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Inleiding. 

Vanuit de Gemeente Bergen worden er initiatieven ontplooid om actief te gaan werken aan de 

leefbaarheid van de diverse dorpskernen van onze gemeente. Op gemeentelijk niveau is er in 

de afgelopen jaren krachtig ingezet op gedegen onderzoek naar mogelijkheden om de 

Gemeente Bergen als goede leefgemeente op de kaart te zetten. We zien dan ook een 

planmatige aanpak die moet leiden tot een meerjarige ontwikkeling van de leefbaarheid in de 

dorpen afzonderlijk en de gemeente als geheel. 

De sleutel om te komen tot de gewenste leefbaarheid in de Gemeente Bergen is gezocht en 

gevonden in “communicatie”. Alleen een goede communicatie met de mensen in de diverse 

dorpskernen kan leiden tot de meest hoogwaardige en gedragen inrichting van onze gemeente.  

Op de website van onze gemeente, www.bergen.nl , staat helder en uitgebreid beschreven 

hoe de gemeente denkt over versterking van de leefbaarheid en daartoe een aanzet geeft. Met 

name het hoofdstuk leefbaarheid geeft daarover helderheid. Daarnaast hebben de conclusies 

van het Communicatiebeleidsplan gemeente Bergen 2005-2007 richting gegeven aan de 

aanpak om te komen tot verdere invulling van deze leefbaarheid. Beide stukken zijn 

samengevat als bijlage toegevoegd. 

In Siebengewald bestaat al langere tijd de behoefte aan een nieuw onderkomen voor Jong 

Nederland en alle andere huurders van de blokhut. Het betreft 16 verenigingen en instanties 

die nu ruimte in de blokhut huren. Het is dan ook niet vreemd, dat de bestuurders van de 

Stichting Jeugdhuis in samenwerking met de gemeente en alle verenigingen en de horeca van 

Siebengewald onderzocht hebben hoe de ruimtebehoefte van nu en de toekomst het beste 

ingevuld kan worden. Het resultaat van dit onderzoek is in mei 2007 aan het dorp 

gepresenteerd. Een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC) voorziet voor een zeer groot deel 

in de behoefte aan ruimte voor de komende 15 à 20 jaar en daarmee is ook een enorme 

bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van Siebengewald. Een nog door Destion te bouwen 

WOZOCO(tje) achter de St.Jozefstraat zal mede aan de zorgbehoefte tegemoet komen. 

Parallel aan de planontwikkeling van het Multifunctionele Centrum en het WOZOCO is dit 

dorpsontwikkelingsplan tot stand gebracht. Wij hopen en verwachten, dat met de beide 

genoemde voorzieningen én de planmatige uitvoering van dit DOP de leefbaarheid van 

Siebengewald een bijzondere impuls zal krijgen. Wij hebben nu een basis waarop de 

gemeenschap Siebengewald en de Gemeente Bergen gezamenlijk kunnen werken aan ons 

bijzondere dorp. 

 

http://www.bergen.nl/
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Onze opdracht. 
 

Het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan met een perspectief van 10 tot 15 jaar.  

 

Dit plan dient te worden samengesteld met personen die een goede afspiegeling zijn van de 

inwoners van het dorp. De bevindingen en ideeën moeten getoetst worden aan de mening van 

het dorp.  

 

De weg hier naar toe is als volgt: 

 

o Inventariseren waar knelpunten en kansen voor ons dorp liggen.  

o Prioriteit aanbrengen in de op te lossen knelpunten en ontwikkelmogelijkheden.  

o Door met een optimistische blik naar de toekomst te kijken de kansen op verbetering 

van de leefbaarheid te benutten.  

o Initiatieven ter verbetering uitwerken in uitvoerbare projecten die door de bevolking 

gedragen en mede uitgevoerd kunnen worden.  

o De gemeente kan hierin ondersteunen en faciliteren.  

o Van belang is een goede interactie tussen de initiatiefgroep, de bewoners van het dorp 

en de gemeente.  

o Doordat wij (het dorp) mede-eigenaar zijn van “alle” initiatieven zullen wij ook meer 

zorg hebben om een en ander tot stand te brengen en in stand te houden.  

o De vitaliteit van ons dorp staat of valt met onze eigen krachtige inzet en ambitie én de 

mate waarin de gemeente/politiek haar verantwoordelijkheid hierin neemt.  
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Door wie is dit plan tot stand gebracht? 

 

 

 

 

Siebengewald:  

o Andries Arts  

o Geert Deckers 

o Marijke van Duijnhoven 

o Ria Halman 

o Rob Ingenbleek 

o Jeroen Jans 

o Paul Jans 

o Rudie Jans  

o José Janssen-Welles    

o Broer Jaspers 

o Jos Kersten 

o Math Loonen    Gemeente: Mark Reiniers 

o Piet Roelofs  

o Jan Stammen    Synthese: Birgit op de Laak 

o Jan Straatman 

o Theo Tebarts 

o Michiel Thomassen 

o Jan van Triel 

o Annie Verstraten  

o Annelies Vonk 

o Jos Wahlen 

o Adri van Zitteren 

 

Voor het thema “Jong en Oud in Siebengewald” is de initiatiefgroep met 7 jongeren 

uitgebreid. Daarmee was er een betere balans in de samenstelling van de initiatiefgroep.  

Dit zijn: 

o Ronnie Janssen 

o Bart Koks 

o Anne Krebbers 

o Frank Munsters  

o Peter Munsters 

o Evelien Verpoort 

o Suzan Welles 
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Werkwijze. 
 

Aan de hand van drie thema’s heeft de initiatiefgroep de knelpunten met betrekking tot de 

leefbaarheid in Siebengewald geïnventariseerd. Dit is gebeurd in drie afzonderlijke 

brainstorm-bijeenkomsten van bovengenoemde personen. De verslagen van deze 

bijeenkomsten vormen de basis van het ontwikkelingsplan en zijn als bijlage aan dit DOP 

toegevoegd.  

 

Het betreft de volgende thema’s: 

 

o Wonen en werken. 

o Recreëren, leven en actief zijn in Siebengewald. 

o Jong en Oud in Siebengewald. 

 

Er is uiteraard veel samenhang tussen de thema’s.  

Door middel van een dorpsenquête heeft de initiatiefgroep hun bevindingen en ideeën getoetst 

aan de mening van het dorp.  

 

Uit de inventarisatie van knelpunten, opmerkingen en suggesties van de brainstorm-

bijeenkomsten en de resultaten van de dorps-enquête zijn hieronder de meest van belang 

zijnde punten per thema opgesomd.  

Vervolgens zijn de aan elkaar verwante of overlappende punten samengevat in 14 

speerpunten die beschreven zijn als knelpunten met daaraan gekoppeld de 

kans/actie/opbrengst die daarop zou kunnen volgen.  

Aansluitend zijn de speerpunten vertaald in vijf projectopdrachten.  

Voor elke projectopdracht wordt een aantal geïnteresseerde mensen gezocht voor de verdere 

uitwerking van het projectplan en de uitvoering daarvan.  

Elke projectgroep zal de plannen verder uitwerken in o.a. een tijdpad en uiteraard de 

benodigde samenspraak met gemeente en andere instanties in kaart brengen. 

De projectgroepen zullen van tijd tot tijd verslag uitbrengen van de vorderingen aan de 

initiatiefgroep/stuurgroep. Via de Grenskoerier en de website van Siebengewald zal het dorp 

op de hoogte worden gehouden van de vorderingen.  
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Wat is van belang? 

 

 

 

Wonen: van belang is.....  

o Dat voldoende jonge mensen in Siebengewald kunnen blijven wonen en nog 

kunnen komen wonen.  

o Dat het natuurlijk wonen gecombineerd wordt met aantrekkelijke woonprijzen, 

d.w.z. grondprijzen en huurmogelijkheden. 

o Dat iedere woningzoekende in staat is om binnen aanvaardbare termijn een 

passende woning te verwerven. 

o Dat de huidige saaie uitstraling van de bebouwing van Siebengwald 

opgewaardeeerd wordt. 

o Dat het straatbeeld wordt opgewaardeerd. 

o Dat het dorp voorzien wordt van nuttige en sfeervolle straatverlichting. 

o Dat Siebengewald zo aantrekkelijk wordt om te wonen, dat mensen het er graag 

voor over hebben om hier te blijven wonen ondanks dat het werk wat verder 

(Venlo, Nijmegen, Venray en Boxmeer) weg ligt. 

o Dat Siebengewald aantrekkelijk moet zijn voor de “eigen” inwoners en zeker ook 

voor “extra” inwoners van buitenaf. De bevolkingsomvang en de balans in 

leeftijdsgroepen is van levensbelang voor een vitaal dorp. Hiervoor zijn nieuwe 

initiatieven nodig, zoals: welkomstcomité,  infoblad, DVD over Siebengewald, een 

of tweemaal per jaar een bijeenkomst voor nieuwe (en gevestigde) inwoners 

waarin verenigingen en initiatiefgroepen zich presenteren. 

o Dat inpassing van gebouwelijke ontwikkelingen meer getoetst wordt aan een 

prettige presentatie van het dorp. Het vermijden van  bijv. slordige opslag bij 

particulieren en bedrijven. Geen dorpsentree met een Drieangel als eerste indruk. 

Onverschilligheid uitbannen. 

o Dat er een beeldkwaliteitsplan m.b.t. woningbouw komt in de plaats van een 

welstandscommissie. Hiermee zal de discussie over.... wat iemand mooi vindt en 

wat niet.... blijven, maar de ervaren willekeur van de welstandscommissie is dan 

verleden tijd. 

o Dat door de gemeente wordt onderzocht of alle inwoners toegang hebben tot de 

meest essentiële TV-zenders (bijv. voor doorgifte van informatie bij rampen) 

o Dat het aanzien van het dorp van hoge kwaliteit wordt uit oogpunt van 

leefbaarheid, maar ook uit oogpunt van behoud van de waarde van onze woningen. 

 

 

 

Werken en economische ontwikkeling: van belang is..... 

o Dat ook Siebengewald intensiever kan profiteren van het groeiende toerisme. 

o Dat de mogelijkheden onderzocht worden voor de vestiging van een grote, dan wel 

kleinere campings. Dit brengt bedrijvigheid met zich mee. Als die mogelijkheden 

er zijn, dan kan het particuliere initiatief gestimuleerd worden. 

o Dat er een ruim aantal camper-overnachtingsplaatsen aangelegd wordt. (Water- en 

stroomaansluiting.)  

o Dat Bed & Breakfast-mogelijkheden worden onderzocht. Ook varianten daarvan.  

o Dat het geheel aan toeristische mogelijkheden in kaart wordt gebracht. 

o Dat kleinschalige veehouderijen een niet storende plaats in de omgeving van het 

dorp kunnen hebben. 
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o Dat de toerist een gastvrij dorp ontmoet met een gevarieerd horeca-aanbod. 

o Dat ondernemers niet beperkt worden door hinderlijke regelgeving. 

o Dat euregio-mogelijkheden door ondernemers benut worden. 

o Dat onze oosterburen graag blijven kopen in ons dorp. 

o Dat de bezoeker van Siebengwald verrast wordt door een fraaie dorpsentree en een 

dorp met een mooie frisse uitstraling. 

 

Recreëren: van belang is.....  

o Dat fietsroutes vanuit Siebengewald naar de omgeving lopen (knooppuntenroute). 

o Dat de ruimte om de visvijver benut gaat worden voor de aanleg van mooie 

 wandelroutes en mooie bebouwing. Over de uitvoering bestaan diverse ideeën.  

o Dat initiatieven zoals de internationale jaarmarkt de verbinding tussen de mensen 

 in de euregio versterken en de grenzen in de hoofden doen verdwijnen. 

 

Leven en actief zijn in Siebengewald: van belang is..... 

o Dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 

o Dat er vervoersmogelijkheden van en naar Siebengewald beschikbaar zijn. 

o Dat de begaanbaarheid van trottoirs verbeterd wordt doordat onderhoud aan 

trottoirs voortvarender wordt aangepakt. 

o Dat de tegels van de trottoirs zoveel mogelijk vervangen worden door klinkers. De 

investering is wat groter. De houdbaarheid daarentegen veel langer. Eventuele 

verzakkingen leveren meestal een glooiend resultaat op waardoor er veel minder 

struikelgevaar is. Per saldo winst. 

o Dat de communicatie via Grenskoerier en Website geoptimaliseerd wordt.  

o Dat voortdurende stankoverlast bestreden wordt. 

o Dat iedere inwoner, gezien vanuit zijn specifieke persoonlijke omstandigheden, 

zich prettig kan voelen in zijn woonomgeving. 

o Dat mensen die het, om welke reden dan ook, moeilijk hebben een helpende hand 

toegestoken krijgen. Het gaat hier om reguliere hulp en om niet-reguliere hulp. 

o Dat mensen die in een isolement verkeren geholpen worden om te ontsnappen aan 

deze uitzichtloze situatie.  

o Dat mensen die (tijdelijk) niet deelnemen aan het arbeidsproces op alle mogelijke 

manieren gestimuleerd worden om (weer) stappen daartoe te zetten. 

o Dat de omgeving zo veel mogelijk zodanig is ingericht dat de gehandicapte 

medemens optimaal gebruik kan maken van zijn resterende valide mogelijkheden. 

o Dat vrijwilligers meer kunnen beschikken over financiële middelen om activiteiten 

t.b.v. de leefbaarheid te ontplooien, zowel binnen als buiten georganiseerd 

verband. 

o Dat in de voorlichting naar de mensen gevolgen van een beslissing voor de 

inwoners van te voren in kaart gebracht worden. Zowel voor- als nadelen. Wat kan 

er nog wel na realisering, wat kan er niet meer? 

o Dat er een (parttime) ambtenaar gekoppeld wordt aan Siebengewald met als 

taak/opdracht om voortdurend een prachtig dorp met een hoog 

leefbaarheidsgehalte van Siebengewald te maken en dit te bewaken. De vraag die 

hij/zij zich moet stellen is: “Wat kunnen we nou nog verbeteren en hoe kan ik dat 

in gang zetten?” 

o Dat onze bevolking samen met de bestuurders een dorp neerzetten waar iedereen 

trots op is. 
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Jong en Oud in Siebengewald: van belang is..... 

o Dat er een goede balans is tussen jong en oud. Dit is wezenlijk voor de vitaliteit 

van ons dorp. 

o Dat jongeren van 15 tot 21 jaar een plek hebben waar zij constructief een eigen 

invulling aan hun vrije tijd kunnen geven. 

o Dat jongeren een gevarieerd aanbod krijgen van stages. Loop eens een dag mee 

met een boer, op een kantoor, in een fabriek, op een school, bij de gemeente enz. 

o Dat er onderzoek plaatsvindt naar mogelijkheden om het beperkte sportaanbod 

voor kinderen in het dorp uit te breiden. Kinderen zouden een veel breder aanbod 

moeten krijgen om zo kennis te maken met diverse sporten om later een keuze te 

kunnen maken.  

o Dat er een rijk aanbod van culturele mogelijkheden voor kinderen en volwassenen 

komt. Verenigingen in samenwerking met professionele aanbieders. (Jong 

Nederland en De Meander) 

o Dat de toegankelijkheid tot sporten en cultuurdeelname wordt vergroot ook anders 

dan via een vereniging.  
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Siebengewald: een doorkijk naar onze toekomst. 
 

 

23 juli 2022.   

 

Ik ben 15 jaar geleden vertrokken uit Siebengewald, omdat ik op zoek was naar een woning 

en ervan overtuigd was dat je in de stad veel beter af bent dan in een dorp als Siebengewald. 

Er zijn inderdaad een heleboel dingen in de stad die je in een dorp niet tegenkomt. Het stikt er 

van de winkels en uitgaansmogelijkheden. Je stikt er ook wel van de uitlaatgassen. Mijn werk 

is lekker dicht bij mijn huis. Ik stap op de bus en binnen een kwartiertje ben ik overal waar ik 

wezen wil. Eigenlijk heb ik 15 jaar geleden een toch wel een goede keuze gemaakt. 

Vandaag ga ik, na 15 jaar, voor het eerst naar Siebengewald terug. Ik rijd vanaf Ottersum via 

de slingerweg bij Roepaan en kom al dichterbij Siebengewald. Die rotonde bij Het Heijderbos 

was er 15 jaar geleden ook al en ik zie aan de rechterkant de grote geitenstal. Die is wel erg 

groot geworden, een stuk of vijf hallen. Ik draai het raam open om de lucht op te snuiven. Ik 

ruik wel iets, maar dat valt in verhouding nogal mee. Die geurwet heeft toch z’n uitwerking 

gehad. Dan komt het lange stuk vanaf de rotonde tot aan de school. De zon schijnt en ik rijd 

rustig richting mijn geboortedorp. Op het fietspad is het een komen en gaan van mensen met 

korte broek, petje en fietskaart. Een vriendelijke bewoner van de Belt, met paard aan het 

leidsel, wijst een groepje fietsers hoe je van hieruit naar De Bourgondische Hoeve kunt 

komen. Jullie hebben toch wel gereserveerd?  

Ik voel mij ineens weer Siebengewalder. 

Nao èn par minuten zie ik de schol...... heij.... is dat mèster Harrie dèn daor buute gymles 

geft.??..hebbe ze toch dat stukske grond aan de Gennepse kant vör het buutespel gekrege.  

Da’s een goeie zaak! En mèster Harrie hoe ald zol den nou zien? Maar ja die werken ok tot 

hun 65e en heej rent nog vlot mit. Hier hedde natuurlijk wel de ruumte. Kiek es..... de mast is 

ok weg en daor is nou wel enne fraaie binnekommer gemakt. Dat ziet d’r goed uut.  

Op het plein bej Wahlen vertrekt net èn groep fietsers. An de buuke te zien hebbe die net 

lekker zitte brunche. Op èn draagtas an de fiets lèès ik de tekst: deze koeltas wordt u 

aangeboden door de gezamenlijke horeca van Siebengewald....wij zijn u graag van dienst.  

Zo...!!!... de horeca timmert tègenworrig same aan de weg.  

De Néjeweg ziet er heel anders uut mit parkeerhavens die moi aoverlope in beklinkerde 

stoepe. Ik ziej wat oudjes die kwiek en vief achter hunne rollator lope. Is dat Wienand nie, ja 

natuurlijk ik zie het an zien schuuftrombone an de zejkant van ziene rollator. Hej blaost nog 

steeds dus. Gezonde lucht hier! Achter de kerk stöt èn wat grötter gebouw, wat stèt d’r toch 

op? WO   ZO  CO.....zoo òk ien Siebegewald! En kiek daor enne moie pot ien den hof. Wat 

ister mit die huus gebeurd? Die hebbe ze flink opgeknapt of zien het néje huus? Die tuintjes 

zien d’r allemaol keurig uut, dat was vroeger hier en daor wel èn bitje anders.  

Ik kom an bej ’t Huukske...ik ken het nie mèr trug zeg. De parkeerplets, het eind van de 

Néjeweg en den Gochsendiek vur Weijs zien één geheel geworre en prachtig beklinkerd en 

kiek die lantaarnpöl, den groten boom en die zitjes. Mar wacht es efkes.....de Néjeweg was 

van de gemeente, de parkeerplets van Rudie, de Gochsendiek van de Provincie en vur de 

fietsewinkel was van Harrie. En het löpt ok nog helemaol dur nor de Meulenhoek, tot vurbej 

H&P en Ponjee. Schitterend !! Hier hebbe d’r wel èn par samegewerkt zeg. En nog steeds 

druk. Veul Duitsers, mar dit neudigt ok wel uut. En kiek daor nor links de Gochsendiek op: 

wat stöt d’r toch? Kienderbènkske Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang. Ja natuurlijk 

zun dörp is toch wel mitgegroeid. Ik reej es noar de Grens. Kiek daor ....MFC “De Blokhut” 

wat èn fantastisch gebouw. En woar is dat tennisgebouw gebleve. D’r zien ok tennisbane bej 

gekomme en doar zien ze zelfs an het jeu de boule. Wat èn bedrievigheid hier. De naam 

“Blokhut” da weet-‘k ok nie. Ik reej vurbej en slinger naor de grens. Ut voetbaltrein....uh.... 
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wat zie-‘k nou dan? Zien ze doar an ut hoogspringe en an ut horde lope en an ut basketballe 

en an korfballe en an ut handballe en an ut, hè ja gelukkig toch ok nog an ut voetballe. Da’s 

moi vur de kiender dan kunne ze nog es kieze. Ik stap efkus uut en sprèèk enne mins an dèn ik 

nie (mer) kèn. Komde ok hellepe zèt-ie. Da’s hartstikke moi. Ik bèn zo blej dat ze mien 

geholpe hebbe um iets nuttigs te gaon doen. De lètste 10 jaor heb ik meer gelèfd as de 30 jaor 

dorvur.  

Da’s moi, zeg ik. Ik vraog: Kunde bej den Bungelaar an de grens nog altied zo lekker ète? Jao 

zeker zet-ie en ut ister ok moi druk, veul toeriste wette wel. En d’r stoan ok krööm, ok vur de 

toeriste en de Duitsers natuurlijk, jao dat is toch wel goed dat die blieve komme. Die toeriste 

brengen ok veul geld ien ut laaitje. Daor zitte d’r veul op de “grensoverschrijdende camping”.  

As ge den Augustinusweg op rejt, en bitje vurbej mèster Schoenmakers dor is den Hollandsen 

iengang. Op den Duitse kant hebbe ze ok ennen eingang en ge kunt d’r natuurlijk ok uut. Daor 

goj ik straks wel kieke, mar ik goj eerst efkes nor de Heij. Zeg..... wie ziede gej eigelijk ik kèn 

ow toch...... 

Den auto gedrèjd reej ik dör den romantische Meulenhoek nor de Heij, mar wat ik nou eerst 

tège kom...links van de weg en prachtige woonwijk mit veul grün d’r tusse en allerlei sorte 

huus. Hier stond toch ènne geitestal. Zit dèn nou achter die bööm of issie weg? Mar 

schitterend zeg... eindelijk één Siegewald. En kiek doar....ik spring uut mienen auto en loop 

rechts van de weg èn prachtig vijverpark ien. Daor is ok èn rume kienderspeulplets mit van 

die natuurlijke speultoestelle. Geweldig en kiek ze daorachter röstig zitte te visse.  

Wèr fit dur mien wandeling reij ik de Heij op. Nou dat is nog steeds herkenbaar as de Heij, 

mar d’r is toch veul veranderd. Die minse van de Heij die hebbe dat toch wel eiges ien de 

hand gehalde en d’r wel iets mois van gemakt. Helemaol up to date (sorry). Bej Jackie lekker 

op ut terras èn pilske drinke. Dat smikt hier toch wel echt Siebegewalds. Ik kiek efkes of dén 

Drieangel d’r nog is. Hier links stônd toch eerst nog enne verkesstal. Och ja ze hadde toen ok 

nog planne vur zunne megastal daor bej Lei de Klits achter op de stoep, mar dat is gelukkig 

niks geworre. En bej den Drieangel hebbe ze dèn diek helemaol nor veur d’r umhin getrokke 

en d’r bluumkes op gezèjd. Gèn zicht mèr op die rame. Dat hèt de gemeente toch moi vur 

mekaar gekrege. Dat zaog toch òk nie uut mit al die vrollie. Nou komde toch wel efkes anders 

binne ien Siebegewald. Ik drèj d’n auto en reej mar wer us richting de grens. Teggenover ut 

vijverpark rej ik es efkes die neje woonwijk ien. Prachtig zeg. Wat zie ik dor? ....TE KOOP... 

Ik stap uut en laot dor nou net de makelaar bej dat huus rondlope. Ik vraog: Wat kost dat huis? 

Ik moet de prijs nog maken, zegt-ie, maar dat is hier altijd een redelijke prijs. Ik zeg: “‘t is 

verkocht. Ik kom wer naor huus!!!! Want hier wil ik Lève!!!!” 
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Speerpunten. 
 

 Knelpunten Kansen / Acties/ Opbrengst 

   

1 Gebrek aan betaalbare 

starterswoningen: huur /koop met 

een aanvaardbare 

verwervingstermijn. 

Gemeente, Destion en andere 

woonondernemers benaderen om hierin te 

investeren. 

2 Saaie uitstraling van de bebouwing.  Bestaande saaie bebouwing aanpassen en ook 

durven afbreken om plaats te maken voor iets 

mooiers. 

3 Het straatbeeld is zeer pover en 

onaantrekkelijk 

Bestratingsplan maken. 

4 De ontsierende elementen in het 

aangezicht van het dorp. 

De ontsierende elementen in het aangezicht 

van het dorp in kaart brengen en in overleg 

met degenen die er wat aan kunnen verbeteren 

geplande acties ter verbetering opzetten. 

5 Tweedeling van Siebengewald. 

Obstakel: geitenstal 

Door een mooie woonwijk aan te leggen 

tussen de beide kernen ontstaat er een fysieke 

verbinding die de eenheid van het dorp 

bekrachtigt, zonder dat de specifieke 

eigenheid van de buurtschappen geweld wordt 

aangedaan. 

6 De balans in de bevolkingsopbouw. Alle mogelijkheden op woongebied benutten, 

die ertoe leiden, dat jongeren en mensen van 

buitenaf kiezen voor Siebengewald. 

7 Woon-zorg-voorziening ontbreekt Destion –WOZOCOtje. 

   

8 Gebrek aan benutting van 

toeristische mogelijkheden. 

In kaart brengen van toeristische 

mogelijkheden en wenselijkheden, het 

stimuleren van initiatieven. Onderzoek naar 

mogelijkheden van een euregionale camping 

(met subsidie). Koppeling van agrarische 

activiteit aan toerisme. 

9 Weinig werkgelegenheid. Gebruik maken van toeristische initiatieven. 

10 Er is te weinig gecoördineerde actie 

van ondernemers om Siebengewald 

op de kaart te zetten, zowel voor de 

inwoners als de toerist. Belangrijke 

spelers zijn de horeca, de 

voedselproducenten(agrariërs) en de 

winkelvoorzieningen. 

Op basis van visie een ondernemersplan ter 

verbetering van het aanzien van Siebengewald 

opzetten. Het creëren van een dorp dat alle 

mopgelijkheden benut. V.B. een 

grensoverschrijdende Euregionale camping. 

   

11 Te beperkt aanbod van sportieve en 

culturele mogelijkheden. 

Een plan van aanpak maken om te komen tot 

een breed aanbod voor de jeugd in het dorp en 

voor jongeren en ouderen in dorp en 

omgeving. Koppeling verenigingen – school - 

buitenschoolse opvang. 
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12 Mensen in uitzonderingsposities 

hebben te weinig perspectief om een 

gewaardeerd medeburger te 

zijn/worden. 

De reguliere mogelijkheden benutten, maar 

daarnaast vooral onorthodoxe wegen 

bewandelen om hen uit deze positie te halen. 

Bijvoorbeeld stagemogelijkheden inrichten, 

een persoonlijke coach/mentor geven. Hierbij 

gebruik maken van de kracht van de “collega-

bewoner” in ons dorp.  

   

13 Communicatie. Zorgen voor een sluitende communicatie 

tussen alle geledingen van het dorp en de 

gemeente. Daarnaast onorthodoxe methodes 

gebruiken om meningen of stemmingen te 

peilen. Bijvoorbeeld in de kroeg, de 

sportkantine, het MFC. 

14 Beperkte gecoördineerde 

ontwikkelkracht in het dorp. 

Het inrichten van een platform dat (eventueel 

in wisselende samenstelling) de 

communicatie met de gemeente en collega- 

dorpen onderhoudt en als stuurgroep voor 

diverse projectgroepen optreedt.  
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Projecten en projectopdrachten. 
 

1. Woonvoorzieningen:  speerpunt 1 t/m 7 

 

2. Werkvoorzieningen / economische mogelijkheden:  speerpunt 8 t/m10 

 

3. Sportieve en culturele mogelijkheden voor jeugd en jongeren:  speerpunt 11 

 

4. Sociale verantwoordelijkheid:  speerpunt 12 

 

5. Communicatie- en stuurgroep:  speerpunt 13 en 14 
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No Speerpunt Project-opdracht Projectplan-invulling 

Project:Woonvoorzieningen 

1 Starterswoningen Een planmatige aanpak realiseren om: 

a. Op creatieve wijze de visuele aantrekkelijkheid 

van Siebengewald op een hoog peil te brengen. 

b. De gewenste balans in de bevolkingsopbouw te 

vertalen in een woonbehoefteplan/woonzorgplan 

voor de korte en langere termijn. 

c. De woonkernen aan elkaar te verbinden door 

middel van fraaie bebouwing en met behoud van 

de eigenheid van de buurtschappen. 

Personen  

Korte omschrijving van deelprojecten / -acties 

Prioriteiten stellen in de acties 

Communicatielijnen 

Verband met gemeentelijke / provinciale plannen 

Benodigde financiën / begroting 

Subsidiemogelijkheden (Euregionaal) 

Besluitvormingstraject(en) 

Tijdpad 

2 Bebouwing 

3 Straatbeeld 

4 Ontsierende 

elementen 

5 Tweedeling 

6 Balans 

bevolkingsopbouw 

7 WOZOCO 

Project: Werkvoorzieningen / economische mogelijkheden 

8 Toeristische 

mogelijkheden 

Het opstellen van een stimuleringsplan waarin 

(toekomstige) ondernemers kansen zien om toeristische 

activiteiten aan bestaande (agrarische) activiteiten te 

koppelen. Het benutten van commerciële mogelijkheden 

waarmee tevens de werkgelegenheid kan groeien kan 

daaraan parallel lopen. 

 

 

Idem 9 Werkgelegenheid 

10 Ondernemersplan 

Project: Sportieve en culturele mogelijkheden voor jeugd en jongeren 

11 Sportieve en culturele 

mogelijkheden 

Een planmatige aanpak realiseren om: 

a. Het aanbod van sportieve mogelijkheden te 

vergroten en vooral ook te variëren. 

b. Het aanbod van culturele mogelijkheden te 

vergroten en vooral ook te variëren. 

 

 

Idem 

Project: Sociale verantwoordelijkheid 

12 Uitzonderingsposities In kaart brengen van vooral locale mogelijkheden om 

mensen in uitzonderingsposities weer te laten deelnemen 

aan een gewaardeerd sociaal dorpsproces.  

 

Idem 

Project: Communicatie- en stuurgroep 

13 Communicatie Het inrichten van een systeem waarmee op effectieve 

wijze een warme communicatie ontstaat tussen 

individuele dorpsbewoner en gemeente.  

 

Idem 

 
14 Stuurgroep/platform 
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Tot slot. 
 

Een plan schrijven is een begin. Een plan uitvoeren is het enige dat echt telt. Als het resultaat 

vervolgens overeenkomt met de gestelde doelen, dan pas kun je zeggen dat het een goed plan 

is geweest. Tussen het plan maken en het uiteindelijke resultaat ligt een hele weg die afgelegd 

moet worden. Als er veel mensen op die weg lopen, dan kunnen die elkaar ook helpen om in 

de goede richting te blijven lopen. Voor de uitvoering van dit plan is het van belang dat er 

veel mensen op enigerlei wijze actief zijn. Het geschetste beeld van ons dorp over 15 jaar 

houdt voor iedere bewoner wel een opdracht in. De een zal wat nadrukkelijker in het totale 

plan een rol willen spelen, de ander ziet zijn rol misschien weggelegd in het netjes houden 

van zijn voortuintje een derde draagt graag bij aan vrijwilligerswerk. Zo hebben wij allemaal 

een opdracht om van Siebengewald iets moois te maken. Iedereen die zijn eigen 

verantwoordelijkheid hierin voelt, draagt bij aan een leefbaar Siebengewald. 

Mensen.......aan de slag!!!! 
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Bijlagen. 
 

 

Bijlage 1:  Uitslag dorpsenquête Siebengewald. 

 

 

Bijlage 2: Verslagen van 3 brainstormrondes. 

 

 

Bijlage 3: Kopie website www.bergen.nl :Leefbaarheid en conclusies 

  communicatiebeleidsplan gemeente Bergen. 

 

 

http://www.bergen.nl/
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Bijlage 1. 

 

Uitslag dorpsenquête Siebengewald. 
 

Er werden 820 enquêteformulieren verspreid. De respons was 130 ingevulde 

formulieren. Dit is 15,85%. 

 

De volgende 10 vragen/stellingen werden aan Siebengewald voorgelegd: 

 

Vraag 1: De bezoeker van Siebengewald willen we verrassen door een fraaie dorpsentree. 

Voor de drie entrees worden dorpseigen “beelden” gebruikt, namelijk d’n bessem, de 

grenspaal en de zevenboom. Eens /Oneens / want....... 

 

Vraag 2: Nieuwe bewoners in Siebengewald kunnen rekenen op een hartelijk welkom door 

een welkomstcomité, dat hen ook informeert over de mogelijkheden in het verenigingsleven. 

Eens /Oneens / want....... 
 

Vraag 3: Het aanzien van het dorp moet van hoge kwaliteit worden uit oogpunt van 

leefbaarheid, maar ook uit oogpunt van behoud van de waarde van onze woningen. Het is 

hoog tijd voor een renovatie van de huidige wat “saaie” woningbouw, door toevoeging van 

dorpseigen karakter. Eens /Oneens / want....... 

 

Vraag 4: Nieuwbouw mogelijkheden in Siebengewald moeten met voorrang gezocht worden 

als verbinding tussen grens en hei.   

Eens /Oneens / want....... 

 

Vraag 5: Bestaande agrarische bedrijven kunnen een niet storende plaats in de omgeving van 

het dorp hebben. Eens /Oneens / want....... 

 

Vraag 6: De mogelijkheden voor de vestiging van een grote, dan wel meerdere kleinere 

campings moeten onderzocht worden als kans voor Siebengewald. Dit brengt bedrijvigheid 

met zich mee. Als die mogelijkheden er zijn, dan moet het particulier initiatief gestimuleerd 

worden. Eens /Oneens / want....... 
 

Vraag 7: De ruimte om de vergrote visvijver  moet benut worden voor de aanleg van mooie 

wandel- en fietsroutes, een speeltuin en andere voorzieningen die een aanwinst zijn voor de 

eigen inwoners en de toerist. Eens /Oneens / want....... 

 

Vraag 8: Het nieuw te bouwen MFC moet in ieder geval zorgen voor een rijk aanbod van 

ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen en volwassenen. Eens /Oneens / want....... 

 

Vraag 9: Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. In Siebengewald kan 

dat in een nieuw te bouwen woonzorgcomplex(je). Eens /Oneens / want....... 

 

Vraag 10: Kinderen en jeugdigen in Siebengewald zouden kennis moeten kunnen maken met 

een breed aanbod van diverse sporten om later een keuze te kunnen maken. Eens /Oneens / 

want....... 
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Uitslag enquête    

dorpsontwikkelingsplan Siebengewald     

December 2007 

Aantal verspreide formulieren 820 

Aantal ingeleverde formulieren 130 

 

NR VRAAG EENS ONEENS 

GEEN 

MENING 

 

 

TOTAAL 

AANTAL 

STEMMEN 

 

v
raag

 

n
u
m

m
er 

v
raag
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m

sch
rijv

in
g

 

 

aan
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m

en
 

p
ercen

tag
e 

stem
m
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tal 
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m
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p
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e 
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m

en
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tal 
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m

en
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e 
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m

en
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stem
m

en
 

p
ercen

tag
e 

stem
m

en
 

1 Entree 111 85.38 15 11.54 4 3.08 130 100% 

2 Welkom 101 77.69 28 21.54 1 .77 130 100% 

3 Aanzien 117 90.00 11 8.46 2 1.54 130 100% 

4 Nieuwbouw 104 80.00 20 15.38 6 4.62 130 100% 

5 Agra 110 84.62 14 10.77 6 4.62 130 100% 

6 Camping 101 77.69 23 17.69 6 4.62 130 100% 

7 Visvijver 122 93.85 5 3.85 3 2.31 130 100% 

8 MFC 120 92.31 8 6.15 2 1.54 130 100% 

9 Wozoco 122 93.85 5 3.85 3 2.31 130 100% 

10 Sport 106 81.54 21 16.15 3 2.31 130 100% 
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Opmerkingen bij vragen/stellingen. 

 

Er zijn erg veel opmerkingen geplaatst, zowel door mensen die het eens waren met de 

vragen/stellingen, als door mensen die het oneens waren met de vragen/stellingen. 

 

Omdat de initiatiefgroep uiteraard positief is over hun eigen voordracht, is het vooral van 

belang om de motieven van de tegenstemmers goed in beeld te hebben. Daarmee kunnen te 

ontwikkelen plannen meer, dan wel minder ambitieus worden opsteld en zo nog dichter bij de 

gewenste realiteit komen.  

 

Hieronder zijn een aantal opmerkingen van tegenstemmers opgesomd. Het voert te ver om ze 

allemaal apart te vermelden, omdat ze ook vaak dezelfde strekking hebben. Degenen die zich 

straks met de ontwikkeling van een bepaald thema gaan bezig houden, kunnen zich nog eens 

vrij snel door alle formulieren laten informeren.  

 

Vraag 1: dorpsentrees verfraaien. 

opmerkingen onder andere: geldverkwisting, doe maar gewoon, en tweemaal versiering ja, 

maar dan met bloemen en planten, Siebengewald niet los van de rest profileren en juist deel 

uit maken van groter geheel als (samengevoegde) gemeente Europees denken. 

 

Vraag 2: welkomstcomité instellen. 

opmerkingen onder andere: nieuwe inwoners moeten/ zullen zichzelf aanpassen, beetje 

overdreven, je moet niets opdringen, laat over aan eigen initiatief van de buurt, mensen 

informeren zich kiever via media als internet, vraag vertrekkende inwoners ook naar de reden. 

 

Vraag 3: kwalitatief aanzien van het dorp verhogen. 

opmerkingen onder andere: oude stijl moet behouden blijven, Siebengewald is lelijk, 

Kasteelbuurt Bergen is goed voorbeeld, zal wel te duur zijn, voor een goede uitstraling moet 

iedereen zelf zorgen. 

 

Vraag 4: nieuwbouw tussen Grens en Hei. 

Opmerkingen onder andere: LOG ligt in de weg, en dus ook de geitenstal, eerst nieuwbouw in 

de kern achter de kerk, eerst bouwen in hoek Gaesdoncksetraat/Augustinusweg, tussen grens 

en hei moet je juist ruimte laten, de karakteristiek van Siebengewald is wel 3 kernen. 

 

Vraag 5: bestaande agrarische bedrijven kunnen wel. 

Opmerkingen onder andere: moeten economisch wel levensvatbaar zijn, stank zal toch een 

probleem zijn/worden, niet storende agr. bedrijven bestaan niet. 

 

Vraag 6: onderzoek naar mogelijkheden meer campings. 

Opmerkingen onder andere: conflicteert met de intensieve veehouderij, is toch alleen 

aantrekkelijk voor 55-plussers en die investeren niet in het dorp, eerst in overleg met 

bestaande camping, campings ja, maar niet voor seizoensarbeiders, er zijn genoeg campings, 

tweemaal werd genoemd mogelijkheden te scheppen voor campers, bedrijvigheid is beperkt 

alleen in de maanden april t/m oktober.    

  

Vraag 7: visvijver aankleden met andere toeristisch-recreatieve mogelijkheden. 

Opmerkingen onder andere: speeltuin niet bij visvijver, speeltuin moet in het dorp, 

wandelroutes hoeft niet (driemaal genoemd) , geen sterke drank toelaten in dit gebied (om de 

vijver), woningbouw tussen grens en hei strookt niet met deze inrichting rond de vijver. 
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Vraag 8: vooral ontmoetingsactiviteiten in MFC. 

Opmerkingen onder andere: er zijn voldoende ontmoetingsmogelijkheden, voor  12- 16 

jarigen is er onvoldoende ontmoetingsmogelijkheid,  mfc betekent voor horeca broodroof, 

verenigingen moeten véél hogere contributies betalen, hoe wordt het beheer geregeld? 

 

Vraag 9: Wozoco biedt mogelijkheid om lang zelfstandig te blijven. 

Opmerkingen onder andere: je moet ouderen niet ophokken, ouderen kunnen maar beter snel 

wennen aan de comfortabele manier van wonen in Maasduinen. 

 

Vraag 10: breed aanbod sportmogelijkheden introduceren in Siebengewald voor de jeugd. 

Opmerkingen onder andere: een paar goede verenigingen is beter dan vele kleine, leidt toch 

maar tot opvang en het dumpen van kinderen, zoiets moet je regionaal oppakken, helaas 

sponsort de gemeente alleen de voetbalclub, kinderen zouden juist hun sporten meer 

gemeentebreed moeten zoeken en daarom moeten wij ons sterk maken voor een betere 

bereikbaarheid van “de buitenwereld”, dorpsgrenzen of gemeentegrenzen hoeven geen 

belemmering te zijn. 

 

Extra opmerkingen: 

-ik mis een vraag over de overlast van vliegveld Weeze, dat is voor Siebengewald belangrijk. 

-locatie MFC, beter tussen Grens en Hei. 

-er moeten appartementen gebouwd worden voor jongeren. 

-Siebengewald moet een deel uimaken van zijn omgeving en niet dat lastige kleine eigenwijze 

dorpje dat enkel zijn eigen weg wil gaan. 

 

 

Enkele conclusies n.a.v. de cijfers: 

 

o Een respons van 15,85%  is relatief laag. De oorzaken hiervoor kunnen divers zijn: 

een enquête is misschien niet het geëigende middel om iets te onderzoeken in 

Siebengewald; mensen geven de voorkeur aan een digitale enquête via de website van 

Siebengewald; het tijdstip tussen Sinterklaas en Kerst is misschien een te drukke tijd 

voor veel mensen; het vertrouwen in plannenmakers is niet erg groot; of juist 

omgekeerd: de door de initiatiefgroep geformuleerde stellingen waren voor de meeste 

mensen juist zo herkenbaar en passend in hun eigen beeld, dat reageren min of meer 

als overbodig werd beschouwd. De optimistische initiatiefgroep moet uitgaan van 

deze laatste veronderstelling. 

o Wij mogen ervan uitgaan, dat de mensen die geen formulier hebben ingeleverd zeker 

geen ernstige bezwaren hebben tegen de stellingen, anders zouden ze zeker hebben 

gereageerd. 

o Bij een score van 80% eens, mag je ervan uitgaan, dat het voorstel goed ontvangen is. 

o Bij deze norm kunnen we stellen, dat vraag 2 (welkom 77,69%) en vraag 6 (camping 

77,69%) goed moeten worden heroverwogen.  

o Vraag 4 (nieuwbouw 80%) en vraag 10 (sport 81,54%) mogen als goed ontvangen 

beschouwd worden, maar behoeven misschien wat meer verduidelijking.  

o De andere vragen voldoen ruimschoots aan de gestelde norm. 

o De opmerkingen, zowel positief als negatief moeten voor de werkgroepleden een 

belangrijke rol in hun afwegingen blijven spelen. 
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Bijlage 2:  Verslagen van 3 brainstormrondes. 

 

Verslag eerste brainstorm-bijeenkomst DOP-groep Siebengewald 
d.d. woensdag 25 oktober 21 september 2006 
 
Aanwezig: 
Rudi Jans; Jose Janssen-Welles; Annelies Vonk; Piet Roelofs; Marijke van Duijnhoven; Rob 
Ingenbleek; Jan Stammen; Jan van Triel; Jos Kersten; Ria Halman; Math Loonen; Jeroen Jans;  
Jos Wahlen; Paul Jans; Geert Deckers; Theo Tebarts. 
 
Afgemeld: 
Broer Jaspers; Jasper Tebarts; Adri van Zitteren; Annie Verstraten; Andries Arts; Jan Straatman. 
 
Gemeente Bergen, coördinator leefbaarheid:    Mark Rijniers 
Synthese opbouwwerker    Birgit op de Laak 
 
Discussie/ brainstorm aan de hand van een vijftal stellingen. 
 

Thema: wonen en werken in Siebengewald 
 
1.  In Siebengewald hoeft niet gebouwd te worden, er zijn woningen genoeg. 

Zeker starterwoningen. 
 
Opmerkingen op stellingblad: 
Als ik jongeren hoor blijven ze liever in Siebengewald wonen dus woningen om te starten zijn echt wel 
nodig. 
Meer bouwen voor jongeren. 
Wordt steeds moeilijker voor starters, kosten zijn heel hoog. 
Er moeten juist meer seniorenwoningen komen. 
Als geen woningen worden gebouwd is het voor het algemeen voor de leefbaarheid niet gunstig. 
We moeten proberen om genoeg jonge mensen in Siebengewald te laten wonen, anders wordt het 
een grijs dorp met allerlei consequenties en wordt het ook niet meer leefbaar. 
Zeker bouwen maar niet in het buitengebied, open karakter moet behouden blijven, eerst dorp aan 
elkaar bouwen of de open ruimte benutten. 
 
Discussie: 
Er zou veel gebouwd moeten worden voor starters en senioren. Woningen zijn nu te duur. Bij een 
starterwoning moet je al denken aan een prijs van 180.000,-. Men zou het aantrekkelijk moeten 
maken om in Siebengewald te komen wonen.  
In de Bloemenbuurt wonen nogal wat mensen die van buitenaf in het dorp zijn komen wonen maar zij 
hebben/zoeken maar weinig binding met het dorp, zij maken natuurlijk wel gebruik van het 
voorzieningenniveau maar zijn vaak minder actief in het verenigingsleven. Siebengewald heeft een 
goede winkelvoorziening, dit komt ook doordat veel Duitsers komen winkelen. Men vraagt zich af of dit 
gelet op Europese ontwikkelingen zo zal blijven. 
Er zal aandacht geschonken moeten worden aan het vrij mogen bouwen, de vrije woningmarkt. Daar 
is in Siebengewald behoefte aan. Als voorbeeld wordt genoemd de kavels van de Kreeftenheide dat 
door bestaande inwoners ingevuld is. Meer mogelijkheden op de vrije markt levert ook instroom van 
mensen van buitenaf op. 
Men hoeft bij starterwoningen niet alleen te kijken naar koopmogelijkheden, ook zou er gekeken 
moeten worden naar huurwoningen. Jongeren moeten vaak te lang wachten voor een huurwoning. 
Men denkt dat er behoefte is aan huurwoningen. Volgens de gegevens zijn er 75% koopwoningen en 
25% huurwoningen. Niemand van deze werkgroep woont in een huurwoning! Ook wordt 
geconstateerd dat jongeren nog veel thuis wonen. Als er te weinig huuraanbod is zullen jongeren 
uiteindelijk wegtrekken.  
In het toekomstig woningaanbod zal ook voldoende woningbouw voorsenioren gerealiseerd moeten 
worden. Woningen van deze tijd zoals de nultreden woningen. 
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Als er gesproken wordt over de locaties waar gebouwd zou moeten worden dan zou zo moeten 
bouwen dat Hei en Grens naar elkaar toe groeien. Dit zou de eenheid in het dorp verstevigen, hoewel 
geconstateerd wordt dat deze al heel sterk is. Als mogelijkheid wordt genoemd bouwen rondom de 
visvijver met een uitwaaier richting Hei en Grens. Het MFC had hier ook een rol in kunnen vervullen. 
In het verlengde van deze discussie wordt ook gesproken over het aantrekkelijk maken van de huidige 
kern. De huidige woningbouw van Siebengewald heeft in z’n algemeenheid een saaie uitstraling. 
Termen als armoede en sobere uitstraling worden genoemd. In de tijd van weinig geld is er goedkoop 
gebouwd en dat is goed zichtbaar. Er zou vooral veel aandacht moeten zijn voor het mooi en 
aantrekkelijk maken van bepaalde wijken. Voorbeeld van Nw Bergen terrein oude MAVO.    
  
 

2. Van starterwoning naar seniorenwoning= geen Maasduinenstaete meer 
nodig. 

 
Opmerkingen op stellingblad: 
Is er dan wel voldoende zorg. We kunnen niet zonder ouderen en zonder kinderen, Ouderen zijn vaak 
hulpeloos als ze oud worden. 
MaasduinenStaete kan wellicht meer speciale hulp verlenen. 
MaasduinenStaete beslist nodig anders verlies ik m’n vrijwilligerswerk 
Miniwozoco is wenselijk, maar ook seniorenwoningen in combinatie met voldoende zorgcapaciteit in 
eigen dorp, of op snelle afroep. Zorg voor voldoende keuzemogelijkheden. 
Geen MaasduinenStaete, enkel seniorenwoningen levert problemen op voor de goede zorg en 
verzorging van de ouderen. 
Zo lang mogelijk zelfstandig wonen, MaasduinenStaete is onmisbaar.  
 
Discussie: 
MaasduinenStaete blijft gewoon nodig er zal altijd een bepaalde zorgvraag zijn waar alleen 
MaasduinenStaete aan kan voldoen. Uitgangspunt moet zijn dat mensen zo lang mogelijk in het dorp 
moeten kunnen blijven wonen. De ontwikkeling van een klein WOZOCO wordt als zeer positief 
ervaren, zeker gelet op de vergrijzing. Hier moet dan ruimte komen voor een soort van wijkpost. Waar 
van alles mogelijk is zoals bloedprikken. Men kan dit vergelijken met de vroegere wijkverzorging. Ook 
in het kader van ontmoeten van met name ouderen is dit een belangrijke voorziening, weliswaar 
kleinschalig! Het toekomstige MFC heeft hier ook een bepaalde rol in. 
 

3.  Siebengewald is om te wonen, werken doe je elders. 
 
Opmerkingen op stellingblad: 
Dus aantrekkelijk maken om hier te (komen) wonen. 
Kijk uit waar je de geitenstal neer zet. 
Juist mogelijkheden bieden voor jonge ondernemers. 
Ook woningen in buitengebied toestaan 
Het zou mensen verplichten om bij bepaald vakwerk dagelijks behoorlijk lang te reizen. 
Elders werken betekent vaak ver reizen, dat maakt Siebengewald oninteressant om te wonen. 
Jonge mensen die gestudeerd hebben trekken vaak weg naar waar ze een baan kunnen vinden, 
Siebengewald biedt te weinig ook voor wonen of je moet een echte Siebengewalder zijn. 
Vooral zorgen dat jongeren die in de omgeving van Venlo-Nijmegen werken hier kunnen blijven 
(komen) wonen 
Geen veehouderij te dicht bij de woonkern uitbreiding van woonkern wordt hierdoor onmogelijk. 
Wonen prima! Maar werken zul je vaak elders moeten doen. 
Hoeveel banen zouden er in Siebengewald zijn. 
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Discussie: 
Over het algemeen is er weinig werk in Siebengewald zelf. Op het industrieterrein in Bergen zijn 
ongeveer 600 arbeidsplaatsen . Verder is er nog het industrieterrein van Heijen. Als het wonen in 
Siebengewald aantrekkelijk is is elders werken geen probleem. Afstanden naar Nijmegen en Venlo 
zijn goed te doen.  
Mooi wonen en elders werken kan goed samen. Siebengewald zou zich moeten promoten als het gaat 
om het mooi wonen, we moeten het wel aantrekkelijker maken. Voor de toekomst van Siebengewald 
en voor de leefbaarheid is het van belang dat mensen uit het westen ook in Siebengewald komen 
wonen. Zij moeten hier een stuk grond kunnen kopen om te kunnen bouwen, dan komen werkende 
mensen hier naar toe.  
Er is hier veel natuur, het is dus aantrekkelijk om hier te komen wonen. Siebengewald moet ook mee 
in ontwikkelingen zoals in Afferden bij de golfbaan waar 150 woningen gerealiseerd worden. 
Daarentegen vraagt men zich ook wel af of Siebengewald niet gewoon klein moet blijven, dit heeft 
volgens de groep een negatieve invloed op de totale leefbaarheid van het dorp. Er moet wel opgepast 
worden dat er niet alleen voor kapitaalkrachtigen gebouwd gaat worden, dan wordt het voor starters 
wel erg moeilijk. Er zal een goede balans gevonden moeten worden tussen starter- senioren- en vrije 
markt koopwoningen. Het zou aantrekkelijk gemaakt moeten worden voor alle leeftijdsgroepen. 
Te veel mensen van buitenaf aantrekken kan ook tot gevolg hebben dat buren elkaar niet eens meer 
kennen.  
 

4. Meer werk in Siebengewald is meer inwoners en is dus goed voor de 
leefbaarheid. 

 
Opmerkingen op stellingblad: 
Niet meer haalbaar, bedrijven en industrie worden gedwongen naar industrieterrein te gaan. 
Meer werk is minder verhuizen. 
Opzet voor de toekomst is toerisme, betekent fietspadenverbetering, wegen enz, enz. 
Afgelopen 10 jaar is er minder werk door het verdwijnen van verschillende bedrijven.. 
Siebengewald is een pendeldorp 
Omliggende dorpen hebben industrieterrein dus werk buiten het dorp. 
Meer inwoners oke maar het mooie van Siebengewald is juist het kleine! ’t Dorpse! 
Siebengewald is een slaapdorp, meer inwoners betekent meer werk, meer leven in de brouwerij. 
Weinig mogelijkheden voor veel meer werk, dus komt de leefbaarheid op een andere manier tot stand. 
 
Discussie:  
Opmerkingen en discussiepunten zijn reeds besproken in de vorige stellingen! 
 
 

5. Wonen in Duitsland. Werk, school en vereniging in Siebengewald. Geen 
probleem. 

 
Opmerkingen op stellingblad: 
De grens is een denkbeeldige lijn dus wonen in Duitsland en verder gericht zijn op Siebengewald is 
goed mogelijk. 
Dit is waarschijnlijk van tijdelijke aard omdat het wonen in Duitsland  ook duurder wordt  
Iedereen moet goed en goedkoop kunnen wonen. Duitsland heeft een ander mentaliteit, grote 
verschillen in kosten waardoor meer  mensen in Duitsland gaan wonen. 
Verenigingen hebben hierdoor meer leden, subsidie komt in gedrang. 
  
Discussie: 
Het komt veel voor dat Nederlanders in grensstreken in Duitsland gaan wonen en toch gebruik maken 
van alle voorzieningen in de Nederlandse dorpen. Dit is eigenlijk een groter probleem voor de Duitse 
gemeenschappen.  
Knelpunt hierin is wel dat ‘Duitse’ kinderen geen subsidie ontvangen maar volop meedraaien in het 
verenigingsleven. 
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Slotronde discussie na de pauze. 
Vraagstelling: zijn alle facetten van het thema (voldoende) aan de orde geweest. De volgende punten 
werden nog aan de orde gesteld en voor zover niet hierboven reeds vermeld. 

- Vrijkomende agrarische bebouwing zou omgezet moeten worden in bedrijf 
- Bedrijven zouden zich op de toeristische mark kunnen toeleggen. Deze is enorm in 

ontwikkeling. Toerisme is voor de gehele gemeente de toekomst en dus zeker ook voor 
Siebengewald. Als voorbeeld worden de mini-campings of  kamperen bij de boer genoemd. 
B&B enz. 

- Gemeente dient meer ruggespraak te houden met dorp. Het moet een aanspreekpunt zijn. In 
het verleden heeft een dorpsraad niet gefunctioneerd omdat vaak kastanjes uit het vuur 
moesten worden gehaald, werden vaak achteraf geïnformeerd. Gemeente wil nu 
aanspreekpunt realiseren in elke kern en dorpen in het voortraject betrekken bij het beleid. 
Het Dorpsplan is hier zo’n voorbeeld van. Teven is er sprake van het beschikbaar stellen van 
een budget voor dorpsraden. 

- Het is jammer dat het industrieterrein aan de grens tussen Gennep en Siebengewald niet 
verder is ontwikkeld, een gemiste kans. Goed voor de werkgelegenheid en dus ook voor 
leefbaarheid van Siebengewald. 

- Het openbaar vervoer is een probleem. Bussen die er zijn zijn leeg. Mensen moeten zich er 
misschien op instellen. Het idee om het idee van de zogenaamde borrelbus door te trekken is 
misschien een oplossing. Dit zou nader onderzocht moeten worden. Waar ligt eigenlijk de 
behoefte vooral bij de ouderen zou dit in beeld gebracht moeten worden. Dit dient dan ook 
met de huidige deeltaxi vergeleken te worden. Deeltaxi is een vrij kostbare voorziening. 

-    
 
 
Tweede brainstormbijeenkomst: donderdag 15 november om 19.30 uur bij Wahlen. 
Thema: recreëren, leven en actief zijn in Siebengewald. 
 
Tot zover 
Voor het verslag. 
Mark  
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Verslag tweede brainstormbijeenkomst DOP-groep Siebengewald 
d.d. woensdag 15 november 2006 
 
Aanwezig: 
Rudi Jans; Jose Janssen-Welles; Annelies Vonk; Piet Roelofs;; Rob Ingenbleek; Jan Stammen; Jos 
Kersten;Math Loonen; Jeroen Jans; Jos Wahlen; Paul Jans; Geert Deckers; Theo Tebarts, Annie 
Verstraten; Andries Arts; Jan Straatman. 
 
Afgemeld: 
Broer Jaspers; Jasper Tebarts; Adri van Zitteren; Marijke van Duijnhoven; Jan van Triel; Ria Halman. 
 
Gemeente Bergen, coördinator leefbaarheid:    Mark Rijniers 
Synthese opbouwwerker    Birgit op de Laak 
 
Discussie/ brainstorm aan de hand van een vijftal stellingen. 
 

Thema: recreëren, leven en actief zijn in Siebengewald 
 
1.  Wil je wandelen of hardlopen, dan moet je eerst -met de auto- 

Siebengewald uit. 
 
Opmerkingen op stellingblad: 
Geen aantrekkelijke routes binnen of vanuit het dorp, wel heel veel mogelijkheden op zeer korte 
afstand. Wellicht kansen bij de visvijver. 
Er is niet veel moois aan gebouwen, parkjes, aangeklede pleinen. Kunt wel richting Vrij, Belt of 
Duitsland. Wandelen kan altijd, er zijn mogelijkheden grensoverschrijdend, route langs de visvijver of 
de Eckeltse beek. Wandelen en hardlopen kan maar niet in de natuur, het blijft een open vlakte. 
Voor mooie wandelroutes moet je de auto in. Binnen 15 minuten heb je mooie plekjes gevonden. In 
een straal van 10 kilometer is er prachtige natuur te vinden. 
Wandelen of hardlopen kun je altijd, het is echter niet veilig. Siebengewald natuur in de bebouwde 
kom. 
 
Discussie: 
Ouderen verzamelen voor hun fietstochten bij Harrie Weijs , moeten vervolgens goed opletten tot ze 
bij het fietspad zijn en hebben dan eigenlijk maar een route als optie namelijk langs de Grens. 
Voordeel is dat men met een tien minuten fietsen midden in de mooie natuur fietst. Duitsland, 
staatsbos en langs de maas bieden prachtige natuur met mooie routes, maar geen fietspaden.   
Door Siebengewald loopt geen fietsroute (knooppuntenroute). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Gennep waar de route wel midden door het centrum gaat met het voordeel dat mensen ook even tijd 
(en geld) besteden in dat centrum. Wellicht biedt de visvijver als deze klaar is de gelegenheid ook 
dichter bij de kern van Siebengewald een korte (ongeveer 5 km.) route te laten lopen. In het dorp 
ontbreken de fietsroutes, maar eigenlijk sowieso het groen. Het dorp is recht en strak als woondorp 
ingericht. Ook ontbreken trottoirs of zijn ze schots en scheef, wat de begaanbaarheid met de rollator 
ernstig bemoeilijkt (bijvoorbeeld bij het kerkhof). Op sommige plekken staan obstakels (auto’s, 
telefoonkast ) op de trottoirs, waardoor de wandelaar al dan niet met rollater gevaarlijk uit moet wijken 
naar de straat.  De aanblik van het dorp wordt niet als aantrekkelijk omschreven, hier zou een 
verbeterslag gemaakt moeten worden. Dorpsverfraaiing en onderhoud. 
Onderhoud zou er ook gepleegd moeten worden aan enkele fietspaden (bijv. richting de Hei) die 
opbreken als gevolg van boomwortels.  
 
De visvijver zou als aantrekkelijke buitenplaats vlak bij de kern, ook gelegenheid moeten bieden voor 
wandelaars, door de aanleg van wandelroutes (verschillende lengtes die naar keus onderling te 
combineren zijn). De wandelroutes kunnen een combinatie bieden van mogelijkheden om rond de 
vijver, rondom de Eckeltse beek en “de wal op” te wandelen. Over de verlichting in het buitengebied 
lopen de meningen uiteen, enerzijds wordt met het oog op sociale veiligheid gepleit voor gedoseerde 
verlichting op enkele routes in het buitengebied , namelijk Augustinusweg / Boterdijk. Van de andere 
kant wordt de duisternis in het buitengebied gewaardeerd met het oog op het natuurlijk milieu en de 
aanwezige dieren.     
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2. Visvijver en omgeving met de trekpleister en ontmoetingsplek van 
Siebengewald voor inwoner en toerist. 

 
Opmerkingen op stellingblad: 
Dit is op zich mogelijk maar zal veel tijd en geld kosten. Eerst de uitbreiding van de visvijver 
realiseren. Het moet niet perse maar het zou eventueel kunnen. Realisering zou ideaal zijn 
Er liggen zeer veel kansen, centraal gelegen en makkelijk wandelverbindingen te maken. Zou ook 
ideale plek voor MFC zijn. Visvijver is er voor de hengelsport en de wandelaar. Eventueel schaatsen 
in de winter. Geen horeca of andere activiteiten. 
Visvijver is een trekpleister maar ook kan er een mooie bebouwing omheen. 
Geitenstal is een obstakel in deze. 
 
Discussie: 
In maart 2007 wordt met het uitgraven (ontgrinden) van de visvijver gestart. De inschatting is dat over 
6 jaar de complete vijver klaar is. De charme van de vijver is volgens de groep de rust. Geen auto’s, 
geen activiteiten. Wel een goed en aantrekkelijk voetpad (toegankelijk voor mindervaliden), schaatsen 
in de winter, met mogelijkheid tot koek en zopie!  Pad en vijver zijn in ons idee een attractie voor 
overdag, geen verlichting plaatsen en i.v.m. veiligheid ’s avonds af te sluiten. Aan de overkant van de 
Siebengewaldseweg zou een mooie aantrekkelijke woonwijk kunnen verrijzen. De aanwezige 
geitenstal zou daarvoor naar een meer geschikte locatie moeten (kunnen) verhuizen.     
 
 

3.  Siebengewald mist een grote camping. 
 
Opmerkingen op stellingblad: 
Laat maar komen, grote camping en camping bij de boer. 
Er is voldoende aanbod in de gemeente, Siebengewald heeft echt niet meer te bieden. Omgeving is 
niet aantrekkelijk genoeg. 
Een camping zou een impuls kunnen zijn voor het dorp maar betekent ook overlast. 
Grote camping is niet reëel, klein bij de boer. 
Camping kan als andere bedrijven maar niet worden belemmerd in de bedrijfsvoering. 
Niet alleen een camping maar er zou ook nagedacht moeten worden over 
overnachtingsmogelijkheden B&B. 
 
Discussie: 
Er zijn niet meer zoveel nieuwe mogelijkheden voor landbouwontwikkeling in het buitengebied. De 
meeste gronden zijn in ontwikkeling of er zijn al serieuze gegadigden voor  (bijv. met gebied op de 
Belt zijn twee boeren bezig). Het verwevinggebied zou mogelijkheden voor recreatie en toerisme 
kunnen bieden. Gesteld wordt dat als dit economisch interessant was er al lang een ondernemer 
begonnen zou zijn…. Zittende ondernemers zoals bijvoorbeeld de Bourgondische hoeve geven aan 
dat hun (weliswaar kleine) overnachtingaccommodaties elk weekend gasten heeft voor eten en 
slapen. Ook de “goedkope”overnachtingsmogelijkheid bij bijvoorbeeld B. en B. (De Best) in Bergen 
lijkt goed te lopen.  
De komst van een grote camping zou bijdragen aan de leefbaarheid, het is van zinvol een degelijk 
initiatief te stimuleren. Een dergelijke camping zal buiten de kern moeten liggen, de overlast blijft 
daarmee beperkt en het profijt is er wel degelijk. Aan de andere kant wordt gezegd dat de komst van 
een camping te laat is; te veel voorzieningen zijn al uit Siebengewald verdwenen en die komen echt 
niet terug door de aanwezigheid van toeristen. Wat komt Siebengewald  voor de gemiddelde 
campingtoerist tekort? – geen groot bos, geen directe nabijheid van water. 
Er zijn wel mogelijkheden voor boerderijcampings, de op rust en ruimte gerichte toerist zal dit 
aantrekken. Wel wordt aangegeven dat een boerderijcamping de minst rendabele vorm van toeristisch 
ondernemen is.   
 
   
 

4. Siebengewald heeft voldoende vrijetijdsverenigingen, voor ieders wat 
wils. 
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Opmerkingen op stellingblad: 
Dit is moeilijk. Volleybal voor gevorderden kan hier al niet in de gymzaal. Meer sportmogelijkheden 
zou welkom zijn maar het is de vraag of dit realiseerbaar is. Verenigingen lopen zeer uiteen van 
sportief tot cultureel. Sommige sporten zijn elders en dat is geen enkel probleem. 
Er zijn veel verenigingen maar er zou een breed scala aan sportieve activiteiten aan jeugd geboden 
moeten worden. Stormvogels zou een sportvereniging moeten worden. Jong Nederland samen met 
De Meander(muziekschool) meer culturele activiteiten aanbieden. 
Voor elke vereniging zijn weer vrijwilligers nodig. Sommige zitten in verschillende verenigingen, dat 
gaat veel tijd vragen. Wat we hebben moet goed gebeuren. 
  
Discussie:  
Siebengewald heeft een rijk verenigingsleven. Logischerwijs zijn grotere voorzieningen als een 
zwembad niet in de eigen kern, maar op fietsafstand namelijk in Bergen zijn die voorzieningen wel 
voorhanden. Misschien is het aanbod wel wat eenzijdig. Met name in sport voor de jeugd is er 
eigenlijk alleen voetbal en tennis. In de brainstormgroep wordt gepleit voor een brede sportvereniging 
waarin kinderen met verschillende sporten kennis maken. Anderen zetten bij de haalbaarheid van een 
dergelijk initiatief hun vraagtekens omdat elke club zijn eigen sport zal promoten (de voetbalclub zal 
de goede renners niet naar de atletiekvereniging verwijzen omdat ze zelf deze sporters ook heel goed 
kan gebruiken.) Daarnaast komt de vraag op of kinderen er nog iets bij moeten hebben, ze hebben 
het vaak al zo druk… 
Het zou toekomstbestendig zijn om met meerdere kernen de sportaccommodaties te gebruiken (denk 
aan Siebengewald / Afferden) Het “dorpse”van de eigen vereniging is weg als halverwege Bergen het 
gezamenlijke veld ligt, maar als deze schaal belangrijk is voor het voortbestaan van de vereniging is 
de keus snel duidelijk. Het is belangrijk de toekomstmogelijkheden van de kleine en grote sporten ruim 
te zien (bovendorps / gemeentelijk) Jos Kersten wil zitting nemen in een werkgroep die 
bovengenoemde mogelijkheden nader zou onderzoeken). 
   
Er zijn ook andere verenigingen dan sport, KBO en Zij-actief hebben voor velen een belangrijke 
ontmoetingsfunctie. Ook het aanbod op cultureel gebied is groot, de stelling is dat “als er animo voor 
is het in Siebengewald van de grond komt”. Er zijn wel altijd een paar aanjagers nodig. 
 
 

5. Website Siebengewald.com en de grenskoerier hebben geen 
toegevoegde waarde. 

 
Opmerkingen op stellingblad: 
Zowel website als grenskoerier is zeer informatief. Ze zijn beide zeer nodig voor de gemeenschap om 
iedereen op de hoogte te houden. Ze hebben zeker voor ouderen een toegevoegde waarde, voor 
jongeren is dat wat minder. 
Grenskoerier heeft toegevoegde waarde, website veel minder. De inbreng van beiden zou beter 
kunnen. 
Website wordt te weinig gebruikt. Grenskoerier zou voor iedereen moeten zijn niet alleen voor de 
abonnees. In de dorpskrant zouden meer mensen aan het woord moeten komen.  
 
Discussie: 
Grenskoerier is een dorpsblad voor abonnees. 510 van de 825 gezinnen hebben een abonnement. 
Grenskoerier en website zijn twee afzonderlijke initiatieven. De website is (later dan het papieren 
dorpsblad) gestart als een digitale activiteitenkalender. De afspraak is gemaakt dat beiden geen 
concurrent van elkaar mogen zijn. De site heeft momenteel 2500 hits per maand.  
De verwachting is dat in de toekomst de papieren versie van het dorpsblad zal verdwijnen. Tot nu toe  
maken echter de verenigingen nog onvoldoende gebruik van de mogelijkheden om hun nieuws op de 
website te plaatsen. De site biedt veel mogelijkheden ook in het laten zien van bewegende beelden. 
Het onderhoud /beheer van de site is wel veel werk en actualiteit is van wezenlijk belang om 
succesvol te zijn. 
 
 
Afsluitende ronde: 

• Piet Roelofs brengt de vraag in of Siebengewald in de toekomst m.n. aantrekkelijk wil zijn voor 
de eigen inwoners of ook voor extra inwoners van buitenaf. Zo ja, hoe dan. Enkele ideeën: 
welkomstcomité, infoblad , DVD over Siebengewald, een of twee maal per jaar een 
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bijeenkomst voor nieuwe inwoners van Siebengewald, “integratiecursus” voor Siebengewald 
met activiteiten en gewoontes in het dorp. Van dit idee is een leuk project te maken! 

• Jos Wahlen brengt in dat de horecavereniging st. Willibrord een vlugschrift zal verspreiden 
(januari 2007) met alle informatie m.b.t. de horeca. 

• De gemeentelijke infozuil bevat weinig informatie over Siebengewald. 

• Er zou een landschapsontwikkelingsplan moeten komen waarin m.n. richtlijnen voor de 
inpassing van nieuwe gebouwelijke ontwikkelingen  (bijv. opslag van bedrijven uit het zicht) 
entree van het dorp via Drei Angel  niet echt een fraai schilderwerkje voor de dorpsentree. 
Men loopt er tegen aan dat ambtenaren die vergunningen verlenen , het dorp onvoldoende 
kennen om goede inpassing van voorzieningen vooraf te regelen. 

• Op sommige plaatsen in Siebengewald ligt veel afval. Opruimen en handhaven zegt de 
dorpsplan-brainstormgroep. 

• M.b.t. woningbouw zou ook een beeldkwaliteitsplan haar waarde kunnen hebben. Soms vallen 
nieuwe huizen nu teveel uit de rij (letterlijk) en figuurlijk door te moderne bouw tussen 
traditionele huizen. De meningen zijn hierover echter verdeeld (smaken verschillen) . 

• Heeft de gemeente een zorgplicht voor het kunnen bereiken van de meest essentiële tv-
zenders  (bijv. voor doorgifte van informatie bij rampen)?  30 tot 40 % van de bewoners in het 
buitengebied is niet aangesloten op de kabel en per 11 december is de analoge tv uit de 
ether.  Behalve schotels per huishouden is er voor deze bewoners geen alternatief, want 
digitenne is er niet in Bergen. Mark Rijniers zoekt dit uit. 

 
Een bedankje aan de voorzitters  van deze tweede avond! Math Loonen en Jos Wahlen geven het  
stokje door aan Piet Roelofs en Rob Ingenbleek.  
Derde brainstormbijeenkomst: woensdag 17 januari  vanaf 19.30 uur bij Wahlen. 
Thema: Jong en Oud in Siebengewald.  
Huiswerk: bedenk drie punten die jij belangrijk vindt voor de leefbaarheid in Siebengewald en drie 
zaken waaraan je je ergert. 
 
 
Tot zover 
Voor het verslag 
Mark Rijniers 
Birgit op de Laak  
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Verslag derde brainstorm-bijeenkomst DOP-groep Siebengewald 
d.d. woensdag 17 januari 2007 
 
Aanwezig: 
Rudi Jans; Jose Janssen-Welles; Annelies Vonk; Piet Roelofs; Rob Ingenbleek; Jan Stammen; Jan 
van Triel; Jos Kersten; Ria Halman; Math Loonen; Adri van Zitteren; Annie Verstraten; Andries Arts; 
Jos Wahlen; Paul Jans; Theo Tebarts. 
Jeugd:  
Peter Munsters; Bart Koks; Ronnie Janssen; Frank Munsters; Evelien Verpoort; Susan Welles; Anne 
Krebbers 
 
Gemeente Bergen, coördinator leefbaarheid:    Mark Rijniers 
Synthese opbouwwerker    Birgit op de Laak 
 
Afgemeld: 
Broer Jaspers; Jan Straatman; Marijke van Duijnhoven;. Jeroen Jans; Geert Deckers; 

 
 
Thema: Jong en oud in Siebengewald 
 
Deel 1  Werkopdracht; wat maakt je enthousiast en wat stoort je in je dorp 
 
Werkopdracht in kleine groepjes waarin men zich moet verplaatsen in een bepaald type. Men krijgt de 
vraag voorgelegd; wat maakt jou enthousiast over het leven, de leefbaarheid in je dorp of de vraag 
wat stoort jou aan het leven, de leefbaarheid in je dorp. In onderstaand schema worden de types en 
de opmerkingen per werkgroep aangegeven. 
  

Werkgroep DOP Siebengewald 

Type  Wordt enthousiast van Wat stoort je 

Werkloze  - weinig aanbod werk in directe omgeving 
- geen uitdaging om te ondernemen 
- weinig begeleiding om aan de slag te gaan 

Verslaafde - via begeleiding integreren in dorp 
- actief zijn in verenigingen 
- geaccepteerd worden door buren 
- een uitgestoken hand krijgen 
- niet in isolement terecht komen 

 

Bijstands-
gerechtigde 

- gesubsidieerde scholing 
- vrijwilligerswerk, mantelzorg school, 
bij verenigingen 
- stagelopen 
- vooral bij schoolverlaters investeren 

- openbaar vervoer 
- extra sportvoorzieningen 
- werkaanbod is te laag 
- gezondheidscentra te ver 
- voedselbank 
- praatplek 

Gepensioneerde - voldoende jonge bevolking om me 
heen 
- voorzieningen behouden en 
uitbreiden met huisarts 
- fietspad in mooie omgeving 
- voldoende vrijwilligersmogelijkheden 
- ontspanning 

- voorzieningen, huisarts, therapeut 
- MFC met Jeu de boules 
- bankvoorziening 
- openbaar vervoer 
- winkels 
- goed en veilig fietspad(Gochse dijk is erg 
slecht!!) 
- goed draaiende KBO 
- senioeren woningen met verblijfaccommodatie 
ivm familiefeestjes 

Alleenstaande - verenigingsleven, vrijwilligerswerk 
- MFC 
- horeca-activiteiten 
- een-persoonswoningen(klooster) 

- dansavonden 
- partner zoeken in eigen dorp is moeilijk 
- HenP is te vroeg dicht 
-veiligheid is gebonden aan de waakzaamheid 
van goede buren 
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Werkgroep DOP Siebengewald 

Type  Wordt enthousiast van Wat stoort je 

Agrariër - verkoop aan huis 
- uitbreidingsmogelijkheden 
- grensverkeer 
- makkelijk personeel te krijgen 

 

Gehandicapte - behulpzaamheid dorpsgenoten 
- taxibusjes aangepast 
- snelle opname in schoolkring 

- slechte toestand wegen, trottoirs en fietspad 
- bereikbaarheid medische voorzieningen 
Straatverlichting(nuttige verlichting) 

Vrijwilliger - waardering voor de diensten die 
geleverd worden 
- democratisch motiverende 
samenwerking 
- financiële middelen om activiteiten 
goed te kunnen uitvoeren 

 

Kapitaal-
krachtige 
inwoner 

- Golfbaan(+ Drieangel) 
- de rust ruimte en gezonde lucht 
- je krijgt snel iets geregeld 
- ligging voor luchthaven recreatie en 
grote stad 
- ’t houden van paarden 

- beperkingen in de woningbouw 
- gebouwelijk zeer beperkt dorp waarde van 
woning blijft achter bij rest van Nederland 
-weinig “lotgenoten” 

Toerist - gastvrije dorpsbewoners 
- passende horecagelegenheden 
- fraai dorp in groene omgeving 
- netwerk fietspaden 

 

Ondernemer - meer medewerking vd overheid 
krijgen 
- meer huizen bouwen 
- dorp moet leefbaar blijven 
- bloeiend verenigingsleven 
- goede PR naar Duitsers 
- gebruik maken vanm fietstoerisme 
- school 

- beperkt in uitlatingen, sociale controle 
- bankfaciliteit is weg 
- inwoners verwachten veel buiten het zakelijke 
om 
- weinig mogelijkheden o0m te stunten 
- beperkt in je privé-leven 

Oudere - Sociale contacten 
- verenigingsleven 
- rustig 
- wandel- en fietsmogelijkheden 

- zorgmogelijkheden 
- bestrating en fietspad 
- verlichting optimaliseren 
- openbaar vervoer 
- hang jongeren 
- Gochsedijk nog niet opgeknapt 

Leraar/ 
onderwijzer 

- schoolvoorziening 
- jeugd 
Voorzieningen creeren voor de jeugd 
- veiligheid 
- dorpsleven 
- rust 

- te weinig ontplooiing 
- te eigen in het dorp 
- je kunt niet van school wisselen in het dorp 

Duitser - winkels en ander 
voorzieningen(tanken) 
- jaarmarkt 
- voetbalclub, junioren 
- minimale deelname aan 
dorpsgebeuren 
- koopgedrag over en weer 

- openbaar vervoer slecht 

Zieke - sociale contacten 
- behulpzaamheid, buren en 
kennissen 
- verlaagde drempels, fysio 

- zorg voor hulpverleners 
- mantelzorg 
- dokterspost 
- goed taxi en busvervoer 
- voorlichting over voorzieningen 
- wandelroutes 
- ontmoetingsplek 
- goede telefonische bereikbaarheid 
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Werkgroep DOP Siebengewald 

Type  Wordt enthousiast van Wat stoort je 

Bezoeker  - dorpsentrees 
- geen mooi dorp(arme uitstraling) 
- 2 dorpen, geen centrum! 

Gemeenteraad  - aanzien van het dorp 
- geen dokter, bank en postkantoor 
- werkgelegenheid 
- geen dorpsraad 

  
De werkgroep DOP Siebengewald is deze avond aangevuld met 7 jongeren die eveneens aan de slag 
gaan met de genoemde werkopdracht. In onderstaand schem worden alle opmerkingen van deze 
jongeren aangegeven 
 

Jeugd Siebengewald 

Type Wordt enthousiast van Wat stoort je 

Bezoeker - Rustige omgeving 
- Onderlinge contacten, 
mensengroeten en kennen elkaar 
- veel uitgaansmogelijkheden, cafe’s 
en restaurants 
- dorp is klein en knus 

 

Verslaafde  - geen hulp en opvang 
- geen waardering van buitenstaanders 
- legale plaatsen om te kunnen gebruiken 

werkende  - geen industrie werkgelegenheid in dorp 
- openbaar vervoer 
- kinderopvang, prijzig nabijheid 

Niet- 
Siebengewalder 

- onderlinge contacten, gastvrij, 
gezellig, iedereen kent elkaar 
- rustige omgeving, bosrijke natuur 
- goedkope woongelegenheden 
- meer kledingwinkels 
- Pizzeria voor na het stappen(wens) 
- beter openbaar vervoer 

 

Werkloze - vrijetijdsbesteding door de week 
- werkgelegenheid, arbeidsbureau 
- sociale kijk op werkloze 
- vrijwilligerswerk 
- mogelijkheid tot goedkope 
levenswijze, wonen en 
levensmiddelen 

 

Niet 
Siebengewalder 

 - openbaar vervoer 
- gebrek aan sociale voorzieningen(dokter,bank) 
- aankleding uitstraling van het dorp(lelijk dorp) 

Schoolkind - Veiligheid, speeltuin, straat 
- goede betaalbare naschoolse 
hobby-activiteiten 
- met plezier naar school, niet pesten 
- goede begeleiding 

- weinig speelvelden, speeltuin, park 
- verkeersveiligheid bij school 
- activiteiten, educatieve uitstapjes 
-pesten, bij groep moeten horen, ruzie, beoordeelt 
worden 

Vrijwilliger  - waardering 
- er wordt te veel verwacht 
- verplichtingen 
- te weinig mogelijkheden binnen de vereniging 
(geld,hulpmiddelen) 

Jongere  - eenplek voor jongeren om ongestoord je gang te 
kunnen gaan(keet) 
- slecht openbaar vervoer 
- specifieke sporten kunnen 
beoefenen(honkbal,judo) 
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Deel 2  Bespreken werkopdracht; positieve en negatieve kanten van Siebengewald 
 
Na het werken in de groepen worden alle resultaten, die op flaps zijn geschreven, opgehangen. Aan 
elke deelnemer wordt gevraagd 2 punten te noemen die hem/haar het meeste opvallen als men naar 
alle resultaten kijkt. In de groep wordt in deze discussie gesproken over positieve en negatieve kanten 
van Siebengewald. Een overzicht in volgend schema. 
 
 
 

Positieve en negatieve kanten van Siebengewald 
Positief Negatief 

Gastvrij dorp/ mensen Busvervoer in het algemeen + vervoer voor 
schooljeugd 

Rijk verenigingsleven Teveel bureaucratie voor ondernemers 

De rust Slechte wegen, trottoirs en verlichting 

Veel vrijwilligers Veilige schoolweg 

Toekomstge MFC, goede accommodatie voor 
verenigingen 

Geen huisarts, apotheek, bank en postkantoor, 
voorzieningen voor mindervaliden/ouderen.  

Toch een mooi dorp/ met name sfeer Kinderopvang algemeen/ na school 

Stage lopen(mn uitkeringsgerechtigden) Lelijk dorp 

 Verdeeld dorp 

 Verslaafden makkelijk te voorzien 

 Hangplek voor jongeren (is afgebroken) 

 Een plek voor jongeren zonder toezicht(keet) 

 Geen dorpsraad 

 Te weinig steun voor verenigingen(geld) 

 Entrees voor de dorpen 

 Wanordelijke tuinen en bouwwerken 

 Siebengewald staat te weinig op de kaart, telt 
niet mee als recreatiedorp, geen 
camperplaatsen. 

 Onveilige Gochsedijk en Nieuweweg 

 Reclame verenigingen naar dagbladen 
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Deel 3  De huiswerkopdracht. 
 
Alle leden van de werkgroep hadden als huiswerk meegekregen na te denken over zaken die 
belangrijk zijn voor Siebengewald en zaken die tot ergernis leiden. In onderstaand schema zijn de 
opmerkingen van de groep in de afrondende discussie verwerkt in Ergernissen en belangrijke zaken 
van Siebengewald weergegeven. 
 

Leefbaarheid van Siebengewald 
Ergernissen Belangrijk 

’t dorpse Onenigheid tussen provincie en gemeente mbt 
Gochsedijk 

In stand houden van verenigingsleven Meldpunt activiteiten/activiteitenkalender met een 
afstemmingsvergadering(moet weer opgepakt 
worden) 

Woningen blijven bouwen(betaalbare) Wat is het hart van het dorp 

In stand houden van de winkelvoorziening Vernielingen/coureurs/drempels 

Centrale kermis(op oude plaats) Bewaren van de geschiedenis en de cultuur, 
beschikbaar voor kinderen en toeristen(vb hoe 
wordt een ‘bessem’ gemaakt. 

Weinig criminaliteit/betrekkelijk veilig Openbaar vervoer/ communicatie daarover 

Goede verstandhouding tussen jeugd-/groepen Te weinig aandacht voor jeugd tussen 12 en 16 
jaar(belangrijk om met deze jeugd te 
communiceren) 

Acceptatie door omgeving/buren(als voorbeeld 
wordt de beachparty genoemd) 

Inventariseren bij kinderen wat zij echt leuk 
vinden(koninginnendag etc.) 

Entrees van het dorp Uitdragen van wat wij gedaan hebben 

De verzameling van lelijke huizen Siebengewald moet stem laten horen als er 
plannen gemaakt worden, gemeente is er om 
ons te dienen  

De geitenstal waardoor Siebengewald beperkt 
wordt in de 
ontwikkelings/uitbreidingsmogelijkheden 

Aanstellen van een ambtenaar voor 
Siebengewald. Zorgt voor groot 
leefbaarheidgehalte. Steeds afvragen wat 
verbeterd kan worden. Voortdurend contact 
tussen ambtenaar en dorp. Ambtenaar moet ook 
verantwoording afleggen aan dorp.  

Hondenpoep, in zakjes en hondenuitlaatplaatsen 
aangevenm 

Echte zorg moet naar Siebengewald komen 

Lantaarnpaal die al zeker drie jaar scheef staat. 
Geen interesse voor de uitstraling van 
Siebengewald 

Actief betrekken van bewoners bij plannen via 
een dorpsraad en/of te vormen groepen. 

Mensen die niet beschikken over voldoende 
sociale vaardigheden worden maar niet 
geholpen. Gemeente en dorp moet deze mensen 
bij de hand nemen en helpen om ze zelfstandig 
hun bijdrage aan de samenleving te laten geven 

Meningen van inwoners vaker peilen in diverse 
vormen(kan ook in de kroeg!) 

 Siebengewald moet aantrekkelijker worden om er 
te gaan wonen. Bevolking zou evenwichtiger 
opgebouwd moeten zijn 

 Het dorp moet zijn specifieke gezelligheid 
houden 

 
Met deze derde bijeenkomst worden de brainstormavonden over het dorpsontwikkelingsplan 
Siebengewald afgesloten. Er zal een kleine groep mensen gevormd worden die alle informatie verder 
gaan verwerken. Tevens zal deze groep nadenken over de terugkoppeling naar alle inwoners van het 
dorp om te kijken of datgene wat door de werkgroep bedacht is ook daadwerkelijk in het dorp leeft. 
Getracht wordt om dit op creatieve ludieke wijze verder uit te voeren. Er wordt gestreefd naar een 
soort van ‘MOTTO’ voor Siebengewald. Wordt vervolgd,.Tot zover 
 
Voor het verslag, Mark Rijniers  
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Bijlage 3. 

Leefbaarheid en conclusies Communicatiebeleidsplan gemeente 

Bergen 2005-2007. 

Dit hoofdstuk is een kopie van de tekst op de website van de gemeente Bergen(L). Het is belangrijk om 

de relatie te zien tussen het grotere kader “onze gemeente” en het “Dorpsontwikkelingsplan” (DOP). 

Leefbaarheid. 

De gemeente zet sterk in op de verbetering van het niveau aan basisvoorzieningen in de diverse kernen 

en wil in dit traject de burgers zelf een centrale rol geven. Leefbaarheid verdient de volledige aandacht 

om te voorkomen dat door concentratie van voorzieningen in hoofdkernen de leefbaarheid in de 
dorpen onder druk komt te staan.  

De centrale rol die de inwoners per kern hierin moeten vervullen kan gerealiseerd worden door de 

communicatie met de dorpsraden intens te verstevigen. Deze dorpsraden vormen het aanspreekpunt 

per kern als er gesproken wordt over de leefbaarheid in alle facetten. Bijkomend doel van de gemeente 
is dan ook om in alle vijf de dorpen een dorpsraad/initiatiefgroep te formeren. Momenteel zijn er drie 

dorpsraden (Afferden, Well en Wellerlooi) en is een initiatiefgroep (Siebengewald) actief. Deze 

groepen vormen een goede afspiegeling van het dorp. Een dorpsraad Bergen (hoofdkern) ontbreekt 
nog in het rijtje.  

 

 

Concreet werken aan de leefbaarheid  

In 2003 heeft de gemeente Bergen de stichting Synthese opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren 

naar de mogelijkheden voor dorpsservicecentra in de gemeente Bergen. Dit onderzoek was met name 

gericht op de kernen Wellerlooi en Siebengewald. Achtergrond van deze opdracht is dat door een 
gestage afbraak van voorzieningen, met name in Wellerlooi, de leefbaarheid onder druk komt te staan. 

Belangrijk zijn ook de veranderingen in de samenleving zoals individualisering, vergrijzing en 

ontgroening. Structurele aandacht voor behoud en versterking van leefbaarheid en vitaliteit is daarom 
noodzakelijk.  

 

Methodiek aanpak leefbaarheid  

De afdeling Welzijn heeft samen met de stichting Synthese een methodiek ontwikkeld om samen met 
inwoners verder te praten over de (verbetering van) leefbaarheid en vitaliteit in de betreffende kernen. 

Op deze manier wordt toegewerkt naar een meer structurele aanpak om, samen met inwoners, te 

komen tot een plan van aanpak voor realisering en behoud van basisvoorzieningen. Maatwerk blijft 
daarbij van belang: er zijn geen kant en klare oplossingen voor leefbaarheid. Elke kern heeft zo zijn 

eigen mogelijkheden en vraagt om een eigen benadering. Deze manier van werken zorgt ook voor een 

enorm draagvlak bij de uitwerking van de mogelijkheden per kern.  
In een viertal sessies wordt volgens een methodische aanpak een plan ontwikkeld voor een 

Dorpsservicecentrum of Multifunctioneel Centrum in het betreffende dorp. Daarna wordt het plan 

uitgewerkt door een apart samengestelde betrokken groep inwoners. Dit totale proces wordt getrokken 

door de senior beleidsambtenaar van de gemeente, die gezien kan worden in dit proces als een 
Coördinator Leefbaarheid, en de opbouwwerker van Synthese. Er wordt gezorgd dat dit traject aansluit 

bij de beleidsontwikkelingen in het kader van Wonen, Welzijn, Zorg omdat de aanwezigheid van 

bepaalde basisvoorzieningen essentieel zijn voor het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 

wonen in de thuissituatie. 
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Conclusies Communicatiebeleidsplan gemeente Bergen 2005-2007. 

Communicatiebeleidsplan 

 

Samen met een extern bureau heeft de gemeente een communicatiebeleidsplan ontwikkeld. De 

aanleiding tot het maken van dit meerjaren plan ligt in de behoefte aan een samenhangend 
communicatiebeleid, gekoppeld aan onze ambitie om Bergen zowel intern als extern overtuigend te 

profileren en positioneren.  

 

 

Bergen algemeen. 

 

Conclusie: 
Dorpen hebben ieder hun eigen identiteit. De Bergenaar bestaat in dat opzicht niet. De industrie, 

agrarische sector, toerisme en recreatie en de horeca ontwikkelen daartoe te weinig kracht om Bergen 

daarmee een eigen gezicht te geven. Het gezamenlijke “product” Bergen moet en kan duidelijker 
uitgewerkt worden. De bereidheid om daaraan te werken is bij alle betrokkenen aanwezig. 

 

De samenleving. 
 

Conclusie: 

De kracht van de gemeenschap Bergen zit in de vitaliteit van de dorpen. Ieder dorp wil zijn eigen 

vitaliteit behouden. Synergie kan ontstaan als dorpen op basis van welbegrepen eigenbelang met 
anderen gaan samenwerken. Mensen op sleutelposities en kartrekkers zullen daartoe bijeengebracht 

moeten worden en aangemoedigd worden tot het nemen van vernieuwende initiatieven. Op die manier 

kan communicatie de samenwerking bevorderen en het “product” Bergen inhoud geven. 
 

De economie. 

 

Conclusie: 
Bergen benut zijn natuurlijke mogelijkheden te weinig om er economisch baat bij te hebben. De 

behoefte en de mogelijkheden zijn daartoe echter onmiskenbaar aanwezig. Vanuit 

communicatieperspectief gezien, dient de gemeente (bestuur, raad en ambtelijke organisatie) haar 
visie, inzet en resultaten te expliciteren en pro-actief en overtuigend te presenteren i.c. aan te scherpen. 

Er heersen nu nog de nodige misverstanden en irritaties over de samenwerking van maatschappelijke 

belangengroeperingen met de gemeente. Dat beïnvloedt de wederzijdse beeldvorming negatief en 
komt een succesvolle samenwerking niet ten goede. 

Communicatie kan ertoe bijdragen, dat de ontwikkelingsprocessen goed verlopen en dat de 

bekendheid en acceptatie ervan toeneemt. Aandachtspunt daarbij is het adequaat uitwisselen van 

informatie en het meer bijeenbrengen van mensen en groeperingen. 
 

Het beleid. 

 
Conclusie: 

De gewenste en noodzakelijke positionering en koersbepaling van Bergen vereist een interactieve 

aanpak van de beleidsontwikkeling. In het communicatiebeleid moet er aandacht zijn voor 

communicatie als instrument om beleid te ontwikkelen en als instrument om te positioneren en te 
profileren. 

 

De strategische positie. 
 

Conclusie: 
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De in gang gezette ontwikkelingen verdienen het ook vanuit communicatieperspectief om veel steun 

en aandacht te krijgen. Op die manier kunnen ze tot voorbeeld en inspiratie dienen, met als gevolg dat 

ze draagvlak krijgen en gevolgd worden door nieuwe initiatieven. 
 

De mensen, middelen en momenten. 

 
Conclusie: 

De inzet van mensen, middelen en momenten voor communicatie heeft te weinig tot resultaat, dat de 

inwoners op de hoogte zijn van taken en de werkwijze van de ambtelijke organisatie en taakverdeling 
tussen raad en college. De samenhang en afstemming tussen de diverse interne en externe media 

behoeft meer regie. Daaruit kan de verkeerde en onvolledige beeldvorming worden verklaard. Dat kan 

weer leiden tot een gebrek aan vertrouwen in de competenties van  betrokkenen. 

 
De communicatiekracht. 

 

Conclusie: 
De communicatiekracht kan aanmerkelijk vergroot worden als er op gemeentelijk niveau een uitspraak 

komt over de gewenste positie die Bergen wil gaan innemen in zijn omgeving, er een actieplan komt 

dat aangeeft hoe de gewenste positionering gerealiseerd kan worden, de juiste mensen bijeenkomen 
die daar invulling aan geven en er door aanpak en betrokkenheid een spirit ontstaat die mensen 

motiveert en aanzet tot lef. 
 


