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Stichting Wijkorganisatie “ Doe mee® met Dommelen ” 
Een andere rol voor de wijkraad Dommelen, vanuit Burgerkracht naar Dommelen vertaald, met een open en 
onderzoekende houding ten aanzien van de positie en taken, grotere bewustwording van het maatschappelijke 
effect en een proactieve houding. 
 
 
Missie 
 
DmmD heeft een voortrekkersrol bij projecten en activiteiten. Zij zet het in gang en is de spil tussen de professionele 
partijen en de bewoners. Zij heeft goede toegang tot de bewoners bij het werven van vrijwilligers. De bewoners zullen het 
verschil moeten maken in Dommelen. 
 
Visie 
 

 DmmD wil de activiteiten in Dommelen op elkaar afstemmen en bewoners hierbij betrekken.  

 De activiteiten/ projecten zijn bedoeld als aanjager, in de hoop dat er steeds meer mensen met nieuwe ideeën 
zullen opstaan om de leefbaarheid van Dommelen te verbeteren.  

 Bewoners spelen een belangrijke rol bij het aanbod van diensten en voorzieningen. We verbinden daarom vragers 
en aanbieders.  

 Goede sociale contacten, een bloeiend verenigingsleven en actieve vrijwilligers dragen bij aan een goed sociaal 
klimaat.  

 Voor mensen die niet goed mee kunnen komen is er naast burenhulp ook een ontmoetingslocatie, een plaats 
waar laagdrempelig vragen gesteld kunnen worden.  

 We voorkomen dat bewoners vereenzamen.  

 Zorgtaken zijn de verantwoordelijkheid van professionele partners, DmmD richt zich op welzijn. 
 

 
 
Toelichting 
 
Dommelen is een kern met een rijk verenigingsleven, waar veel activiteiten plaatsvinden, bewoners elkaar kennen en met 
veel voorzieningen. Maar ook een “buitenwijk van Eindhoven”, waar mensen dreigen te vereenzamen. Dommelen heeft 
een prettige woonomgeving. De openbare ruimte is goed onderhouden, heeft een prettige uitstraling en is schoon, heel en 
veilig. In Dommelen bestaat een volwaardig aanbod van voorzieningen en diensten. Dit betreft een compleet 
dienstenaanbod voor dagelijkse behoeften en voorzieningen voor ontmoeting voor jong en oud. 
 
Veel mensen willen oud kunnen worden in hun huidige woning en woonomgeving. Omdat ze eraan gehecht zijn en meestal 
ook hun sociale netwerk hebben. De woning en woonomgeving zijn alleen niet altijd geschikt voor ouderen. Mensen 
worden minder mobiel, waardoor een drempel te hoog kan worden en afstanden snel te groot. De zorgvraag neemt vaak 
toe. Het voorzieningen- en dienstenaanbod wordt van steeds groter belang. Iedere inwoner kan op een prettige manier oud 
worden in zijn eigen woonomgeving. De woning en woonomgeving zijn op ouderen aangepast, er is een sluitend en 
kwalitatief volwaardig aanbod van voorzieningen en diensten, zowel professioneel als vrijwillig. Dit is op een eenduidige 
manier beschikbaar. 
 
In Dommelen kennen en steunen mensen elkaar, ook als het even minder met ze gaat. Er is een bloeiend verenigingsleven 
en er worden tal van activiteiten georganiseerd. Een goed sociaal klimaat betekent dat bewoners in goede harmonie met 
elkaar samenleven en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Al verschilt de mate waarin bewoners burencontact 
wensen, de meeste bewoners hechten er belang aan dat buren voor elkaar klaar staan wanneer dat nodig is. Om zicht te 
krijgen op de te verwachten behoeften wordt steeds onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe 
groot de vraag naar activiteiten, evenementen, voorzieningen en diensten werkelijk is. Welke spreken aan en hoe dienen zij 
vormgegeven te worden?  Het huidige aanbod en gebruik van voorzieningen en diensten, de te verwachten 
vraagontwikkeling en demografische ontwikkeling worden hierbij meegenomen, net als de veranderende regelgeving in de 
zorg.  
 
In Dommelen is lang niet altijd duidelijk waarvoor de Wijkraad in het leven is geroepen. Gaat het om het organiseren van 
belangenbehartiging en het faciliteren/legitimeren van het gesprek met de buurt of het ontsluiten van actief burgerschap? 
Een rol als aanjager voor actief burgerschap in plaats van belangenbehartiger lijkt passend in deze tijd.  
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Natuurlijk blijft inspraak en meedenken met het gemeentelijk beleid belangrijk. Dit neemt echter niet weg dat een 

ontwikkeling naar een actiever en meer in de wijk ingebed wijkorgaan noodzakelijk is om een zekere 

toekomstbestendigheid te creëren. De focus dient te verschuiven naar 'verbinden', 'activeren' en 'ondersteunen'. Dat 

vraagt om een ingrijpende herziening van de essentie van het bestaan van de Wijkraad. 

De brede sociaal maatschappelijke ontwikkelingen vragen om collectieven van burgers die het aanwezige kapitaal in de wijk 

weten aan te boren en activeren. Dit betekent dat de Wijkraad moet inzetten op een sterker draagvlak in Dommelen en 

een grotere eigen kracht. In gesprek kunnen samen kansen, belemmeringen en een nieuwe koers worden vastgesteld die 

recht doet aan de opgave van de Wijkraad en burgerkracht in het algemeen. 

 

Waar voorheen burgers werden opgetrommeld om in zaaltjes mee te denken over beleidsplannen, is het nu de bedoeling 

dat de Wijkraad manieren vindt om aan te sluiten bij burgerinitiatieven. Het organiseren van een inloopavond in het 

plaatselijke buurthuis cq De Bommel bereikt de burger niet, 10 jaar ervaring heeft immers aangetoond dat dergelijke 

vormen enkel aanspreken bij een bepaalde categorie burgers.  

 

Daarnaast is er echter wei een nieuwe beweging waarbij bewoners zich in meer incidentele vorm inzetten voor hun wijk of 

voor een opgave die hun directe belang aangaat. Deze vorm van participatie lijkt meer te passen bij de huidige 

samenleving. Het feit dat mensen zich niet makkelijk meer verbinden aan de oude collectieve samenwerkingsverbanden 

doet niets af aan de totale kracht van de actieve burger. Het vraagt van de Wijkraad echter wel een nieuwe manier van 

communiceren met 'de' actieve burger. 'De' actieve burger bestaat niet meer en burgerkracht moet niet worden gemeten 

op basis van de bereidheid om continue aan te sluiten bij overleggen of collectieven of door een subjectief ledenaantal. 

Burgerinitiatieven zijn veelal organisch in de verschijning en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan wijkorganen of 
burgerparticipatie in bredere context is zeer divers. Van belang is om hierbij de opgave steeds centraal te stellen; Wat is er 
nodig, wat zijn behoeften en hoe kunnen betrokken partijen daar samen invulling aan geven? 
 
Er is volop organisatievermogen aanwezig en de Wijkraad beschikt over veel inventiviteit om activiteiten mogelijk te maken. 

Het gesprek over toegevoegde waarde en maatschappelijk effect is nog niet vanzelfsprekend. In de huidige tijd waarin meer 

met minder moet en het gesprek over nut en noodzaak nadrukkelijker gevoerd wordt, is het belangrijk je toegevoegde 

waarde en kracht te kunnen benoemen. Tevens wordt daarmee breed draagvlak gecreëerd 

 

De  Wijkraad staat voor de uitdaging hier een bijdrage aan te leveren, over na te denken, een nieuwe richting te kiezen. En 

dat in een tijd waarin men steeds minder bereid is zich te verbinden aan een collectief. Dit vraagt om pionieren, het vinden 

van nieuwe vormen van samenwerking, een nieuwe interactie met de gemeente en de inventiviteit om meer met minder te 

doen. 

 
Het wijkplan/project “Doe mee® met Dommelen” beschrijft het toekomstbeeld van Dommelen en bevat activiteiten van 
verschillende partijen en bewoners, die ervoor moeten zorgen dat het toekomstbeeld werkelijkheid wordt. De projecten 
zijn grotendeels voor de kortere termijn, maar de wereld draait uiteraard gewoon door. Dit betekent dat er in de loop van 
de tijd aanvullende projecten van start zullen gaan, aangepast aan de wensen van de tijd en de inwoners. 
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Speerpunten 2017  
 
Van Vereniging naar Stichting: op dit moment is de Wijkraad een vereniging, met enerzijds leden, anderzijds statutair het 
doel alle inwoners van Dommelen te vertegenwoordigen. Het aantal leden wordt geschat op ongeveer 10% van de 
huishoudens in Dommelen, maar de actieve (en zeer trouwe) bezoekers van de openbare vergaderingen beslaan een 
kerngroep van ± 40 personen. Dit dekt de lading van de doelstelling derhalve niet. De Wijkraad is er juist voor alle inwoners 
van Dommelen, lid of niet. 
 
Inrichten van een Platform: om de contacten binnen Dommelen te intensiveren heeft de Wijkraad het initiatief genomen 
om afvaardigingen van diverse verenigingen en stichtingen te betrekken in structureel overleg. Dit heeft als doel enerzijds 
activiteiten en wensen beter op elkaar af te stemmen, anderzijds structureel feedback vanuit de gemeenschap te krijgen. 
Door te zorgen voor  vertegenwoordiging in het Platform van de verschillende verenigingen in Dommelen biedt dit zeker 
kansen en mogelijkheden. We denken dat je hierdoor in elkaars keuken kunt kijken en je ook gebruik kunt maken van de 
vele talenten bij de verschillende verenigingen. Hierdoor worden we nog meer de oren en ogen van de wijk en bevordert 
dit de maatschappelijke betrokkenheid en de sociale cohesie. Via deze Platform horen we wat er leeft in de wijk en kunnen 
hier dan op ingaan of steunen van initiatieven van anderen. 
 
De ALV wordt vervangen door een jaarlijkse bijeenkomst voor alle inwoners van Dommelen. Controle op de financiën en 
doelstellingen zullen –conform het gemeentelijk besluit- door de SAK Sociale Cohesie gedaan worden. De voortgang van 
projecten wordt via periodiek overleg met de verantwoordelijke wethouder vier maal per jaar besproken. 
 
De Openbare Vergaderingen worden vervangen door themabijeenkomsten (plan Bep), waar steeds een actueel thema 
besproken zal worden.  
 
Inrichting van Commissies: werkgroep AoiT met straatambassadeurs ( bestaat al), werkgroep eet & ontmoet ( bestaat al), 
werkgroep kermis ( bestaat al), werkgroep huiskamer (i.o.), werkgroep woonomgeving (volgt uit werkgroep N69), 
werkgroep veiligheid (uitbreiding van wijk-whatsapp), werkgroep communicatie, werkgroep kinderen/ jeugd. 
 
Begeleiding en werven van vrijwilligers: vraag en aanbod vrijwilligerswerk matchen. Ondersteuning van vrijwilligers door 
professionals en vergroten en verbeteren vrijwillige dienstverlening (i.s.m. Cordaad/Huiskamer). Straatambassadeurs. 
 
 
Hoe bereik je de mensen (werkgroep communicatie en PR)? Ideeën voor een toekomstbestendige wijkraad: 

We willen het voorbeeld van de omvorming van de speelplekken nemen. In Dommelen gaat het over 37 speelplekken. Door 

de omvorming moeten de speelplekken in Dommelen toegankelijker gemaakt worden voor jong en oud. Een aantal 

speelplekken zullen volgens de Gemeente verdwijnen. Vooraf zou je bij de Gemeente de contactpersonen van alle 

buurtverenigingen kunnen opvragen en die namens de wijkraad persoonlijk uitnodigen voor een themabijeenkomst. Dit 

geeft een nieuwe mogelijkheid om vooral jonge ouders te activeren. In de uitnodiging moeten we duidelijk aangeven dat zij 

mee kunnen beslissen hoe zij de omvorming zien en vragen of zij met initiatieven willen komen.  

Een andere vorm van PR is de scholen benaderen om in hun schoolkrantje een nieuwsbrief van de Wijkraad te plaatsen. Nu 

wordt er in deze schoolkrantjes ook al uitleg gegeven over verschillende organisaties. In deze krantjes van de scholen zou je 

ook per kwartaal info kunnen geven wat de verschillende projecten inhouden, de plannen, de organisatie en de inzet zoals 

bij AOIT, Eet en Ontmoet, Kermis etc. Door op een uitdagende wijze deze info te schrijven gaat de ouder lezen en hierdoor 

misschien actief worden en zich uitgenodigd voelen om mee te werken.   

Werktitel: Dorpsgezichten. Personen uit Dommelen die hier werkzaam zijn als professional of als vrijwilliger; mensen van de 

straat, buitenlanders, kinderen, sporters, kerkfiguren, echt van alles kan.  Van belang is natuurlijk: a. snapt de fotograaf de 

bedoeling, b.  is er een goede plek voor (in wijkblad, nieuwsbrief en buiten) en hoe is het verhaal van de gefotografeerde. 

Dit biedt ook weer ruimte tot sponsoring/samenwerking. 

Welkom in de wijktas: Tassen worden gesponsord door –bijvoorbeeld- Woningbelang en/of ondernemers in Dommelen,  
worden versierd door cliënten Lunet. Adressen van nieuwe bewoners in de wijk komen van straatcontactpersoon ( mensen 
in de wijk geven door dat er nieuwe mensen zijn komen wonen). De inhoud bestaat uit: flyers wijkraad, buurtverenigingen,  
'reclame' van bedrijven/ZZP-ers uit de wijk en bijvoorbeeld een gadget of een kortingsbon of iets dergelijks. 
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Organisatieschema DmmD 
 

 
 
 
 

1. De (wensen van de) inwoners van Dommelen zijn leidend. 

2. Het Platform, bestaand uit vertegenwoordigers van Dommelen (Dorpspomp, verenigingen, Weike, ….) geeft input 

tijdens periodiek overleg. 

3. Het bestuur van DmmD is verantwoordelijk voor het omzetten van de input tot beleid, een en ander in overleg 

met de partners. 

4. Huiskamer Dommelen is de overkoepelende naam, tevens fysieke locatie, voor de werkgroepen (AoiT, E&O, 

RepairCafé, Vraagbaak, aangevuld met KidsClub, Soos, Kermis, Bellemarkt, wandelclub…..), die functioneert als 

aanjager voor projecten en initiatieven; een middel om het doel te bereiken. 

5. Ontmoeten & Zelf Doen (sociale cohesie) is het doel dat nagestreefd wordt. 

Ad 3. Partners zijn (o.a.) Gemeente, Cordaad, Woningbelang, Wijkagent. 

Ad 4. Partners zijn (o.a.) De Belleman, Cordaad, OntwikkelBedrijf3.0, buurtverenigingen, Weike (samenwerkingsverbanden) 

en Plus en Rabo (sponsoring). 

 
 
 
Functie Huiskamer (Vraagbaak/AoiT/Repaircafé/KidsClub/Eet&Ontmoet)  
 
Vanuit verschillende invalshoeken is er behoefte aan een ontmoetingsfunctie.  
 

 Huiskamer: plek voor laagdrempelige ontmoeting, juist voor mensen die niet snel hulp durven te vragen die ook 
dient voor signalering. Het is ook een huiskamer waar jong en oud elkaar ontmoeten.  

 Eetpunten waar bewoners koken voor bewoners. Aanvullende activiteiten voor eenzamen: zorgen dat mensen in 
Dommelen gezond kunnen eten en uit hun isolement worden gehaald.  

 Ontmoeting voor alle leeftijden: versterken van sociale contacten. Vergroten begrip tussen jong en oud.  

 Vrijwilligerspoule  

 Klusjesgroep bestaande uit vrijwilligers als aanspreekpunt voor bewoners met technische vragen.  

 Themabijeenkomsten: trekken van mensen naar locatie, informeren over nuttige onderwerpen  

 1-loketfunctie: Bundelen zorg- en ondersteuningsvragen:  

 Koppelen vragers en aanbieders: zorgen dat vragen op juiste plek komen en juiste hulp geboden wordt, zowel 
vrijwillig als professioneel  

 Combinatie professionele en vrijwillige zorg en ondersteuning: zorgen dat ondersteuning daar waar mogelijk door 
vrijwilligers gedaan wordt,en doorverwijzing als dat niet meer gaat (signalering) Verbeteren samenwerking 
maatschappelijke organisaties door betere afstemming  

 
 
Op dit moment zijn er gesprekken met zowel sponsoren als met Cordaad en de gemeente Valkenswaard om op de locatie 
10erCentrum de huiskamerfunctie onder te brengen. Deze ruimte is geschikt qua indeling en plaats en past derhalve in het 
uitgangspunt van DmmD: De Belleman moet het ontmoetingspunt van Dommelen zijn. Voor de ingrepen aan het gebouw 
zal DmmD de financiering zal regelen, in geld, in natura en door samenwerking met Stichting De Belleman.  
 

Dommelen
  

Platform 

DmmD Huiskamer 

Ontmoeten
&Zelf Doen 


