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Voorwoord

Deze nota is opgesteld door de nieuwe DorpsRAAD Stevensbeek en heeft zich laten
leiden door ervaringen uit het verleden en de actuele behoeften van het dorp. De
ambities van het dorp zijn groot omdat de krimpende gemeenschap zich tot een
uiterste wil inspannen om de leefbaarheid te behouden. Tegelijk beseft het dorp dat
een te hoog ambitieniveau niet realistisch is met de beschikbare toerusting in tijd,
kwaliteit en instrumenten waarover het dorp beschikt. Het ambitieniveau van
Stevensbeek is daarom sterk afhankelijk van de balans in willen en kunnen.
Tegelijk heeft Stevensbeek zeer succesvolle ervaringen van plannen en initiatieven
die door de gemeenschap zijn opgepakt en uitgevoerd. De energie van het dorp om
mee te doen en mee te werken is groot. Dat maakt dat, met de positieve houding
van veel inwoners, burgers niet gauw overvraagd zijn en er veel bereidheid is om
samen de leefbaarheid van het dorp te behouden en mogelijk te versterken. De
betrokkenheid is groot en men beoordeeld al snel: “het doet er toe en ik vind het
leuk!”. Dat maakt dat het ambitieniveau van het dorp niet te zuinig hoeft te zijn en
Stevensbeek de lat best wel hoog durft te leggen in het evenwicht van willen en
kunnen.

DorpsRAAD Stevensbeek
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Leefbaarheid
Voortschrijdend inzicht
Op welke manier zorgen we dat alle dorpsbewoners mee kunnen (blijven) doen, ook
de mensen die minder mobiel zijn en meer ondersteuning nodig hebben? Hoe
bereiken we de jeugd en/of de minder actief betrokken dorpsbewoner bij onze
leefbaarheidsvraagstukken? Deze, en misschien nog wel veel meer vragen, is de
vraag voor onze toekomst om de leefbaarheid te behouden. Het is immers
mensenwerk. Het is niet het doel om angstvallig vast te houden aan het oude. Het is
de uitdaging om met een eigentijdse insteek en innovatiekracht de inzet van onze
dorpsbewoners, de werkgroepen, verenigingen en stichtingen te gebruiken om het
dorp leefbaar te houden.

Onze doelstelling

De Vereniging Stevensbeek heeft als doel de leefbaarheid in
Stevensbeek te versterken, de levensloopbestendigheid en de
attractiviteit te vergroten.

Het dorp richt zich op het gebied van:
o economische dragers,
o behoud van de basisschool
o samenwerking met alle in het dorp aanwezige scholen,
o behoud en verbetering van voorzieningen
o in het bijzonder het bevorderen van het gebruik van het dorpshuis,
o wonen,
o het verenigingsleven
o verkeers- en milieuveiligheid.
o duurzaamheid
o een duurzame samenleving waarin dorpelingen gelijkwaardig naast en met
elkaar hun bijdrage leveren aan de gemeenschapszin en prettig wonen.
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De Vereniging Stevensbeek beschikt over een brede scoop van kaders en richtlijnen
die bijdragen aan de leefbaarheidsopgaven van het dorp. Bijvoorbeeld:
1)
Het vastgestelde Koersplan (2010)
2)
De vastgestelde Dorpsvisie (2013)
3)
Werkgroepen en projectgroepen met ieder hun eigen doelen en
uitvoeringsprogramma’s.
4)
Verenigingen met diverse activiteiten en initiatieven
5)
Stichtingen met gemeenschappelijke doelen
De Vereniging Stevensbeek beschikt dus over een duidelijke doelstelling dat met
diverse vastgestelde plannen wordt ondersteund en met diverse partijen wordt
gedragen en uitgevoerd.
Toch heeft de vereniging behoefte om speerpunten te benoemen die een grote
prioriteit mogen krijgen. Het betreft aandachtspunten die over het algemeen veel
effect hebben op de leefbaarheid en onderwerpen waar veelal jaren voorbereiding
in zit voordat de resultaten meetbaar zijn.
De speerpunten van de Vereniging Stevensbeek zijn:
a)
woningbouw
b)
werkgelegenheid – economie
c)
basisschool
d)
functionaliteit ’t Stekske
e)
ondersteuning werkgroepen, projectgroepen, verenigingen
De leefbaarheid van Stevensbeek is het hoogste ambitieniveau voor het dorp die we
als volgt kunnen omschrijven:
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Ambitie

Stevensbeek is een groeiend dorp waar de mensen prettig
wonen en waarin de sociale cohesie groot is. De inwoners
hebben een groot lokaal bewustzijn en worden door de
aantrekkelijkheid van het samenleven geprikkeld deel te nemen
aan activiteiten en ieder op hun eigen wijze, een bijdrage te
leveren aan de gemeenschap.
Het dorp kent voldoende maatschappelijke voorzieningen van
goede kwaliteit waarbij het dorpshuis, de sportvoorzieningen
en de basisschool het hart vormen.
Het dorp biedt voor allerlei mensen, van verschillende
leeftijden, achtergronden en sociale klassen, woningen die
passen bij de vraag.
Het dorp stimuleert economische activiteiten voor het bieden
van werkgelegenheid en het voorzien van inkomen.
Stevensbeek richt zich op een duurzame toekomst met een
samenleving die eerlijk en in evenwicht met elkaar samenleeft
en werkt.
De ambitie van Stevensbeek kan je daarom als volgt samenvatten:
1)
voldoende groot in aantal bewoners
2)
een groot lokaal bewustzijn van de inwoners
3)
goede voorzieningen op het gebied van sport, vrije tijd en school
4)
voldoende en gevarieerd woningaanbod
5)
economische activiteiten voor werk en inkomen
6)
duurzaam
7)
eerlijk en samen met elkaar
Deze ambitie en de doelstelling van Stevensbeek wordt vormgegeven door de
mensen van Stevensbeek zelf. Door individuele initiatieven en activiteiten, door de
werk- en projectgroepen, door de verenigingen, door de stichtingen van
Stevensbeek en door de Vereniging Stevensbeek.
De Vereniging Stevensbeek vertaalt de ambitie en doelstelling naar de volgende
doelen:
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Onze doelen

1) We willen doorgroeien in aantal inwoners
2) We stimuleren, helpen en begeleiden mensen en
groepen bij hun activiteiten en initiatieven die bijdragen
aan de leefbaarheid van Stevensbeek
3) We nemen zelf initiatief om de leefbaarheid en
levensloopbestendigheid van het dorp te bevorderen
door:
a. Initiëren van woningbouwprogramma’s voor diverse
doelgroepen
b. Sportvoorzieningen,
dorpshuisvoorziening
en
basisschoolvoorziening te behouden, in goede
kwaliteit en functioneel
c. Ondersteunen
van
initiatieven
voor
werk,
ondernemerschap en betekenisvol actief zijn in
Stevensbeek
4) Duurzaamheid bevorderen
5) Inwoners te betrekken bij plannen, initiatieven en
activiteiten
6) Samenwerking met ‘derden’ initiëren en bevorderen,
zoals de scholen, gemeente, buurdorpen en andere
partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de
leefbaarheid van het dorp
7) De attractiviteit van het dorp te vergroten en de identiteit
van het dorp zichtbaar te maken om (nieuwe) mensen te
verbinden aan Stevensbeek in wonen, werk en de
activiteiten
8) Het lokaal bewustzijn van de inwoners en de trots op het
dorp te versterken met een rijk gemeenschapsgevoel
waarin ieder tot zijn recht komt.
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Hoe doen we dat
Stevensbeek is rijk aan betrokken en actieve inwoners. 25 werkgroepen, 11
verenigingen en stichtingen die allemaal mensen hebben die willen meewerken aan
de leefbaarheid van het dorp.

We verdelen het werk
Elke groep en vereniging van Stevensbeek is actief op een bepaald aandachtsveld
van de leefbaarheid van het dorp.
Verenigingen organiseren activiteiten voor de leden en voor mensen van het dorp
op het gebied van sport, muziek, dans, cultuur, historie, carnaval en andere
vrijetijdsbestedingen. Zij dragen bij aan de leefbaarheid van het dorp in het sociale
leven, de gemeenschapszin en de identiteit van het dorp.
De werkgroepen en projectgroepen bewegen zich binnen een bepaald thema van
de leefbaarheid en dat varieert van de ruimtelijke omgeving, woningbouw, openbaar
groen, zorg, school, jeugd, geloof, ouderen, feesten en veiligheid. Het betreft vooral
voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de levensloopbestendigheid,
leefbaarheid en de identiteit van het dorp.
De stichtingen-organisaties van Stevensbeek richten zich op het dorpshuis ‘t Stekske,
het samenleven met asielzoekers en het investeren in Stevensbeek. Het betreft zowel
voorzieningen en activiteiten die bijdragen aal de leefbaarheid en identiteit van het
dorp.
De Vereniging Stevensbeek is er voor alle leden (aangesloten bij de vereniging), voor
alle niet aangesloten inwoners (belangenbehartiging) en voor alle groepen van het
dorp (dus verenigingen, werk- en projectgroepen en stichtingen inclusief de
medewerkers en leden van deze organisaties). Er zijn alle dagen kansen en
mogelijkheden om de leefbaarheid te versterken.
Inwoners en groepen van het dorp zullen al-dan-niet inspelen op kansen en
mogelijkheden, afhankelijk van “of het er toe doet”, “of het leuk is” en of ze
voldoende toegerust zijn in tijd, geld en andere middelen. Soms is er ondersteuning
nodig in aandacht, tijd en (geld)middelen om de kansen en mogelijkheden die
bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Dan kan er een beroep worden gedaan
op de Vereniging Stevensbeek .
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Ook de Vereniging Stevensbeek kan zelf initiatieven ontplooien om in te spelen op
kansen en mogelijkheden die de leefbaarheid van het dorp bevorderen. Dat kan als
zich een kans voordoet (reactief) of als het dorp zelf kansen ziet (proactief). In beide
gevallen zal de DorpsRAAD namens de vereniging Stevensbeek optreden en acties
uitzetten.
Op deze wijze verdelen we het werk. Iedere inwoner en groep heeft zelfstandig haar
verantwoordelijkheid en keuzevrijheid en in geval van een beroep willen doen op de
Vereniging Stevensbeek zal dit beoordeeld worden aan de doelen van Stevensbeek
en de mogelijkheden die de Vereniging Stevensbeek kan bieden.

Prioriteiten
De Vereniging Stevensbeek heeft de volgende middelen tot haar beschikking:
1)
tijd (vrije tijd, vrijwilligers, passie)
2)
geld (of middelen van waarde)
3)
instrumenten (vastgestelde plannen, kennis)
Binnen de toerusting van de Vereniging Stevensbeek (tijd, geld, instrumenten) zullen
er prioriteiten gesteld moeten worden. We hanteren de volgende schaal van minder
belangrijk naar meer belangrijk (op hoofdlijnen).

Wonen
Basisschool
Zorg
Voorzieningen
Kleine
activiteiten en
voorzieningen

Verenigingen
Jeugd en
ouderen
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Dorpshuis
Werk en
inkomen
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Financieel
We kennen en hanteren in Stevensbeek het principe dat alle verenigingen,
stichtingen en werk- en projectgroepen zelfvoorzienend moet zijn. Ze dragen zelf
zorg voor tijd, geld en zo mogelijk de benodigde instrumenten.
Stichtingen en Verenigingen zijn entiteiten met een eigen juridische structuur en een
eigen bestuur. Zij zijn volledig zelfstandig.
De werkgroepen en projectgroepen werken in het belang van Stevensbeek en
kennen geen eigen juridische entiteit. Zij steunen (meestal) op de mogelijkheden die
de Vereniging Stevensbeek kan bieden. Bijvoorbeeld bij subsidieaanvragen en
andere geldzaken.
De modelbegroting en de jaarbegrotingen worden door de ALV vastgesteld
waarmee de DorpsRAAD kan handelen en uitvoeren.
Leden van de Vereniging Stevensbeek betalen €15,- per jaar contributie en
ontvangen daarvoor de BLES gratis.

Overzicht inkomsten en uitgaven zonder getallen Vereniging Stevensbeek 2017-2022
Baten

bron

Vereniging

gemeente

€ Lasten
Dorpsraad
vergaderingen
ALV’s

Contributie
leden

Fin.kosten
KvK
Verzekeringen
Vrijwilligers
Onvoorzien
Subtotaal
BLES
Zorg
Overige
werkgroepen
Subtotaal
TOTAAL

contributie
subsidie

Bleskosten
Zorgkosten
Kosten werk- en
projectgroepen
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’t Stekske
Er ligt een duidelijke relatie tussen de voorzieningen (goede faciliteiten zoals het
dorpshuis) en de activiteiten van de verenigingen en groepen van het dorp. Zonder
activiteiten zijn er geen middelen voor de het dorpshuis en zonder goede faciliteiten
(dorpshuis) worden geen activiteiten ontplooid.
De Vereniging Stevensbeek zet in op een optimaal gebruik van het dorpshuis en
stimuleert verenigingen, werkgroepen en andere gebruikers om gebruik te maken
van ’t Stekske.
Als het dorpshuis goed functioneert, kan het ook de gebruikers goed faciliteren. Een
goed functionerend dorpshuis draagt bij aan de leefbaarheid en aan een sluitende
exploitatie van het dorpshuis.
Daar ligt voor de Vereniging Stevensbeek en de Stichting ’t Stekske een
gemeenschappelijke opgave die door samenwerking tot goede resultaten zal leiden.

Resultaten
Deze ambitienota beschrijft onze ambities en doelen. Hoe we dat gaan doen en
wanneer we tevreden zijn, wordt jaarlijks in de Jaarplannen van de Vereniging
Stevensbeek uitgewerkt. De jaarplannen zijn concreter dan deze ambitienota. Een
jaarplan geeft het beeld van de activiteiten de meetbare doelen en de financiële
consequenties. Op deze wijze werken we aan onze ambities in het tempo dat we
aankunnen. De Jaarplannen worden in de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
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