Dorpsvisie de Weebosch 2009 – 2025
Bijlage C

Samenvatting Actiepunten

In volgorde van publicatie

1. Groeien van 700 naar 900 inwoners binnen 10 jaar
2. MKB Bergeijk stimuleren om een Weebosscher ondernemersvereniging op
te richten
3. Fietspaden Pielis zuid aanleggen / verbeteren
4. Eigen jeugdhonk / jeugdsoos realiseren in de directe nabijheid van
buurthuis / school
5. Jongerenwerk inzetten ter ondersteuning van initiatieven t.b.v. jeugd en
jongeren
6. Buurthuis geschikt maken voor gebruik door de jeugd
7. Dorpsraad gaat in gesprek met de jeugd en inventariseert de behoefte
van de jeugd
8. Mantelzorgondersteuning in eigen dorp bevorderen
9. Met Steunpunt Mantelzorg afspraken maken over inzet in de Weebosch
10. WMO mogelijkheden inzetten voor de leefbaarheid op de Weebosch
11. Ruimte organiseren voor de basiszorgvoorzieningen (bloedprikken etc.)
12. WMO Informatiepunt en spreekuur consulent aanbieden in het buurthuis
13. Ruimte beschikbaar stellen voor de BSO (Buitenschoolse Opvang)
14. Educatieve tuin realiseren
15. Bibliotheek uitleenkast realiseren in het buurthuis
16. Vrijwilligersgroep formeren t.b.v. bibliotheekwerk
17. Buurthuis moderniseren
18. Integratie buurthuis / school verder bevorderen
19. Gezamenlijk beheer van beide gebouwen mogelijk maken
20. Maandelijkse dorpsmaaltijd realiseren
21. Nagaan of er draagvlak voor een eetpunt is
22. Ontmoetingsplaats / stamtafel / leestafel in buurthuis inrichten
23. Met ondersteuning culturele programma’s mogelijk maken in het buurthuis
24. Culturele initiatiefgroep samenstellen / oprichten
25. Contacten zoeken en leggen met culturele instellingen

26. Inventarisatie van mogelijke activiteiten in het buurthuis
27. Organiseren aanmeldpunt vrijwilligershulp en inzet
28. Promoten van brede deelname aan vrijwilligerspolis
29. Aanzet geven tot verenigingsondersteuning
30. Cursusprogramma samenstellen voor kader en vrijwilligers
31. Met de sportverenigingen mogelijkheden gezamenlijke programma’s
inventariseren
32. Nagaan of een sportcommissie gewenst is
33. Kaartencollectie fiets en wandelroutes tbv beheerder buurthuis
34. Eigen GPS en geocache routes ontwikkelen
35. Wegwijzers plaatsen en aanpassen voor verwijzing naar dorp
36. Plattegrond De Pielis plaatsen
37. Zandpaden in ere herstellen
38. Toeristische beschrijving van de Weebosch publiceren
39. Structureel contact regelen dorpsraad - werkgroep toerisme Weebosch
40. Dorpswebsite verder uitwerken
41. Dorpslogo voor de Weebosch ontwikkelen
42. Scholen bestuursleden t.b.v. gebruiken van de dorpswebsite
43. Bevorderen dat er snelle internetverbinden komen
44. Bevorderen dat er goede GSM, UTMS en Digitenne ontvangst is
45. Behoefte onderzoeken naar vervoer / speciaal vervoer
46. Geluidshinder en ontwikkeling Welschap actief volgen
47. Veilige fietspaden realiseren langs de 4 binnenkomende wegen
48. Regelmatig onderzoeken doen in het dorp
49. Uitwisselingen organiseren
50. Fondsenwerving organiseren en afstemmen
51. Weeboschfonds instellen

