
 

NIEUWSBRIEF	  OKTOBER	  2014	  
1. Licht	  op	  Jong!	  

Een	  community	  van	  jongeren	  over	  het	  wonen	  in	  een	  kleine	  kern.	  Eén	  van	  de	  aandachtspunten	  van	  de	  
Dorpsraad	  is	  het	  bevorderen	  en	  in	  standhouden	  van	  de	  leefbaarheid	  in	  het	  dorp.	  Het	  platteland	  vergrijst	  en	  
ontgroent.	  Relatief	  veel	  jongeren	  trekken	  weg	  uit	  kleine	  kernen	  en	  vestigen	  zich	  in	  de	  stad	  of	  in	  de	  grotere	  
dorpen.	  Het	  wegtrekken	  van	  jongeren	  uit	  kleine	  kernen	  heeft	  grote	  gevolgen	  voor	  de	  leefbaarheid	  daar,	  maar	  
tot	  op	  heden	  is	  er	  weinig	  bekend	  over	  de	  motieven	  van	  jongeren	  om	  wel	  of	  niet	  in	  een	  kleine	  kern	  te	  willen	  
(blijven)	  wonen.	  	  
	  	  
Om	  die	  reden	  zijn	  wij	  als	  Dorpsraad	  dan	  ook	  erg	  enthousiast	  over	  het	  initiatief	  vanuit	  Kleine	  Kernen	  Noord	  
Brabant.	  Samen	  met	  deze	  vereniging	  en	  de	  provincie	  Noord-‐Brabant	  start	  het	  PON	  (onderzoeks-‐	  en	  
adviesbureau	  voor	  sociaal-‐maatschappelijke	  vraagstukken)	  een	  research	  community.	  Dit	  is	  een	  afgesloten	  
online	  platform	  waar	  een	  groep	  mensen	  gedurende	  een	  korte	  periode	  van	  twee	  weken	  op	  een	  intensieve	  en	  
interactieve	  manier	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  gaat.	  	  
	  	  
Via	  deze	  community	  willen	  zij	  van	  jongeren	  zelf	  horen	  waarom	  zij	  in	  een	  kleine	  kern	  (willen)	  wonen	  of	  er	  juist	  
zijn	  weggegaan	  en	  wat	  zij	  belangrijk	  vinden	  in	  hun	  woonomgeving.	  Met	  deze	  kennis	  worden	  wij	  als	  Dorpsraad,	  
maar	  ook	  gemeenten	  en	  andere	  organisaties	  geïnformeerd	  over	  welke	  maatregelen	  genomen	  kunnen	  worden	  	  
om	  het	  dorp	  aan	  de	  wensen	  van	  de	  jongeren	  te	  laten	  voldoen	  en	  mogelijkheden	  te	  creëren	  voor	  hen	  om	  er	  te	  
gaan	  of	  blijven	  wonen.	  Ook	  krijgen	  we	  meer	  inzicht	  in	  de	  redenen	  van	  jongeren	  om	  uit	  kleine	  kernen	  te	  
vertrekken	  die	  niet	  beïnvloedbaar	  zijn.	  De	  resultaten	  van	  de	  community	  zullen	  breed	  worden	  verspreid	  en	  
worden	  in	  ieder	  geval	  gepubliceerd	  in	  de	  kleine	  kernen	  krant	  en	  Kernkracht.	  De	  gegevens	  worden	  anoniem	  
verwerkt,	  zodat	  de	  meningen	  niet	  herleidbaar	  zijn	  naar	  personen.	  
	  	  
Deelnemers	  gezocht!	  
De	  community	  Licht	  op	  Jong!	  start	  op	  maandag	  10	  november	  en	  loopt	  tot	  en	  met	  maandag	  24	  november.	  
Voor	  de	  community	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  mensen	  tussen	  de	  18	  en	  35	  jaar	  oud.	  Ook	  jongeren	  die	  inmiddels	  niet	  
meer	  in	  Brabant	  wonen	  (maar	  wel	  zijn	  opgegroeid	  in	  een	  Brabantse	  kleine	  kern)	  zijn	  van	  harte	  welkom	  om	  mee	  
te	  doen!	  We	  vragen	  deelnemers	  om	  enkele	  keren	  per	  week	  in	  te	  loggen	  op	  het	  community	  platform	  en	  vanuit	  
hun	  eigen	  ervaringen	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  discussies	  over	  dit	  thema.	  Onder	  de	  actieve	  deelnemers	  van	  de	  
community	  worden	  drie	  Bol.com	  bonnen	  van	  €	  50,-‐	  verloot.	  Uit	  alle	  aanmeldingen	  (en	  hopelijk	  zijn	  dat	  er	  heel	  
veel)	  wordt	  een	  selectie	  gemaakt	  van	  ongeveer	  75	  deelnemers	  voor	  de	  Licht	  op	  Jong!	  Community.	  Deadline	  
voor	  aanmelding	  voor	  de	  community	  is	  woensdag	  5	  november.	  
	  	  
Doe	  mee	  en	  laat	  je	  horen!	  
Ben	  jij	  tussen	  de	  18	  en	  35	  jaar	  oud	  en	  woon	  je	  momenteel	  in	  een	  kleine	  kern	  in	  Noord-‐Brabant	  of	  ben	  je	  er	  
opgegroeid,	  dan	  willen	  we	  je	  van	  harte	  uitnodigen	  om	  deel	  te	  nemen!	  Ook	  als	  je	  inmiddels	  niet	  meer	  in	  Brabant	  
woont,	  maar	  wel	  bent	  opgegroeid	  in	  een	  Brabantse	  kleine	  kern,	  ben	  je	  van	  harte	  welkom	  om	  deel	  te	  nemen!	  
	  	  
Meedoen	  kan	  via	  het	  invullen	  van	  een	  korte	  vragenlijst.	  Uit	  alle	  aanmeldingen	  wordt	  een	  selectie	  van	  
deelnemers	  gemaakt.	  Onder	  deze	  deelnemers	  verloten	  we	  drie	  Bol.com	  bonnen	  van	  €	  50,-‐-‐.	  	  
Aanmelden	  is	  mogelijk	  tot	  en	  met	  woensdag	  5	  november	  aanstaande	  via	  www.hetpon.nl/lichtopjong	  
	  
Meer	  informatie?	  
Wil	  je	  meer	  informatie	  over	  de	  Licht	  op	  Jong!	  community?	  Neem	  dan	  contact	  op	  met	  Karin	  du	  Long,	  werkzaam	  
als	  onderzoeker	  bij	  het	  PON,	  via	  lichtopjong@hetpon.nl.	  	  
	   	   	   	   	   -‐ZOZ-‐	  



	  
2. Lopende	  zaken	  

De	  Dorpsraad	  heeft	  zich	  de	  afgelopen	  periode	  onder	  andere	  bezig	  gehouden	  met:	  
• Opheffen	  wegafsluiting	  in	  het	  Gassels	  bos,	  waarbij	  de	  Dorpsraad	  zich	  richting	  gemeente	  Grave	  sterk	  

heeft	  gemaakt	  om	  deze	  doorgang	  weer	  vrij	  te	  maken	  om	  de	  toegankelijkheid	  van	  het	  bos	  te	  
behouden.	  

• Er	  is	  een	  overleg	  gepland	  tussen	  de	  Dorpsraad	  en	  de	  wethouder	  inzake	  de	  toekomstige	  invulling	  voor	  
wat	  betreft	  behoud	  en	  instandhouding	  van	  zorgfaciliteiten	  in	  Gassel.	  Het	  gaat	  hier	  om	  een	  gesprek	  in	  
het	  kader	  van	  Toekomstbestendig	  Welbevinden,	  waarbij	  thans	  een	  inventariserende	  enquête	  wordt	  
voorbereid	  naar	  wensen	  en	  behoeften	  aan	  welzijn	  en	  zorg	  onder	  bewoners.	  

• Opruim-‐	  en	  opknapactie	  Gassels	  bos.	  Op	  25-‐11-‐2014	  is	  er	  een	  afspraak	  met	  de	  gemeente	  Grave	  om	  te	  
bezien	  welke	  plannen	  hier	  concreet	  kunnen	  worden	  uitgevoerd	  en	  tegen	  welk	  budget.	  We	  zijn	  hier	  
tevens	  nog	  op	  zoek	  naar	  vrijwilligers	  die	  zich	  willen	  inzetten!	  

• Nieuw	  initiatief	  Gasselse	  kermis.	  Na	  afgelopen	  jaar,	  waarin	  de	  Drie	  Dwaze	  Dagen	  tot	  een	  succes	  zijn	  
gemaakt	  is	  er	  inmiddels	  een	  nieuw	  initiatief	  opgestart	  om	  volgend	  jaar	  met	  een	  nieuwe	  invulling	  van	  
de	  kermis	  te	  kunnen	  komen.	  

• Gezamenlijke	  Nieuwjaarsreceptie	  met	  Harmonie,	  Turp	  en	  Viersprong.	  Nadere	  gegevens	  volgen	  nog	  
zodra	  er	  een	  datum	  en	  tijdstip	  bekend	  is.	  

• Afronding	  laatste	  werkzaamheden	  opknappen	  Julianaplein,	  de	  laatste	  paar	  kleine	  punten	  zijn	  
inmiddels	  uitgevoerd,	  zodat	  de	  eindoplevering	  van	  het	  plein	  inmiddels	  is	  afgerond.	  Tevens	  zijn	  er	  
initiatieven	  ondernomen	  om	  de	  aankleding	  van	  het	  plein	  tijdens	  de	  Kerst	  op	  een	  mooie	  en	  sfeervolle	  
wijze	  in	  te	  kleden.	  

• Binnenkort	  wordt	  er	  meer	  bekend	  over	  de	  start	  van	  een	  nieuwbouwproject	  in	  Gassel;	  er	  zijn	  inmiddels	  
lopende	  onderhandelingen	  tussen	  het	  Bisdom	  (eigenaar	  van	  de	  kerk	  en	  de	  pastorie)	  en	  een	  
ontwikkelaar.	  Dit	  proces	  heeft	  jarenlang	  stilgelegen,	  maar	  door	  een	  gewijzigde	  opstelling	  van	  het	  
Bisdom	  lijkt	  hier	  nu	  toch	  eindelijk	  een	  doorbraak	  te	  verwachten	  te	  zijn	  met	  mogelijk	  op	  korte	  termijn	  
het	  beschikbaar	  komen	  van	  een	  mooie	  centrale	  woningbouwlocatie	  als	  gevolg.	  

• De	  subsidietoekenning	  2015	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  iDop-‐	  activiteiten	  van	  de	  Dorpsraad	  is	  
ingediend;	  de	  subsidie	  over	  2013	  en	  2014	  zijn	  inmiddels	  definitief	  geworden.	  

• Er	  is	  een	  update	  gemaakte	  van	  de	  IDop-‐actiepunten,	  die	  bij	  de	  gemeente	  Grave	  is	  ingediend.	  Op	  deze	  
wijze	  wordt	  bijgehouden	  welke	  punten	  uit	  het	  iDop	  inmiddels	  zijn	  afgewikkeld	  en	  welke	  punten	  er	  nog	  
nadere	  aandacht	  en	  invulling	  behoeven.	  

• Het	  behoud	  van	  het	  leespunt	  in	  Turp	  van	  BiblioPlus	  is	  voor	  2015	  weer	  gegarandeerd.	  
• Binnenkort	  gaat	  de	  Facebook-‐pagina	  van	  de	  Dorpsraad	  in	  de	  lucht,	  zodat	  het	  voor	  een	  ieder	  nog	  

eenvoudiger	  wordt	  om	  de	  laatste	  ontwikkelingen	  in	  het	  dorp	  en	  de	  activiteiten	  van	  de	  Dorpsraad	  te	  
volgen.	  

	  
Om	  de	  kosten	  te	  beperken	  sturen	  we	  deze	  nieuwsbrief	  normaal	  gesproken	  per	  mail	  en	  plaatsen	  we	  deze	  op	  de	  
website.	  We	  hebben	  gemerkt	  dat	  nog	  veel	  inwoners	  van	  Gassel	  niet	  hun	  mailadres	  aan	  ons	  hebben	  
doorgegeven,	  zodat	  we	  hebben	  besloten	  om	  nogmaals	  de	  nieuwsbrief	  op	  papier	  te	  verspreiden.	  Er	  zijn	  
meerdere	  mailadressen	  per	  gezin	  mogelijk!	  Wilt	  u	  dus	  in	  de	  toekomst	  ook	  op	  de	  hoogte	  worden	  gehouden	  van	  
de	  laatste	  ontwikkelingen	  in	  het	  dorp	  dan	  verzoeken	  we	  u	  vriendelijk	  om	  uw	  mailadres	  door	  te	  geven	  via	  	  
	  
	   	   dorpsraadgassel@hotmail.com	  
	  
Ook	  vragen,	  opmerkingen	  en	  suggesties	  zijn	  van	  harte	  welkom	  op	  dit	  mailadres!	  
	  
KALENDER	  
22-‐10-‐2014	   	   Vergadering	  Dorpsraad	  –	  wethouder	  Henisch	  Toekomstbestendig	  Welbevinden	  
04-‐11-‐2014	   19.30	   Vergadering	  Deelnemersraad	  in	  Viersprong	  
05-‐11-‐2014	   	   Uiterste	  aanmelddatum	  Licht	  op	  Jong!	  
25-‐11-‐2014	  	   	   bijeenkomst	  met	  Gemeente	  Grave	  m.b.t.	  opknappen	  bos	  


