Samenvatting gespreksonderwerpenDoe-Team
Visie Voorzieningenbehoud Spierdijk
Wat zijn (de) voorzieningen binnen onze gemeenschap?
Wij hebben een opsomming gemaakt van de belangrijkste voorzieningen die we in Spierdijk
hebben. Hieronder vindt u deze in willekeurige volgorde.
 Basisschool
 Peuterspeelzaal
 Sportvereniging St. George (handbal, voetbal, tennis), biljart, bowling, golf
 Jongerenverenigingen (gilde, jongens- en meidenclub, NJKB)
 Overige verenigingen (toneel, zang, muziek, ouderen/zorg, ehbo, oud-spierdijk,
begrafenis, oranjecomité, veilingcomite e.a.)
 Gezondheidscentrum De Kerk (met 7 zorg- en behandelspecialiteiten)
 verenigingsgebouw “De Mantel” (huisvesting voor verenigingen en evenementen)
 Café
 Gymlokaal (bij school)
 IJsbaan
 Woonzorgcentrum “De Oever” en “Theresiahof” (met o.a. zorg van ESDEGE)
 Dorpsbanier (informatieboekje)
 schuur van de Tuinkabouters van “De Oever”
 Huisartsenpraktijk (huisarts en apotheek)
Deze bovenstaande ‘organisaties’ organiseren ontzettend veel evenementen, competities en
‘samenzijn’ gedurende het jaar en dat zorgt voor dynamiek in ons dorp en draagt bij aan de
leefbaarheid in onze gemeenschap.
Welke voorzieningen missen we nu echt in onze gemeenschap?
 Openbaar vervoer
 Voorzieningen voor iets oudere jeugd ( ander doe-team)
Factoren
Wij hopen dat we de voorzieningen die we momenteel hebben in Spierdijk kunnen
behouden. Dat is van vele factoren afhankelijk, waaronder
1. behoud en aanwas van starters op de lokale woningmarkt  initiatief van CPO Spierdijk.
2. behoud van aanleunwoningen en woonzorgvoorzieningen  (groot)ouders dichtbij de
(klein)kinderen, waardoor werk, mantelzorg en vrijwilligerswerk in de buurt blijft.
3. het betaalbaar blijven van voorzieningen  hulp en subsidie gemeente voor diverse
voorzieningen, met name op het gebied van zorg en ondersteuning
4. hulp bij of vergemakkelijken van organisatie evenementen  eenvoudige
vergunningprocedures of assistentie bij dat traject
5. werven van voldoende vrijwilligers voor verenigingen en evenementen
6. het aanbieden van een aanbod dat aansluit op de wensen van de inwoners 
inventarisatie onder doelgroepen door partijen zelf.

Prioriteit: woonzorgcentrum De Oever
De woningbouwcorporatie Intermaris heeft het Woonzorgcentrum “De Oever” te koop
aangeboden. Dit ziet het Doe team als een zorgwekkende ontwikkeling en zou daarom ook
een hoge prioriteit zetten op dit ‘project’.
Het Doe Team waardeert het initiatief van de gemeente om middels een dorpsgesprek te
komen tot een doe-team en dat daardoor projecten kunnen worden opgestart waar
Spierdijk ook echt iets aan heeft.

Van de gemeente wordt verwacht/ gevraagd:
- het belang van de belangrijkste voorzieningen in te zien en zich actief in te zetten om de
voorzieningen te behouden, met name een actief beleid te voeren richting het behoud
van het woonzorgcentrum.
- in het kader van visie voorzieningenbehoud meedenken en zich soepeler opstellen ten
aanzien van wet en regelgeving rondom evenementen die georganiseerd worden in
Spierdijk. o.a. Tuinfeest, Zeskamp en Remind de Cap.
Wij hopen dat we met onze gedachten – ook namens vele inwoners – een eerste aanzet
hebben kunnen geven tot een constructief overleg en daarmee te komen tot een plan van
aanpak om de voorzieningen in Spierdijk te kunnen behouden.

