
We willen graag dat er straks 

voldoende woningen zijn voor 

jongeren die hier graag willen blijven 

wonen. Het (woningbouw-) 

programma moet worden versneld!

Er is een inloopavond geweest 

waarin de projectontwikkelaar de 

plannen heeft toegelicht. 

Westerbeek: Project bouwen en wonen

Wens groep van 20 (inwoners)

Inloopavond



Nieuwbouwproject Den Eik:

Realisatie 10 grondgebonden woningen:

• 1 x reguliere tweekapper

• 1 x levensloop bestendige tweekapper

• 1 x zes kapper

Westerbeek: Project bouwen en wonen

Wat wordt er gerealiseerd?



De groep van 20 benadrukt 

het belang van vrijwilligers! 

Hoe kunnen we ze ontlasten? 

Hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat vrijwilligers 

efficiënt worden ingezet?

Er is een bijeenkomst geweest op 

27 november met voorzitters en 

secretarissen van verenigingen. 

Westerbeek: Project vrijwilligers

Wens groep van 20 (inwoners)

Bijeenkomst



• Lastig om vrijwilligers te vinden voor bestuurstaken

• Wens: pool met vrijwilligers die dezelfde taken 

doen; zo kan er gerouleerd worden

• Er kan beter gecommuniceerd worden om ook 

nieuwe ‘buitenmensen’ te informeren

Er wordt nu verder ‘dieper’ 

geïnventariseerd hoe de 

‘bevindingen’ kunnen worden 

omgezet in concrete acties.

Westerbeek: Project vrijwilligers

Belangrijkste bevindingen bijeenkomst

En nu…?



We willen ons dorpshuis

toekomstbestendig maken en 

ervoor zorgen dat onze 

inwoners hier nog jarenlang 

gebruik van kunnen maken. 

We gaan uitzoeken of en hoe we met beperkte 

middelen slimme aanpassingen kunnen 

doorvoeren die ons dorpshuis een ‘boost’ geven.

Westerbeek: Project aanpassingen De Schans

Wens groep van 20 (inwoners)

Wat hebben we tot dusverre gedaan ?



Er zijn offertes opgevraagd op drie onderdelen:

• Verduurzaming (bijvoorbeeld zonnepanelen)

• Interieur en inventaris (bijvoorbeeld meubilair)

• Apparatuur (bijvoorbeeld verlichting, glasvezel)

Westerbeek: Project aanpassingen De Schans

Wat gaan we doen?

Investeringen vanuit de Dorpsontwikkelingsplannen zijn een ‘katalysator’ om zaken ‘gezond en

langdurig’ weg te zetten. Een goede exploitatie moet ervoor zorgen dat zo’n investering lang 

meegaat en dat het dorp op dit onderdeel zoveel mogelijk zelfvoorzienend is.



Ons evenemententerrein kan beter en vooral breder (meervoudiger) 

worden benut. Met gerichte aanpassingen krijgen we een terrein waar een 

diversiteit aan evenementen plaatsvindt. Met een grote 

aantrekkingskracht voor inwoners uit de regio.

Westerbeek: Project evenemententerrein

Wens groep van 20 (inwoners)

• Evenementen ruitersport

• De Oogstfeesten

• De Gazonmaaierrace

• Scoutingsactiviteiten

• Diverse andere evenementen

Evenementen voor groter publiek toegankelijk maken 



• Duurzame verlichting

• Een passende afscheiding of hekwerk

• Facilitaire voorzieningen

Westerbeek: Project evenemententerrein

Waar willen we o.a. in investeren?


