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Kruisland, 29 september 2013

Aandachtspunten Kruisland voor Gemeenteraadsverkiezingen 2014
In
een
periode
waarin
de
politieke
partijen
zich
voorbereiden
op
de
Gemeenteraadsverkiezingen 2014, wil Dorpsraad Kruisland graag enkele punten onder de
aandacht brengen. Onderstaande punten achten wij komende raadsperiode van belang voor
Kruisland, een prettig dorp om te wonen, werken en recreëren.
1. Zonder zorgen ouder kunnen worden op het dorp, met zorg waar nodig
Terwijl de bevolking van Kruisland langzaam vergrijst, zijn de mogelijkheden om oud
te worden op het dorp de afgelopen jaren verslechterd. Zorgbehoevenden, die niet
langer in een eigen woning kunnen blijven wonen, zijn noodgedwongen naar andere
kernen verhuisd. Met de veranderingen in de zorg komen er veel ontwikkelingen op
de gemeente en de gemeenschap af. Als dorpsraad achten wij het essentieel dat
ouderen ondersteuning kunnen krijgen om langer in hun woning te blijven wonen.
2. Invulling Pluspunt en Soos
In samenhang met bovenstaand punt is er de vraag of in Kruisland voldoende
aantrekkelijke huisvestingsmogelijkheden zijn voor ouderen die kleiner willen gaan
wonen. Het Pluspunt vervult deze functie al enige tijd nauwelijks meer. Ook het
naastgelegen pand de Soos komt leeg te staan. Het is de vraag wat de plannen zijn
van de eigenaren van de panden (gemeente en Stichting Groenhuysen)?
Gezamenlijk betreft het een strategische locatie in het midden van het dorp die altijd
een maatschappelijke functie heeft gekend. De karakteristieke uitstraling van de
panden, maakt het streven naar hergebruik van de bestaande bebouwing wenselijk,
mits dit technisch mogelijk is.
3. Duurzame exploitatie MFA Siemburg
Het dorpshuis en de andere functies die in Siemburg zijn ondergebracht vormen niet
alleen een (t)huis voor het dorp, maar zijn ook een verlengstuk van de gemeente.
Veel van de activiteiten die in het dorpshuis plaatsvinden dragen bij aan de
beleidsdoelstellingen van de gemeente. Met de realisatie van het nieuwe gebouw
wordt Siemburg nog meer een ontmoetingscentrum voor de bevolking van Kruisland.
Als dorpsraad zien wij graag dat een duurzaam gebruik en invulling mogelijk is en
blijft, zodat ook nieuwe maatschappelijke functies een plek kunnen krijgen.
4. Bereikbaar groen in en om het dorp
Kruisland is voorzien van een ommetje, waardoor de toegankelijkheid van het
buitengebied is vergroot. Met ontwikkelingen in de Cruijslandse Kreken ontstaan
mogelijkheden om nieuwe ommetjes te realiseren, waarbij het gebied recreatief op
de kaart gezet kan worden met nieuwe kleinschalige initiatieven. Daarnaast is er nog
steeds de wens voor het realiseren van een dorpspark/bos.
5. Buurtpreventie
De dorpsraad heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een
buurtpreventieteam. In de zomer van 2013 is het team van start gegaan. Ongeveer
twintig vrijwilligers signaleren inbraakgevoelige situaties en geven verbeterpunten
door voor de gemeentelijke infrastructuur (bv. uitgevallen lantaarpalen). De
buurtpreventievrijwilligers zijn op hun rondes een aanspreekpunt voor bewoners en
hebben zodoende ook een sociale functie.
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Met de gemeente zijn ondertussen afspraken gemaakt over ondersteuning in
materiële, financiële en communicatieve zin. Het buurtpreventieteam kan in
samenwerking met gemeente en politie bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid
in het dorp. De dorpsraad acht het dan ook van groot belang dat de gemeente
meewerkt aan het in stand houden van buurtpreventie, buurtpreventieteams
faciliteert en zich actief inzet voor het verhelpen van de knelpunten die de
vrijwilligers signaleren.
6. De jeugd heeft de toekomst
Hoewel ook Kruisland te maken heeft met vergrijzing, hebben ook de jongere
inwoners een grote bindingskracht met het dorp. Dit blijkt onder meer uit het
succesvolle startersproject ‘Engels Dorp’. Als dorpsraad hechten wij er veel waarde
aan om het dorp aantrekkelijk te houden voor de jeugd, zij zijn immers de toekomst
van het dorp. De gemeente wordt met de decentralisering van de jeugdzorg een
steeds belangrijkere speler op dit gebied. In het gemeentelijke beleid achten wij
goede en bereikbare voorzieningen van groot belang (zoals consultatiebureau). Op
de schaal van een dorp als Kruisland spelen met name ook de verenigingen en
stichtingen die activiteiten organiseren voor de jeugd een belangrijke rol. Wij pleiten
voor een gemeentelijk bestuur die deze activiteiten in raad en daad weet te
ondersteunen.
7. Klantgerichtheid gemeente
De dorpsraad hecht aan een goede samenwerking tussen gemeente en
dorpsbewoners; deze is essentieel om zaken te kunnen realiseren. Goede
samenwerking impliceert heldere communicatie, duidelijke afspraken, efficiënte
procedures en flexibiliteit. Klantvriendelijkheid staat daarbij voorop. Ook vindt de
dorpsraad het van belang dat de gemeente initiatieven van burgers om leefbaarheid
en woongenot te bevorderen waar mogelijk steunt, waarbij regels er zijn om een
doel te bereiken, maar geen doel op zich mogen zijn.
8. Visie op leefbaarheid in kleine kernen
Het onderwerp bevolkingskrimp zal ook zeker gevolgen hebben voor ons dorp. De
bedrijvigheid trekt weg, maar ook maatschappelijke voorzieningen lijken zich steeds
verder te centraliseren. Hoe kunnen we de voorzieningen die we nog hebben in stand
houden en waar mogelijk versterken? De Dorpsontwikkelingsplannen boden daarbij
in afgelopen periode een kader, maar zijn gebaseerd op enige vorm van groei. Als
dorpsraad achten wij het wenselijk dat het gemeentebestuur visie ontwikkelt op de
leefbaarheid in kleine kernen om samen met andere partijen en bewoners actief in te
spelen op ontwikkelingen die de leefbaarheid onder druk zetten.
Mocht u hierover nog nadere toelichting willen ontvangen, dan zij wij hier altijd graag toe
bereid.
Met vriendelijke groet,
De leden van Dorpsraad Kruisland

