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Voorwoord
Voor u ligt de geactualiseerde versie van ‘Kijk op de toekomst van Borkel & Schaft’.

Borkel & Schaft is een prachtig klein dorp in de
gemeente Valkenswaard. Een hechte gemeenschap
waarin iedereen elkaar kent, voor elkaar klaar staat,
waar het fijn is om te wonen en waar de natuur
om iedere hoek ligt. Een uniek dorp met unieke
kwaliteiten. Een dorp om trots op te zijn!

4.

Nadat de eerste ‘Kijk op de toekomst…’ in
2020 is verschenen, hebben we met z’n allen
flink wat voor elkaar gekregen. Dankzij de
inzet van de werkgroepen en alle vrijwilligers
binnen verenigingen en individueel is veel
werk verzet. We mogen trots zijn op behaalde
resultaten, maar zijn dat vooral ook op de
Borkel & Schaftse mentaliteit. We kijken naar
elkaar om en we hebben veel voor elkaar over.
En thuiswerken in een periode van lockdown
is voor weinig mensen een straf met zoveel
ruimte rond de deur en met de Malpie in je
achtertuin.

We hebben de overtuiging dat we enorm veel
kunnen bereiken als we er samen de schouders
onder zetten. We blijven graag de verbindende
schakel tussen de inwoners van Borkel & Schaft
en de gemeente Valkenswaard. Met het oog
hierop hebben we de visie herschreven en het
vizier voor de toekomst weer op scherp gezet.

Met genoegen terugkijken op wat is geweest is
mooi, maar we kijken graag snel door naar de
toekomst. We willen trots blijven op ons dorp en
onze gemeenschap. We blijven doelen stellen en
die gaan we behalen!
Met voorliggend visiedocument willen we zo veel
mogelijk mensen deelgenoot maken van onze
plannen en ambities voor Borkel & Schaft. Ook
willen we de ambtenaren en bestuurders van de
gemeente Valkenswaard voeden met onze ideeën,
zodat ze die kunnen betrekken bij alle keuzes die
zij maken, die betrekking hebben op Borkel &
Schaft.

Aico Visschers
Voorzitter Dorpsinitiatief Borkel & Schaft
Januari 2022

We blijven samen met onze dorpsgenoten
vernieuwen, aanpassen en veranderen met maar
één doel: een mooie toekomst voor ons prachtige
Borkel & Schaft!
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Dorpsinitiatief
Borkel & Schaft
In 2015 is Dorpsinitiatief Borkel & Schaft opgericht.
We zijn een verbindende schakel tussen inwoners
van Borkel & Schaft en gemeente Valkenswaard. De
missie van het Dorpsinitiatief is in één zin samen
te vatten: het bevorderen van de leefbaarheid,
veiligheid en sociale samenhang van Borkel &
Schaft.
Dit doet het Dorpsinitiatief niet alleen, maar altijd
samen met inwoners. Die worden uitgedaagd om
met ideeën en initiatieven te komen. Vervolgens
worden zij altijd betrokken om het idee verder uit
te werken om gezamenlijk gedefinieerde doelen te
bereiken.
Op 10 januari 2016 is Dorpsinitiatief Borkel &
Schaft officieel van start gegaan door middel
van het ondertekenen van het convenant met de
gemeente. In dat document is de samenwerking
met de gemeente vastgelegd. Er staat onder
andere in dat het Dorpsinitiatief gevraagd en
ongevraagd advies geeft over onderwerpen die
het dorp raken.
Enkele jaren geleden werd de overlegstructuur
van het Dorpsinitiatief gewijzigd. Van een dagelijks
bestuur dat maandelijks álle onderwerpen
gezamenlijk behandelde, werden werkgroepen
gevormd op basis van de belangrijkste thema’s die
voor Borkel & Schaft gelden. In iedere werkgroep
zit minimaal één lid van het Dorpsinitiatief en
een aantal inwoners van Borkel & Schaft. Iedere
werkgroep kent zijn eigen overlegstructuur.
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Woningbouw

Buitengebied

Promotie

Biodiversiteit

School

Dorpsinitiatief

Verenigingen

Verkeer
Zorg

Maandelijks wordt tijdens de vergadering van het
Dorpsinitiatief een terugkoppeling op hoofdlijnen
gegeven vanuit iedere werkgroep.
Deze thema’s zijn:
- Woningbouw
- Buitengebied
- School
- Verkeer
- Zorg
- Verenigingen
- Biodiversiteit
- Promotie
Naast de vaste thema’s worden op regelmatige
basis diverse activiteiten en evenementen
georganiseerd. Deze zijn niet te vangen binnen de
thema’s, maar dragen enorm bij aan de sfeer en
levendigheid in het dorp.
Het Dorpsinitiatief is niet alleen actief in
eigen dorp. Waar van toepassing timmeren
we ook buiten de dorpsgrenzen aan de weg.
Ook onderhouden we contact met andere
wijkcommissies in de gemeente en hebben we
regelmatig contact met de Vereniging Kleine
Kernen Noord-Brabant. Naast het leren van
anderen, promoten we hiermee ook ons mooie
dorp buiten de gemeentegrens.
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De werkgroepen
In de volgende paragrafen wordt een uiteenzetting
gegeven van de onderwerpen waar de werkgroepen zich mee bezighouden. Per werkgroep is
beschreven wat zij in de afgelopen periode hebben
bereikt, wat hun doelstelling is voor komende jaren
en wat zij in de komende periode zullen doen om
deze doelstelling(en) te bereiken.
De verschillende thema’s kennen natuurlijk ook een overlap op bepaalde vlakken. Onderling overleg
tussen de verschillende werkgroepen vindt daarom ook regelmatig plaats tijdens de maandelijkse
vergaderingen van het Dorpsinitiatief. In beginsel is iedere werkgroep vertegenwoordigd in het dagelijks
bestuur van het Dorpsinitiatief.

Molenmarkt
Sinds zomer 2020
Kleine gezellige markt met lokale onder-nemers die heerlijke
streekproducten verkopen. Nu al een begrip in de regio!
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Woningbouw
Groei van het inwonersaantal van Borkel
& Schaft is van groot belang voor het
voortbestaan van het dorp. Daarbij
moet het dorpse karakter behouden
blijven. Groei is nodig voor behoud van
voorzieningen, de basisschool en voor de
diverse verenigingen. Om groei van het
inwoneraantal te bereiken, is nieuwbouw
van woningen de belangrijkste factor.
Borkel & Schaft is het kleinste kerkdorp
van de gemeente Valkenswaard en neemt
daarmee een bijzondere positie in binnen
de gemeente. Maatwerk op het gebied van
woningbouw is daarom noodzakelijk.
Terugblik
Een lange periode is er weinig progressie
geweest op het gebied van woningbouw in
Borkel & Schaft. Om de bouw van woningen te
stimuleren, heeft de werkgroep woningbouw
daarom samen met ambtenaren van de
gemeente Valkenswaard een matrix opgesteld
van alle potentiële woningbouwlocaties. Het
college van burgemeester en wethouders en
de gemeenteraad hebben zich gecommitteerd
aan deze matrix, die richting geeft aan de
woningbouwontwikkeling op korte, middellange
en lange termijn.
In het plan ‘Biestven II’ heeft de werkgroep
intensief opgetrokken met de gemeente, de
projectontwikkelaar, potentiële kopers en andere
geïnteresseerden. Dit heeft geresulteerd in een
relatief snel traject van koop tot realisatie. In
2020 zijn de elf woningen opgeleverd. De nieuwe
bewoners wonen er inmiddels allemaal met veel
plezier.
Ondertussen pakte de werkgroep door met de
eerstvolgende potentiële woningbouwlocatie,
namelijk ‘Achter de Oude School’. Ook in dit
project is sprake van een goede samenwerking
met de betrokken partijen. De voorbereidingen
zijn in volle gang en de verwachting is dat de
bouw van twaalf woningen eind 2022 zal starten.
Daarnaast is de werkgroep woningbouw
betrokken bij het bouwproject rondom de molen,
waar inmiddels vergevorderde plannen zijn voor
de bouw van een aantal kleine woningen in een
bijzondere woonvorm, die met name geschikt zijn
voor (alleenstaande) jongeren en/of ouderen.

In dit project wordt ook het molenhuis
gerenoveerd. Hiermee ontstaat een mooi geheel
van bestaande bebouwing, nieuwbouw en de
authentieke monumentale molen.
Doelstelling
De werkgroep woningbouw stimuleert
woningbouwprojecten, waarbij gestreefd wordt
naar een constant bouwtempo. De werkgroep wil
graag voorzien in passende woonvoorzieningen
voor alle doelgroepen.
Plan van aanpak
De werkgroep woningbouw fungeert steeds
meer als ‘verbinder’ tussen verschillende
partijen, zoals de gemeente, ontwikkelaars,
woningbouwcorporaties en potentiële nieuwe
bewoners. Om de doelstelling van constante
woningbouwprojecten te kunnen waarborgen
en monitoren, dient de woningbouwmatrix
als leidraad. In periodiek overleg tussen de
werkgroep woningbouw, de verantwoordelijke
wethouder en beleidsmedewerkers van de
gemeente, wordt de voortgang van alle
projecten besproken. Om invulling te geven
aan de behoefte aan huurwoningen, vindt
overleg plaats met woningbouwcorporatie
Woningbelang. De matrix is een dynamisch
document en wordt waar nodig aangepast
en bijgesteld. Voor de werkgroep blijft het
belangrijk om de voortgang te bewaken en
met de verschillende partijen en
belanghebbenden in gesprek te blijven.
De werkgroep houdt een lijst bij van inwoners
die geïnteresseerd zijn in nieuwbouwprojecten
binnen het dorp. Op de lijst staan zowel
jongeren, die hun eerste woning in Borkel &
Schaft willen kopen, als doorstromers. Zij
worden door de werkgroep op de hoogte
gehouden van nieuwe ontwikkelingen.
De werkgroep richt zich niet alleen op de
woningbehoefte van eigen inwoners, maar kijkt
ook naar potentiële nieuwe dorpsgenoten uit
de regio. De woonaantrekkelijkheid van Borkel
& Schaft is afgelopen jaren gegroeid door de
vele activiteiten die worden georganiseerd, de
verbeterde digitale infrastructuur (nieuwe mast
mobiele telefonie, glasvezel in het buitengebied),
de wetenschap dat de basisschool behouden
blijft en de nieuw gerealiseerde westparallel N69.
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Buitengebied

School

Naast een bruisende kern kent Borkel &
Schaft een uitgestrekt buitengebied met tal
van (agrarische) bedrijven en veel mooie
natuur, waar het prachtig is om te wonen
en om te recreëren. Vanwege de natuur ligt
er een logisch raakvlak met het onderwerp
biodiversiteit. In het buitengebied spelen
uiteenlopende wensen, behoeften en
belangen, die soms complementair
aan elkaar kunnen zijn, maar soms ook
conflicterend. De werkgroep richt zich
primair op álle bewoners en gebruikers van
het buitengebied van Borkel & Schaft en
biedt een klankbord voor ieder van hen.

Openbare basisschool Servatius (onderdeel
van RBOB de Kempen) en peuterspeelzaal
Borkellijntje vormen het hart van Borkel
& Schaft. Hier wordt de basis gelegd voor
de toekomst van ons dorp. De werkgroep
school richt zich op alles wat met onze
basisschool en peuterspeelzaal te maken
heeft.

Terugblik
In de afgelopen jaren is de werkgroep
buitengebied onder andere bezig geweest
met het schrijven van een visie op het plan
Dommelland vanuit het perspectief van het
buitengebied van Borkel & Schaft. Met deze visie
heeft de werkgroep waardevolle input voor het
plan geleverd voor de gemeente Valkenswaard.
Daarnaast heeft de werkgroep haar zienswijze
gegeven op het conceptbeleid van de gemeente
over grootschalige opwekking van zonne- en
windenergie.
De realisatie van glasvezel in het buitengebied
van de gehele gemeente Valkenswaard mag één
van de grootste successen van de werkgroep
genoemd worden. Het heeft geresulteerd in een
goede digitale bereikbaarheid voor een grote
groep inwoners van de gemeente.
Doelstelling
De werkgroep buitengebied biedt een
klankbord voor bewoners en gebruikers van het
buitengebied om bestaande en nieuwe functies
– wonen, werken en recreëren – in een goede
balans met elkaar te laten zijn.

Werkwijze
De werkgroep buitengebied legt verbindingen
tussen verschillende partijen, namelijk:
- Bewoners en gebruikers;
- Overheden, zoals gemeente en provincie;
-	Diverse organisaties met een belang in het
buitengebied, zoals ZLTO Groote Heide,
Plattelandsvereniging Boven Dommel,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de
Heemkundekring;
-	Het Dorpsinitiatief en in het bijzonder ook de
werkgroep biodiversiteit.
De werkgroep volgt de ontwikkelingen en
actualiteiten die het buitengebied raken,
hierbij gevoed door input van de inwoners en
ondernemers. Zij zijn primair belanghebbenden
in deze leefruimte.
Onderwerpen die aan de orde zijn in het
buitengebied zijn met name:
- Bestemmingsplan buitengebied;
- Masterplan Dommelland;
- Duurzaamheidsvisie Gemeente Valkenswaard;
- Flexibele omgevingsplannen en omgevingswet;
-	Beleid ter voorkoming leegstand en
woningsplitsing;
- Infrastructuur.
De werkgroep stimuleert en faciliteert de dialoog
tussen overheden, inwoners en ondernemers.
Hiertoe worden regelmatig, waar mogelijk in
samenwerking met de Gemeente Valkenswaard,
informatiebijeenkomsten georganiseerd
over algemene en specifieke onderwerpen
die relevant zijn voor het buitengebied. Deze
informatiebijeenkomsten hebben tevens als doel
om inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes
van gebruikers van het buitengebied in het kader
van burgerparticipatie.

Terugblik
OBS Servatius is een kleine dorpsschool met
ruim 50 leerlingen, waarbij persoonlijk contact
hoog in het vaandel staat. Afgelopen jaar is er
veel ontwikkeling geweest rond het behoud
van de basisschool. De werkgroep school heeft
zich, samen met de medezeggenschapsraad
(MR), de oudervereniging, het Dorpsinitiatief,
de gemeente en alle inwoners van het dorp
hard gemaakt om de school te behouden. Er is
afscheid genomen van SKOzoK, waarna RBOB
de Kempen werd verwelkomd. Daarmee is het
voortbestaan van de basisschool in het dorp voor
de toekomst geborgd.

Werkwijze
De werkgroep volgt ontwikkelingen rondom de
school en de peuterspeelzaal. Daarnaast is de
werkgroep betrokken bij promotie van de school,
met als doel ouders van toekomstige leerlingen
te informeren over de prettige sfeer op en
de kwaliteit van de school. Zij streeft ernaar
het leerlingenaantal verder te optimaliseren.
Hierbij ligt een link tussen de werkgroep
woningbouw en de werkgroep school. Bouw van
nieuwe woningen betekent een groei van het
inwonersaantal, wat voor groei van het aantal
schoolgaande kinderen zorgt.
De werkgroep school vormt daarnaast ook een
sparringpartner voor de MR van de basisschool,
waar zij nauw contact mee onderhoudt. Tot slot
is de werkgroep betrokken bij de inventarisatie
van de behoeften van (toekomstige) ouders ten
aanzien van het aanbod van peuterspeelzaal
Borkellijntje.

Doelstelling
De doelstelling van de werkgroep is om
een vinger aan de pols te houden bij de
ontwikkelingen rond de school en de
peuterspeelzaal. Tevens zet zij zich in om het
leerlingenaantal, door middel van promotie, te
verhogen.

Heel Borkel Bakt
Winter 2020 en januari 2022
Wegens groot succes op herhaling.
Verbinding ten top!
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Verkeer
De werkgroep verkeer houdt zich bezig
met alles wat te maken heeft met verkeer
in en rondom Borkel & Schaft. Borkel
& Schaft wordt ontsloten door
twee toegangswegen, Luikerweg en
Maastrichterweg. De twee dorpskernen
liggen aan de Dorpsstraat, die de
verbinding vormt tussen deze twee wegen.
Alles wat zich rondom deze wegen afspeelt,
is direct van grote invloed op het dorp.
Verkeersveiligheid en parkeren zijn de
belangrijke thema’s voor de werkgroep
verkeer. Borkel & Schaft moet veilig
bereikbaar zijn en blijven voor huidige en
toekomstige bewoners, ondernemers en
recreanten. Dit komt ten goede aan de
leefbaarheid van ons dorp.

Terugblik
De werkgroep verkeer is afgelopen jaren
betrokken geweest bij diverse projecten rondom
verkeer en verkeersveiligheid. Verlichting langs
het fietspad aan de Maastrichterweg is één
van de laatst behaalde successen. Ook bij de
renovatie van het fietspad door de Malpie was
de werkgroep betrokken. Ter bewustwording
van de snelheid van automobilisten, werd
een snelheidsmeter aangekocht en is met
ondersteuning van de provincie Noord
Brabant een proef gedaan met een zogeheten
‘snelheidsspaarpot’. Onveilige verkeerssituaties
werden door de werkgroep onderzocht, zoals
de in- en uitrijsituatie op het Mgr. Kuijpersplein.
Samen met bewoners werd gezocht naar de
meest passende oplossing ten behoeve van de
verkeersveiligheid. Burgerparticipatie werd ook
toegepast bij de herinrichting van de Peedijk, wat
leidde voor veel draagvlak onder aanwonenden.
Doelstelling
Het behouden en optimaliseren van de
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en
parkeergelegenheid van Borkel & Schaft en
het minimaliseren van sluipverkeer om de
leefbaarheid van het dorp te bevorderen.
Werkwijze
De werkgroep verkeer houdt zich bezig met
alle onderwerpen die raakvlak hebben met
verkeer, bereikbaarheid en veiligheid. Een aantal
onderwerpen op de agenda zijn:
-	N69 (stuk tussen westparallel en Belgische
grens);
- Masterplan Dommelland;
- 30 km zone;
- Onderhoud wegen;
- Parkeren.

N69
Bewoners moeten op een gemakkelijke, snelle
en veilige manier hun werk of school kunnen
bereiken. De visie van de werkgroep is dat
Borkel & Schaft met de inrichting van de nieuwe
N69 verbinding blijft houden met uitvalswegen
richting Lommel, Bergeijk en Valkenswaard via de
Luiker- en Maastrichterweg. De werkgroep is een
gesprekspartner aan tafel bij de provincie Noord
Brabant en de Gemeente Valkenswaard over dit
onderwerp.

30 km zone
De werkgroep verkeer heeft aandacht voor
handhaving van de maximaal toegestane
snelheid in het dorp. De werkgroep onderzoekt
de mogelijkheden om het doorgaand verkeer
te stimuleren zich beter te houden aan
de maximaal toegestane snelheid. Tevens
onderzoekt de werkgroep de mogelijkheden om
de veiligheid op de Dorpsstraat voor fietsers en
voetgangers te blijven waarborgen of mogelijk te
verbeteren.

Masterplan Dommelland
Om Borkel & Schaft nu en in de toekomst
aantrekkelijk te houden voor inwoners,
(agrarische) ondernemers en toeristen is het van
groot belang dat de wensen en behoeften van
deze partijen worden behartigd bij de keuzes die
worden gemaakt in dit masterplan.
In het masterplan bestaat het voornemen om
de Maastrichterweg opnieuw in te richten. Ook
hierbij is de werkgroep een gesprekspartner voor
de gemeente. Aandachtspunt is onder andere
de bereikbaarheid voor bewoners, (agrarische)
ondernemers en recreanten, maar zeker ook
voor hulpdiensten. Tevens is er aandacht voor
verbetering van verlichting van kruispunten,
fietspaden en oversteekplaatsen.

Onderhoud wegen
Indien er sprake is van onderhoud van wegen
in en rondom het dorp, wordt de werkgroep
betrokken. De werkgroep houdt zicht op het
meerjarig onderhoudsplan wegen van de
Gemeente Valkenswaard. Op het moment dat
onderhoud en/of renovatie aan de orde is,
zorgt de werkgroep voor ondersteuning van
de communicatie richting aanwonenden en
bedrijven.
Parkeren
De werkgroep heeft aandacht voor
parkeergelegenheid in Borkel & Schaft.
Gemeente Valkenswaard heeft de ambitie om
toeristisch recreatief nog aantrekkelijker te
worden. Te verwachten valt dat daarmee de
verkeers- en parkeerdruk in Borkel & Schaft zal
toenemen. De werkgroep houdt oog voor een
adequate parkeerbalans in de dorpskern.

Trimbaan
Bewegen is gezond voor lichaam en geest.
Een nieuwe voorziening voor onze inwoners
maar zeker ook voor bezoekers van elders.
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Zorg

Verenigingen

De werkgroep zorg richt zich op alle
onderwerpen op het gebied van zorg en
welzijn, die inwoners in alle leeftijdsgroepen
van Borkel & Schaft aangaan. Zorg beperkt
zich niet tot mensen vanaf een bepaalde
leeftijd. De werkgroep heeft ook zeker oog
voor zorggerelateerde onderwerpen die
jeugd aangaat.

In een klein dorp als Borkel & Schaft zijn
verenigingen en hun vrijwilligers onmisbaar.
Samen bevorderen zij de leefbaarheid en
vormen zij een belangrijke schakel op het
gebied van sociale cohesie. Met ruim 40
verenigingen kent Borkel & Schaft een rijk
verenigingsleven. Iets om enorm trots op
te zijn in zo’n kleine gemeenschap. Deze
(buurt)verenigingen houden zich bezig met
sport, muziek, recreatie en ontspanning.
De werkgroep verenigingen stimuleert,
ondersteunt en faciliteert verenigingen in
het onderling contact, het verbinden met
elkaar en het gebruik maken van elkaars
kwaliteiten en kennis.

Terugblik
Afgelopen jaren is door de werkgroep zorg
het ziekenbezoek voortgezet en verder
doorontwikkeld. De groep ziekenbezoekers is
uitgebreid, waardoor meer mensen bezocht
konden worden tijdens een periode van ziek zijn.
Ondanks de beperkingen die er zijn geweest
vanwege het coronavirus, wordt de ‘huiskamer’
in het Dorpshuis wekelijks goed bezocht. De
gastvrouwen van de huiskamer runnen hun
wekelijkse activiteiten zelfstandig en raadplegen
de werkgroep waar nodig.
Tijdens de pandemie hield de werkgroep zich
op diverse manieren bezig met het welzijn van
dorpsgenoten, met name door het verspreiden
van attenties door het dorp, extra bezoeken
aan eenzame en kwetsbare mensen en het
organiseren van activiteiten om mensen met
elkaar te verbinden.
In de zomer van 2021 is een nieuwe vorm
van dorpsondersteuning gestart, waarbij
drie inwoners van Borkel & Schaft de rol van
dorpsondersteuner vervullen. Uitgangspunt is
dat de inwoners met al hun vragen op het gebied
van welzijn, zorg en thuis blijven wonen bij hen
terecht kunnen. De dorpsondersteuner vormt
de schakel tussen de hulpvragers enerzijds
en formele hulp (maatschappelijk werk, Wmo,
opvoedondersteuning e.d.) en informele hulp
(vrijwilligerswerk, mantelzorg) anderzijds. Voorop
staat daarbij het behouden en verbeteren van de
zelfredzaamheid en zelfbeschikking van mensen
die op een of andere manier hulp nodig hebben
en daar zelf niet uit komen.
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Doelstelling
Het doel van de werkgroep zorg is om alle
mensen in Borkel & Schaft zo lang en zo prettig
mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen
laten wonen en deel kunnen nemen aan de
maatschappij, ook als dit door beperkingen
wordt bemoeilijkt. En verder zetten zij zich in
voor:
- Mensen die zich eenzaam voelen;
-	Mensen die om sociale contacten verlegen
zitten;
-	Mensen die te maken hebben met ziekte of
beperking;
-	Mensen die te maken hebben met financiële
problemen.
Werkwijze
De werkgroep bestaat uit een gevarieerde groep
dorpsgenoten, die een aantal keer per jaar
samenkomt om zorg gerelateerde onderwerpen
te bespreken en uit te werken. Enkele leden van
deze werkgroep zijn tevens lid van de KBO en
vormen daarmee een belangrijke schakel tussen
de werkgroep en een grote groep senioren in het
dorp.
Het bezoeken van zieke medemensen is één
van de projecten die door de werkgroep wordt
gedragen. Door het brengen van een bezoek aan
zieke dorpsgenoten, wordt ervoor gezorgd dat zij
niet vergeten worden in een periode van ziekte.
De werkgroep houdt daarnaast nauw contact
met de ‘huiskamer’, die iedere week op
donderdagmiddag in het Dorpshuis plaatsvindt.
De huiskamer biedt laagdrempelig de
mogelijkheid voor dorpsbewoners om deel te
nemen aan groepsactiviteiten, zoals een lunch,
gezelschapsspellen en creatieve bezigheden.
Men heeft ook een informatieve rol in het dorp.
Het organiseren van informatiebijeenkomsten
over zorg gerelateerde thema’s is hierbij één
belangrijke activiteit voor de werkgroep.
De werkgroep zorg is een aanspreekpunt en
verbindende factor voor alle zorg- en welzijn
gerelateerde onderwerpen die zich afspelen in
Borkel & Schaft.

Doelstelling
De doelstelling van de werkgroep verenigingen
is ‘verbinden’ in de breedste zin van het woord.
Dit wordt gedaan op een laagdrempelige
en praktische wijze en is vooral gericht op
onderlinge samenwerking en communicatie
tussen verenigingen.
Terugblik
Afgelopen jaren organiseerde de werkgroep
ongeveer tweemaal per jaar een bijeenkomst
waarvoor elke vereniging werd uitgenodigd.
Tijdens deze bijeenkomsten was ruimte om
gezamenlijke vraagstukken te bespreken,
ervaringen uit te wisselen en te brainstormen
over specifieke knelpunten. Telkens een
constructief overleg in een informele sfeer.
Inmiddels zijn ook de buurtverenigingen
betrokken geraakt bij deze bijeenkomsten en de
onderlinge communicatie.
Naar aanleiding van signalen vanuit diverse
verenigingen over de uitdaging om vrijwilligers
te vinden en te behouden, werd een themaavond over dit onderwerp georganiseerd.
Daarnaast organiseerde de werkgroep praktische
cursussen voor vrijwilligers van verenigingen,
zoals kinder-EHBO en Instructie Verantwoord
Alcoholschenken (IVA).

Werkwijze
Iedere vereniging kent tal van vrijwilligers, die
hart hebben voor hun club. Om vrijwilligerswerk
binnen een vereniging op een goede en prettige
manier te kunnen doen, is het belangrijk om
hierin gefaciliteerd te worden. Onderlinge
communicatie en afstemming blijft een belangrijk
speerpunt voor de werkgroep verenigingen. Het
vroegtijdig delen van data voor evenementen
is hiervan een goed voorbeeld. Hierdoor
wordt overlap voorkomen. Communicatie
vindt laagdrempelig en efficiënt plaats middels
een whatsappgroep waarin alle verenigingen
vertegenwoordigd zijn. Korte vragen of
mededelingen bereiken hiermee gemakkelijk een
grote doelgroep.
De halfjaarlijkse overleggen voor de Borkel &
Schaftse verenigingen zullen worden voortgezet.
De agenda voor deze bijeenkomsten wordt
gevormd door de input van de verenigingen zelf.
Dergelijke overleggen zorgen voor verbinding,
wat afgelopen jaren heeft gezorgd voor heel
vruchtbare samenwerkingen. Tevens resulteert
dit in nieuwe themabijeenkomsten en cursussen,
die op basis van wensen en behoeften worden
georganiseerd.
De werkgroep verenigingen biedt een platform
voor verenigingen in Borkel & Schaft waar zij hun
stem kunnen laten horen, ervaringen kunnen
uitwisselen, krachten kunnen bundelen, hun
zorgen kunnen uiten en waar zij ondersteuning
kunnen krijgen bij de meest uiteenlopende
onderwerpen.
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Biodiversiteit

Promotie

De Werkgroep Biodiversiteit is opgericht
met het doel een positieve bijdrage te
leveren aan het herstel van biodiversiteit
in ons dorp. Biodiversiteit is een
veelomvattend begrip en staat voor
alle soorten planten, dieren en microorganismen. Kortom: het totaalpakket
aan levende organismen en systemen op
aarde. Wereldwijd is er een verarming
van biodiversiteit, een punt van aandacht
en grote zorg. Ook in onze regio en in ons
dorp hebben we hiermee te maken. Veel
dieren en planten die hier van oudsher
thuishoren, zijn verdwenen of in aantal
sterk afgenomen.

Ons dorp heeft voor zowel inwoners
als toeristen heel veel moois te bieden:
landelijk wonen met prachtige natuur
letterlijk op loopafstand, een divers en
actief verenigingsleven en gezellige horeca
op het sfeervolle Mgr. Kuijpersplein. De
inwoners van Borkel & Schaft vormen een
kleinschalige en hechte gemeenschap
met een fijne school waar kinderen alle
aandacht krijgen die ze verdienen en waar
ze de ruimte hebben om lekker en veilig te
spelen in de pauze. Het dorpshuis fungeert
als centrale ontmoetingsplek voor jong
en oud en biedt een multifunctionele
accommodatie voor tal van activiteiten.
Hét landmark in het dorp is de opvallende
en hagelwitte molen St. Antonius Abt. De
traditionele Pinksterrit, de jaarlijkse kermis
en paardensport op topniveau zijn slechts
enkele voorbeelden van de vele activiteiten
in ons dorp. De werkgroep promotie wil
deze en nog veel meer unieke zaken van ons
dorp blijven uitdragen.

Terugblik
Op initiatief van de werkgroep biodiversiteit
werd in 2021 aan in de Pater Aartslaan een
insectvriendelijke zone aangelegd. Er werden
negen fruit- en notenbomen aangeplant en
300 bloemrijke struiken voor bijen en vlinders.
Ook werd er een insectenhotel geplaatst en
een strook met veldbloemen ingezaaid. Er
werd voor dit project contact gezocht met de
basisschool, waardoor kinderen actief werden
betrokken bij het onderwerp biodiversiteit.
Ook aan Biestven werden struiken geplant.
Daarnaast is Borkel & Schaft bloemrijker
geworden door onder andere de aanplant van
voorjaarsbloembollen op het Biestven, de huisaan-huis verspreiding van zakjes bloemenzaad
en het uitdelen van verwilderingsbloembollen,
die dorpsbewoners in hun eigen tuin konden
planten. In het kader van biodiversiteit is
vleermuisvriendelijke straatverlichting in de
Sportparkdreef gerealiseerd en zijn mezenkastjes
ter bevordering van de natuurlijke bestrijding van
muggen aangebracht.

Nieuwjaarsreceptie
Door Dorpsinitiatief, sinds 2016
Ontmoeten en genieten met elkaar
van wat geweest is en wat komen gaat
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Doelstellingen
De werkgroep biodiversiteit levert een
bijdrage aan de verrijking en het herstel van
de biodiversiteit in Borkel & Schaft door het
organiseren van acties, ter bevordering van
de bewustwording van en om aandacht te
vragen voor het effect van menselijk handelen
op de natuur. De werkgroep doet dit in nauwe
samenwerking met gemeente Valkenswaard.
Maar ook met de werkgroep buitengebied. Beide
werkgroepen zijn immers in hetzelfde speelveld
actief.
Werkwijze
De werkgroep biodiversiteit organiseert gerichte
acties voor het hele dorp en in samenwerking
met zoveel mogelijk inwoners en de kinderen
van de basisschool. De werkgroep volgt
maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven
en zoekt verbinding met organisaties als
Natuurmonumenten, IVN en Bosgroep Zuid
Nederland, al dan niet via de gemeente
Valkenswaard.
De werkgroep is betrokken bij activiteiten vanuit
de gemeente, die raakvlak hebben met het
thema biodiversiteit. Een voorbeeld hiervan
is deelname aan de klimaatdialoog vanuit de
gemeente Valkenswaard.
De intentie van de werkgroep is om op
bescheiden wijze een bijdrage te leveren
aan grote en omvangrijke thema’s, zoals
klimaatadaptieve tuinen, goed waterbeheer
en herstel van oude landschapselementen. De
werkgroep beoogt dit te blijven doen door het
jaar rond acties in het dorp te organiseren en
aandacht te blijven geven aan biodiversiteit.

Doelstelling
Het doel van de werkgroep promotie is het
blijvend onder de aandacht brengen van al het
goede dat Borkel & Schaft te bieden heeft voor
(toekomstige) inwoners, bezoekers, ondernemers
en werknemers.
Werkwijze
De werkgroep promotie verzorgt de
communicatiemiddelen van het dorp door
middel van een frisse, herkenbare huisstijl.
Ook ondersteunt de werkgroep de andere
werkgroepen door eenduidige communicatie
waarin de sterke punten van het dorp worden
benadrukt.
Een voornaam communicatiemiddel dat vanuit
het Dorpsinitiatief wordt verzorgd, is het
Dorpsdrieluik, dat drie keer per jaar verschijnt
met alle nieuws van de diverse werkgroepen.
Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe
website voor het dorp. Deze wordt ontwikkeld
naast de website van het Dorpsinitiatief en
heeft als functie informatie te verschaffen
aan (potentiële) inwoners en bezoekers van
Borkel & Schaft. De werkgroep streeft naar een
eenvoudige en laagdrempelige toegang tot alle
informatie vanuit en over het dorp voor iedereen.
Ook komt de huisstijl terug in promotiemateriaal
voor informatie en activiteiten in het dorp.
Borkel & Schaft is prachtig, dat mag (móet)
iedereen weten!

Dorpskwis Leut rond d’n Teut
De hele bevolking van Borkel & Schaft op de been
om de strijd met elkaar aan te gaan. Maar vooral ook
om heel veel lol met elkaar te hebben.
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info@dorpsinitiatiefbes.nl
dorpsinitiatiefbes.nl
Colofon
Fotografie:
Luc van Deuren
Tekst:

Blaast ‘m op
8 aug 2020
Laagdrempelig en super gezellig. Activiteit voor de jeugd,
met alles waar lucht in kan de Dommel afzakken.
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