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Voorwoord
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.
Maar Borkel & Schaft kent ook kwetsbaarheden en uitdagingen. Voorzieningen en
verenigingen staan onder druk, jongeren
vinden moeilijk een woning in het eigen dorp
en de school heeft maar een beperkt aantal
leerlingen.

In de eerste jaren hebben we veel projecten
opgepakt en mooie resultaten bereikt. Altijd
samen met de inwoners van ons dorp. De laatste
tijd groeide de behoefte om de werkwijze van het
Dorpsinitiatief aan te passen en een integrale visie
op papier te zetten.

We zullen er allemaal de schouders onder moeten
zetten om de leefbaarheid, veiligheid en sociale
samenhang voor de toekomst te behouden en
het liefst te vergroten.

In de ‘Kijk op de toekomst van Borkel & Schaft ’
nemen wij u mee langs de belangrijkste thema’s
die in ons dorp spelen. Op ieder thema hebben
we een werkgroep geformeerd waarin naast
leden van het Dorpsinitiatief andere betrokken
inwoners zitten. Per thema geven we de belangrijkste doelen voor de komende jaren en schetsen
we de werkwijze om deze doelen te bereiken.

In 2015 is Dorpsinitiatief Borkel & Schaft opgericht
en op 1 januari 2016 zijn we officieel van start
gegaan na ondertekening van het convenant met
de gemeente Valkenswaard.

Onze ‘Kijk op de toekomst van Borkel & Schaft ’
is een dynamisch document. We leunen niet
achterover als het ringbandje door het rapport is
gegaan. We blijven samen met onze dorpsgenoten
vernieuwen, aanpassen en veranderen met maar
één doel: een mooie toekomst voor ons prachtige
Borkel & Schaft!

Aico Visschers
Voorzitter Dorpsinitiatief Borkel & Schaft
Januari 2020
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Dorpsinitiatief
Borkel & Schaft
In 2015 is Dorpsinitiatief Borkel & Schaft ontstaan
als opvolger van de Dorpsraad. Op verzoek van de
gemeente Valkenswaard hebben twee oud leden
van de Dorpsraad een heel aantal mensen bij
elkaar geroepen om te brainstormen over de
oprichting van een nieuw orgaan in ons dorp.

“Het bevorderen
van de leefbaarheid,
veiligheid en sociale
samenhang van
Borkel & Schaft”
6.

Een nieuwe organisatie als gesprekspartner
voor zowel de inwoners van het dorp als de
gemeente. En in slechts 3 vergaderingen was
het Dorpsinitiatief geboren. Een club van
7 jonge mensen met een frisse kijk op de
toekomst van Borkel & Schaft. Met heel veel
zin om iets voor de gemeenschap te doen.
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 en worden
altijd gevraagd om samen op te trekken om de
stip op de horizon 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.
In de eerste jaren is een heel aantal resultaten
bereikt. Een kleine greep uit de successen waar
het DorpsInitiatief bij betrokken is geweest:

Een grote diversiteit aan onderwerpen en allemaal
in het belang van de gemeenschap. In de zomer
van 2018 is een grote enquête gehouden onder
de inwoners van Borkel & Schaft. In het najaar
is vervolgens een symposium gehouden over de
toekomst van het dorp. Met een brede scope is
het net opgehaald om erachter te komen wat
Borkel & Schaft nodig heeft om toekomstbestendig te blijven. Er is een goed beeld ontstaan
van hoe een groot deel van de inwoners denkt
over de toekomst van het dorp.
Deze inzichten hebben ertoe geleid dat de
organisatie en de werkwijze van het Dorpsinitiatief
is gewijzigd. Van centrale behandeling van alle
onderwerpen door het hele Dorpsinitiatief, naar
een organisatie met diverse werkgroepen op basis
van thema’s.
Het Dorpsinitiatief is niet alleen actief in eigen
dorp. Waar van toepassing timmeren we ook
buiten de dorpsgrenzen aan de weg, zoals in het
project glasvezel buitengebied Valkenswaard. Ook
onderhouden we contact met andere wijkorganen
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.

• Realisatie van het Borkels ommetje, een
wandeling door de natuur rondom de dorpskern;
• Realisatie van nieuwbouw in het plan ‘Biestven II’;
• Oprichting van een extra mast voor mobiele
telefonie;
• Opknappen speeltuintjes;
• Whatsapp groepen voor buurtpreventie;
• Herinrichting speelplein Sint Servatiusschool;
•Aanpassing dienstregeling buurtbus op
schooltijden Were-Di;
• Voorbereiding aanleg glasvezel in het
buitengebied van Valkenswaard;
• Welkomstpakket voor nieuwe inwoners van
Borkel en Schaft;
• Behoud 2e dagdeel Peuterspeelzaal Borkellijntje;
• Financiële ondersteuning van tal van activiteiten
door middel van het wijkbudget.
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Werkwijze Dorpsinitiatief
& werkgroepen
Aanvankelijk behandelde het Dorpsinitiatief alle
onderwerpen gezamenlijk. Ieder lid met een eigen
interesseveld en expertise, maar de meeste zaken
werden met alle bestuursleden besproken in de
maandelijkse vergaderingen.
Uit de enquête en het symposium zijn 7 thema’s
naar voren komen die als belangrijk worden
gezien voor de toekomst van Borkel & Schaft.
Deze thema’s zijn:
• Woningbouw
• Buitengebied
• School
• Verkeer
• Zorg
• Verenigingen
• Promotie

In de enquête en tijdens het symposium heeft een
aantal inwoners aangegeven dat ze bereid zijn om
zich in te zetten voor een toekomstbestendig Borkel
& Schaft. In december 2018 zijn deze inwoners en
de leden van het Dorpsinitiatief bij elkaar gekomen
om na te denken over invulling van de verschillende
thema’s. Diezelfde avond is de basis gelegd voor
werkgroepen per thema. In iedere werkgroep zit
minimaal één lid van het Dorpsinitiatief en een aantal inwoners van Borkel & Schaft. Terugkoppeling
naar het bestuur van het Dorpsinitiatief vindt plaats
in de maandelijkse vergadering.

Woningbouw

Promotie

Buitengebied

Dorpsinitiatief
Verenigingen

School

Zorg
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Verkeer
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De werkgroepen
In de volgende paragrafen wordt een beeld geschetst van de onderwerpen waar de diverse
werkgroepen zich mee bezig houden. Per werkgroep is beschreven wat de doelstelling is 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.

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.
Doelstelling
De werkgroep woningbouw stimuleert woningbouwprojecten, waarbij gestreefd wordt naar een
constant bouwtempo. De werkgroep wil graag
voorzien in passende woonvoorzieningen voor
alle doelgroepen.
Werkwijze
De werkgroep woningbouw is voortdurend in
gesprek met alle spelers in het veld rondom
woningbouw: gemeente Valkenswaard, projectontwikkelaars, grondeigenaren en toekomstige
bewoners. Zij zijn hiermee de verbindende factor
tussen deze partijen en hebben een belangrijke
rol in de promotie en communicatie.
De werkgroep brengt woningbouwlocaties in
beeld en peilt de behoefte aan woningen onder
dorpsgenoten, maar ook daar buiten. Uit de
enquête is gebleken dat men een groei van het
huidige inwonersaantal van 1.100 naar 1.500
mensen in de toekomst nodig acht voor het voortbestaan van het dorp. Het streven is dan ook om
door de jaren heen vraag en aanbod met elkaar in
balans te brengen en te houden, met als doel een
gestage groei van dit inwonersaantal.
De werkgroep richt zich op plannen voor de korte,
middellange en lange termijn. Hieronder volgt een
toelichting.

Constante groei van het aantal inwoners
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Korte termijn
In 2020 worden de elf woningen van het plan
‘Biestven II’ opgeleverd. Dit is het resultaat van
een eﬀectieve samenwerking tussen gemeente,
projectontwikkelaar en het Dorpsinitiatief.
De voortvarende verkoop in het plan heeft ervoor
gezorgd dat er snel werd doorgepakt naar de
volgende locaties. Dit heeft geresulteerd in een
inmiddels concreet stedenbouwkundig plan voor

de locaties ‘Oude School’ en ‘Pater Aartslaan’. Voor
beide plekken is in het geldende bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Op
basis van deze bevoegdheid kan het college van
B&W het bestemmingsplan snel wijzigen om
daarmee de bouw van maximaal 27 woningen
toe te staan voor een zeer diverse doelgroep,
waarbij maatwerk vanuit de gemeente
Valkenswaard wordt gevraagd, zoals het
toepassen van een gediﬀerentieerde grondprijs.
Verwacht wordt dat de realisatie van dit plan g
efaseerd zal worden uitgevoerd.
Middellange en lange termijn
Locaties die in aanmerking komen voor woningbouw op middellange en lange termijn hebben
op dit moment geen woonbestemming. Ook is
in de nu geldende bestemmingsplannen geen
doorkijk gemaakt naar woningbouw op die
plekken. Het betreﬀen locaties waar op dit
moment nog bedrijven zijn gevestigd, sportvoorzieningen zijn en/of plekken die vanwege hun
ligging dichtbij de kern van Borkel & Schaft
perspectief bieden voor woningbouw. Op deze
plekken is de planologische uitdaging een stuk
groter ten opzichte van de woningbouwlocaties
voor de korte termijn.
De werkgroep woningbouw stimuleert passende
huisvesting voor alle woonwensen van alle
inwoners in alle leeftijdscategorieën. Het gaat
dan niet alleen om huidige inwoners en hun
natuurlijke aanwas, maar ook om mensen van
buiten Borkel & Schaft. Ons dorp zal alleen
maar aantrekkelijker worden voor forenzen als
de nieuwe Westparallel/N69 gerealiseerd is.
Daarnaast onderhoudt de werkgroep contacten
met de woningbouwcorporaties om Borkel &
Schaft voortdurend onder de aandacht te blijven
brengen als een heel mooi dorp, dat ook zeker
behoefte heeft aan sociale huurwoningen.
De werkgroep richt zich met name op te realiseren
nieuwbouw in de bebouwde kom. Voor wonen
buiten de bebouwde werkt de werkgroep nauw
samen met de werkgroep buitengebied.
Bijvoorbeeld over onderwerpen als voorkomen
van leegstand, ﬂexibele bestemmingsplannen en
woningsplitsing. Daarover meer verderop in dit
document.
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Buitengebied
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. De werkgroep buitengebied richt
zich primair op bewoners en gebruikers van het
buitengebied van Borkel & Schaft.
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.

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:
• Masterplan ‘Groote Heide/Dommelland’;
• Duurzaamheidsvisie Gemeente Valkenswaard;
• Flexibele omgevingsplannen en omgevingswet;
• Beleid ter voorkoming leegstand en
woningsplitsing;
• Infrastructuur (wegen, glasvezel).
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.

Een goede balans
tussen wonen,
werken en recreëren
in het buitengebied.
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School
Basisschool St. Servatius 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 de
relatie tussen school en ons dorp.

De school is essentieel
voor de aantrekkingskracht van ons dorp.

Doelstelling
De doelstelling van de werkgroep is het stimuleren
van een blijvende instroom van leerlingen op de
peuterspeelzaal en basisschool, zodat de school
kan blijven bestaan.
Werkwijze
De St. Servatiusschool is een kleine dorpsschool
met zo’n 55 leerlingen, waarbij persoonlijk contact hoog in het vaandel staat en die werkt met
kans-rijke combinatiegroepen. Om het voortbestaan van de school te waarborgen, is een
stabiel leerlingaantal noodzakelijk.
De werkgroep probeert om ouders van
toekomstige leerlingen zich bewust te laten zijn
van de voordelen van de basisschool in Borkel &
Schaft om zo het leerlingaantal te maximaliseren.
Dit doen zij onder andere door informatie te
winnen bij de diverse doelgroepen, zoals:
• Ouders van schoolgaande kinderen met
broertjes en zusjes die nog niet naar school gaan;
• Ouders van schoolgaande kinderen en wonend
in Borkel & Schaft, die in een ander dorp naar
school gaan;
• Ouders van kinderen jonger dan 4 jaar en
wonend in Borkel & Schaft, die nog een keuze
voor een school zullen gaan maken.
De werkgroep probeert samen met school het
beeld van school en de communicatie vanuit
school zo goed mogelijk neer te zetten, zodat het
voor deze ouders makkelijker wordt om de juiste
informatie te krijgen.
Daarnaast vormen zij een sparringpartner voor de
medezeggenschapsraad van de basisschool, waar
zij nauw contact mee onderhouden. Tot slot is de
werkgroep betrokken bij de inventarisatie van de
behoefte van (toekomstige) ouders ten aanzien
van het aanbod van peuterspeelzaal Borkellijntje.
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Verkeer
Borkel & Schaft wordt ontsloten door twee
belangrijke toegangswegen. Deze vormen de
toegang tot het dorp. Alles wat zich rondom deze
wegen afspeelt, is direct van grote invloed op het
dorp. Daarnaast is verkeersveiligheid in en rond
de school en daarbuiten een belangrijk thema.
De werkgroep verkeer houdt zich bezig met alles
wat te maken heeft met verkeer in en rondom
Borkel & Schaft.
Doelstelling
Het behouden en optimaliseren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Borkel & Schaft
en het minimaliseren van sluipverkeer om de
leefbaarheid in 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 hun agenda zijn:
• N69;
• Masterplan ‘Groote Heide/Dommelland’;
• 30 km zone;
• Onderhoud wegen;
• Parkeren
N69
Bewoners moeten op een gemakkelijke, snelle
en veilige manier hun werkplek en/of onderwijs
kunnen bereiken met de fiets en/of eigen vervoer.
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.
Masterplan ‘Groote Heide/Dommelland’
Om Borkel en Schaft nu en in de toekomst aantrekkelijk te houden voor inwoners, (agrarische)
ondernemers en toeristen is het van groot belang
dat de wensen en behoeftes van deze partijen
worden behartigd bij de keuzes die worden
gemaakt in dit masterplan.
In het masterplan ‘Groote Heide/Dommeland’
bestaat het voornemen om de Maastrichterweg
14.

Bewaken van
verkeersveiligheid
van Borkel en
Schaft in grote en
kleine projecten.

opnieuw in te richten. Ook hierbij is de werkgroep
een gesprekspartner voor de gemeente en
zorgen zij voor input vanuit het dorp ten aanzien
van dit onderwerp. 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.

Zorg
De werkgroep die zich richt op zorg is een voortzetting van de eerder opgerichte werkgroep zorg.
De leden houden zich bezig met alle vormen van
zorg en welzijn voor de inwoners van Borkel &
Schaft in alle leeftijdscategorieën.
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, ook als dit door beperkingen wordt
bemoeilijkt.
Werkwijze
De werkgroep zorg houdt zich bezig met het
welzijn van dorpsbewoners in de breedste zin
van het woord.

Onderhoud wegen
Indien er sprake is van noodzaak ten aanzien van
onderhoud van wegen in en rondom het dorp,
zal de werkgroep verkeer hierbij worden 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.

De werkgroep zet zich in om professionele en
informele (persoonlijke) zorg zo goed mogelijk
geregeld te krijgen, voor één ieder die dat nodig
heeft. In de praktijk is het lang niet altijd
gemakkelijk gebleken voor mensen in Borkel &
Schaft om professionele thuiszorg te organiseren,
terwijl dit wel een belangrijke voorwaarde kan
zijn om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven
wonen. De werkgroep heeft daarom overleg met
wijkverpleegkundigen van thuiszorgorganisaties
die in ons dorp zorg leveren. Daarnaast hebben
zij contact met andere zorgprofessionals die zich
bezighouden met het organiseren van zorg thuis.
Een voorbeeld hiervan is een mantelzorgmakelaar,
die mantelzorgers letterlijk ‘ontzorgt’ in hun
drukke dagelijkse zorgleven.
Als inwoners van Borkel & Schaft door bepaalde
omstandigheden niet meer in staat zijn om in hun
eigen huis te blijven wonen, wil de werkgroep
zorgen dat een goed alternatief is om zo lang

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.

Zo lang en prettig mogelijk blijven
wonen in vertrouwde omgeving.

30 km zone
De werkgroep verkeer bewaakt dat de snelheid
in de 30 km zone gehandhaafd wordt, met name
nabij de kern van het dorp. De werkgroep
onderzoekt de mogelijkheden om het doorgaand
verkeer te stimuleren zich beter te houden aan
de maximaal toegestane snelheid.

en zo fijn mogelijk in Borkel & Schaft te kunnen
blijven wonen. De ambitie van de werkgroep is
om binnen een aantal jaar woonvoorzieningen te
laten realiseren, bijvoorbeeld seniorenwoningen
en/of toekomstbestendige appartementen.
Ook wordt de Dorpsondersteuner aangestuurd
door de werkgroep. De Dorpsondersteuner houdt
zich bezig met het welzijn van dorpsgenoten op
individueel en op collectief niveau. Zij houdt
wekelijks inloopspreekuur in het Dorpshuis,
bezoekt dorpsbewoners en legt de basis voor
een match tussen mensen met een hulpvraag en
mensen die hulp willen bieden, bijvoorbeeld het
doen van boodschappen met een minder
mobiele dorpsgenoot. Inmiddels zijn al vele
matches gemaakt, waardoor een aantal dorpsbewoners enorm is geholpen door anderen. Ook
organiseert de Dorpsondersteuner activiteiten
in en rond ‘de Huiskamer’ in Dorpshuis D’n Teut.
De Huiskamer biedt laagdrempelig de mogelijkheid voor dorpsbewoners om deel te nemen aan
groepsactiviteiten, zoals een lunch, handwerkactiviteiten of het maken van herfstkransen.
Het bezoeken van zieke medemensen is ook
één van de projecten die door de werkgroep
zorg wordt gedragen. Door het brengen van
een bezoek aan zieke dorpsgenoten, zorgt de
werkgroep ervoor dat zij niet vergeten worden
in een periode van ziekte.
Tot slot zet de werkgroep zich in om zorg gerelateerde voorzieningen in ons dorp te krijgen en/of
te behouden, zoals de bloedprikpost en het verstrekken van de griepvaccinatie in het dorpshuis.
De werkgroep zorg is een aanspreekpunt en
verbindende factor voor alle zorg- en welzijn
gerelateerde onderwerpen die zich afspelen in
Borkel & Schaft.

Parkeren
De werkgroep verkeer heeft aandacht voor
parkeergelegenheid in Borkel & Schaft. Dit geldt
niet alleen in relatie tot het masterplan, maar ook
voor parkeren in het algemeen.
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Verenigingen
Borkel & Schaft is rijk aan tal van verenigingen.
Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp. Zij houden zich bezig met
sport, muziek, recreatie en ontspanning. Om het
contact tussen al deze verenigingen te stimuleren
en hen te ondersteunen bij het gebruik maken
van elkaars kwaliteiten, faciliteiten en kennis, is de
werkgroep verenigingen opgericht.
Doelstelling
De doelstelling van de werkgroep verenigingen is
het ondersteunen van alle verenigingen in Borkel
& Schaft en hen te helpen bij het optimaliseren
van de onderlinge samenwerking en
communicatie.

Werkwijze
Ten minste tweemaal per jaar organiseert de
werkgroep een bijeenkomt voor de Borkel &
Schaftse verenigingen. De agenda voor deze
bijeenkomsten wordt gevormd door de input
van de verenigingen zelf.
Daarnaast organiseert de werkgroep jaarlijks
verschillende thema-avonden, waar de
verenigingen aan kunnen deelnemen ten behoeve
van de werkzaamheden binnen hun vereniging.
Onderwerpen voor dergelijke thema-avonden
lopen uiteen van een informatieavond over social
media tot een cursus EHBO en/of reanimatie en
van een cursus over verantwoord alcohol
schenken tijdens evenementen tot een avond
over het werven van vrijwilligers.
De werkgroep verenigingen biedt een platform
voor verenigingen in Borkel & Schaft waar zij hun
stem kunnen laten horen, ervaringen kunnen
uitwisselen, hun zorgen kunnen uiten en waar
zij ondersteuning kunnen krijgen op de meest
uiteenlopende onderwerpen.

Promotie
Ons dorp heeft zoveel moois te bieden. Uniek
wonen met prachtige natuur op een boogscheut
afstand. Een rijk verenigingsleven. Gezellige
horeca. Een kleinschalige maar hechte gemeenschap. Een fijne school waar kinderen de ruimte
hebben om lekker te ravotten in de pauze. Een
dorpshuis als centrale ontmoetingsplek voor jong
en oud. Een multifunctionele accommodatie voor
tal van activiteiten. Met een bijna fonkelnieuwe en
hagelwitte molen als landmark in het dorp.
De traditionele Pinksterrit. Paardensport op topniveau. Zo maar een greep uit de vele kwaliteiten
van ons dorp. En dat is precies wat de werkgroep
promotie wil uitdragen.

Doelstelling
Het doel van de werkgroep promotie is het onder
de aandacht brengen van al het goede dat Borkel
& Schaft te bieden heeft voor (toekomstige)
inwoners, ondernemers en werknemers en
bezoekers
Werkwijze
De werkgroep promotie richt zich enerzijds op de
communicatiemiddelen van het dorp verbeteren
door alles in een frisse, herkenbare huisstijl vorm
te geven. Anderzijds ondersteunt de werkgroep
promotie de andere werkgroepen door eenduidige communicatie waarin de sterke punten van het
dorp worden benadrukt.
De werkgroep heeft een huisstijl ontwikkeld die
gebruikt wordt in alle communicatiemiddelen vanuit het Dorpsinitiatief: de werkgroepen, het Dorpsdrieluik en de website. Daarnaast komt de huisstijl
terug in promotiemateriaal voor informatie en
activiteiten in het dorp. Ook streeft de werkgroep
naar een eenvoudige toegang tot alle informatie
vanuit en over het dorp voor iedereen.
Want Borkel & Schaft is prachtig, dat mag gezien
worden!

Verenigingen zijn het kloppend
hart van de sociale samenleving.
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Trots op ons prachtige
dorpje, dat mag gezien
worden!

Kijk op de toekomst van Borkel & Schaft | 17.
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