilligers (cursus Positieve Gezondheid)

GEZAMENLIJKHEID VERGROTEN
Zoveel mogelijk groepen, verenigingen, stichtingen, inwoners etc verbinden met elkaar en zo meer draagvlak te 
creeren voor gezamenlijke (terugkerende) activiteiten in het dorp.

DORPSFONDS
-Een deel van de uitgespaarde (zorg)kosten komen ten goede aan de gemeenschap die samen bepaalt waar dit 
geld voor ingezet kan worden
-In Afferden is onderzoek gedaan over mogelijke bestedingen uit zo'n op te richten Dorpsfonds
-De zorgverzekeraars en zorgprofessionals zijn hierover al langere tijd in onderhandeling 

DUURZAME FINANCIERING
-Is nodig om fysieke plek te krijgen, zodat ASB zichtbaarder aanwezig kan zijn
-Is nodig om ASB en haar activiteiten in de lucht te houden
-Is nodig om bv Dorpsondersteuner te bekostigen
-Is tot nu toe niet gelukt bij de Gemeente Bergen

LEDEN WERVEN
-met het doel om met de leden zo gezamenlijk mogelijk regie op te pakken en koers te bepalen


