DORPSPLAN
LANGENBOOM
“Deze plannen bewijzen de kracht van dit dorp.
Het maakt me ook trots.”
Burgemeester Walraven
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In opdracht van: De inwoners van Langenboom
Onder aanvoering van: T
 OP, de partners achter Langenboom Verandert
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Tijd voor een plan
Op 17 november 2018 werd bekend dat D’n Bens gaat sluiten. “Langenboom
raakt zijn ziel kwijt” was de alleszeggende kop in de Gelderlander. We wisten
meteen: Dit is schadelijk voor ons. Dé plek waar Langenboom lief, leed en leut
met elkaar kon vieren. Waar verliefdheidjes zijn begonnen, waar we feesten
konden vieren, afscheid konden verwerken, waar velen van ons voor het eerst
dronken zijn geworden, waar we sterke verhalen kunnen vertellen, voetbal
kunnen kijken, dansen en gek doen, terrasje pikken. Het is op dit soort plekken
waar we van elkaar te weten komen hoe iemand is, wat je aan elkaar hebt en
wat je voor elkaar kunt betekenen. Familie Bens is bijna honderd jaar onze
verbindende horeca-familie geweest. Met een traan laten we ze gaan en met
dankbaarheid voor de plek die ze in onze herinnering hebben.

Langenbomers zijn een tikkeltje een speciaal volkje. Buiten Langenboom kijken
ze soms best een beetje op van onze saamhorigheid. Niet dat we dat van de
daken schreeuwen (helemaal niet zelfs) maar stilzwijgend hebben we een sterke
band en de behoefte het leven te leiden zoals we dat zelf willen. Langenbomers
laten zich niet zo graag voorschrijven wat ze wel en niet moeten doen. En als dat
soms ‘un bietje’ vreemder, grappiger, lomper of directer aan toe gaat, dan kan
dat. Er kan hier veel en met een lach erbij eigenlijk alles. Dat is veel waard, zoveel
dat we er maar eens flink voor aan de slag moeten om dat te behouden.
3 juni 2019 koos Langenboom unaniem en massaal voor een nieuwe dorpshart
en een verenigd sportpark. In dit boekje is deze keus uitgewerkt. En nu aan de
slag! Wil je meehelpen of informatie, bel of app gerust.
Ivonne van der Horst
06-23927390
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Ook al gaat Bens dicht, niets weerhoudt ons ervan een mooi dorp te bouwen
waar iedereen graag woont en graag naar toe komt. Waar je welkom bent en
waar je jezelf kunt zijn, precies zoals wij daar in Langenboom aan hechten.
Zodat we lekker in ons vel kunnen zitten. Tijd voor een Langenbooms plan.

De betekenis
van ontmoeting
We beseffen ons in Langenboom dondersgoed dat we het allemaal niet zo ver
hoeven te halen. Het is prachtig wonen hier. Langenboom blinkt uit in ruimte,
bos, water, rust, prachtige wandelgebieden, kilometers lange fietsmogelijkheden. In een straal van 25 km vinden we alles: werk, zorg, winkels, theaters,
restaurants. 25 km! Ooit was dat heel ver weg. Maar vandaag de dag is dat een
half uurtje rijden en het duurt niet lang meer of de snelfiets doet er ook niet veel
langer over. In het Land van het Goeie Leven is bijna elk weekend ergens wat te
doen. Vervelen hoeft niemand zich.
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Het meest uniek hier zijn de vriendschappen die vaak levenslang duren. Meestal
vinden ze hun oorsprong op de basisschool of bij de sportclub. En ze blijven
bestaan ook als mensen totaal verschillende carrières bewandelen. Dat is een
groot verschil met de stad waar iedereen zijn vrienden uitkiest in zijn eigen kleine
kringetje, en weer inruilt als dat beter uitkomt. Hier kan dat niet, we moeten het
met elkaar doen. En dat lukt ons ook heel erg goed.Hoe kan dat toch?
Dat we elkaar goed kennen en elkaar vaak ontmoeten draagt daar natuurlijk
enorm aan bij. Aangezien de meeste actieve mensen het grootste deel van hun
tijd buiten het dorp werken, winkelen en recreëren is de ontmoeting bij
vereniging of op gezellige ontmoetingsplekken des te belangrijker. Als je het een
leven lang leuk wilt hebben met elkaar, dan is het o zo belangrijk dat we elkaar
tegen komen. Elkaar écht kennen is de basis van alle sociale initiatieven,
of het nu om zorg voor elkaar gaat, om samen feesten, om het organiseren van
iets, samen een vereniging vormen of wat dan ook. Het belang daarvan wordt in
de toekomst – met het oog op zorg voor elkaar – alleen maar groter.

e goud.
Aandacht voor elkaar is het nieuw

Gewilde en
ongewilde dorpen
Maar, de kwaliteit van leven in de randen, waar Langenboom (en Gemeente Mill
en Sint Hubert) toebehoort, staat onder druk. Het einde van D’n Bens is niet het
enige probleem hoewel het risico op gebrek aan ontmoeting het sociale fundament onder een dorp ernstig aantast.

Gemeente Mill en Sint Hubert beschikt over pareltjes waarmee ze zichzelf positief op de kaart kan zetten. We zullen ook moeten want een “dorp aan de stad”
zijn we op 20 km afstand van Nijmegen niet. Dorpen die tegen steden aanliggen
profiteren automatisch mee van de groei van de stad. Maar daarbuiten moet er
gewoon geïnvesteerd én hard gewerkt worden om een gewild dorp te zijn.
Langenboom zit dus in hetzelfde schuitje als Mill, Sint Hubert en Wilbertoord.
Om een gewild dorp te blijven is behoud van levendigheid en zorgzaamheid
belangrijk. Daarvoor zijn in de eerste plaats mensen nodig van alle leeftijden. En
ten tweede dat die elkaar op prettige en gezonde wijze blijven kennen en dus
ontmoeten. Dat vereist investeringen die per dorp anders zullen zijn. Elk dorp zijn
eigen parels, zijn eigen karakter, zijn eigen trots. Dat is mooi; vier de verschillen!

STRAKS
HEB JE
ELKAAR
WEL
NODIG
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Er speelt meer. Als gevolg van krimp, vergrijzing, ontgroening en de braindrain
ontstaan verschillen tussen stad en streek op het gebied van gezondheid, onderwijs, arbeid en inkomen, wonen en voorzieningen zoals sport en cultuur. Er
is al verschil tussen rijke en arme dorpen en ook al tussen gewilde en ongewilde
dorpen. De tijd tikt. Eenmaal ongewild dan gaan daar de mensen weg en gaan er
alleen nog mensen wonen met lage inkomens op zoek naar goedkope huizen.

Feiten om
mee te wegen
Er is nog een aantal feiten meer van belang. Zonder de juiste feiten op een rijtje
te hebben, kunnen we geen goed toekomstbestendig plan maken.
1. Er worden in onze gemeente veel minder kinderen geboren. De natuurlijke
bevolkingsgroei is negatief. Er gaan dus meer mensen dood dan er worden
geboren. We moeten het hebben van mensen die zich hier willen vestigen
dus moeten we gewild zijn.
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2. Er is in Langenboom de afgelopen decennia vooral geïnvesteerd in onderhoud en dergelijke. Maar er is al lang niet geïnvesteerd in vernieuwing van
Langenboom. In plaats daarvan zijn mooie en goede investeringen gedaan
elders in de gemeente Mill. Daar staan wij achter. We denken dat het nu de tijd
is om van Langenboom een (gewild) fris en fruitig dorp te maken dat met de
tijdgeest mee gaat.

3. 	Het is verstandig om te investeren in de sterke punten van het dorp. In onze
eigen parels. Die maken Langenboom tot Langenboom. Daar zijn de mensen
graag, daar zijn we trots op. Voor Langenboom zijn dat de Kuilen, De Kerk en
het Sportpark tegen de bosrand.
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4. 	Langenboom heeft teveel gemeenschapsaccommodaties. Onze definitie
daarvan is: een gebouw waar we elkaar ontmoeten. Naast D’n Bens hebben
we kantine TCL, kantine SES, kantine WIS en De Kerk. 5 gebouwen die
allemaal onderhoud vragen, bezetting vragen (veelal van vrijwilligers).
Het is slim en beter om na te denken over vermindering van dit aantal,
niet over vermeerdering.

5

gemeenschapsaccommodaties

Bestuurlijk akkoord
provincie 2019-2023
Dat de lokale partijen de in Langenboom geschetste
problematiek erkennen was en is ons duidelijk.
Maar ook in het recent gesloten bestuursakkoord
2019-2023 van Provincie Noord-Brabant wordt
erkend dat de verschillen tussen stad en streek
groter worden. En dat de kwaliteit van leven aan de
randen onder druk staat. Deze erkenning – ook op provincieniveau - is natuurlijk
van grote waarde. Wij hebben de politieke beslis- en daadkracht nodig om mooie
dingen tot stand te brengen.

D O R PS P LA N LA N G E N B O O M

08

De provincie ziet het als haar beleidsdoelstelling om een krachtige, energieke en
diverse samenleving te realiseren. We citeren:

“De provincie kan met sport, cultuur en erfgoed een
bijdrage leveren om de sociale cohesie in Brabant te
versterken en onze trots te verbeelden.”
Deze quote uit het bestuurlijk akkoord kan 1:1 op het dorpsplan van Langenboom worden gelegd. Want dat dorpsplan gaat precies over de krachtige
middelen die ingezet kunnen worden om de sociale cohesie en de trots in
Langenboom te versterken: sport en cultureel erfgoed.

Kernwoorden provincie:
• Sport
• Cultureel erfgoed
• Sociale Cohesie & Trots

Een trots dorp spreekt

Albert de Maeyer
Anita Straatman
Anne Derks
Ans Buts
Anton Verstraten
Arnold Cornelissen
Bart Meulepas
Bo Pennings
Carlo Raymakers
Christel van der Heijden
Coen Verberk
Elly van Dongen
Elsebé Bens
Frank van Diepenbeek
Frans van Schayik
Gerard Kuppen
Ger Koopman
Gerdy Nooyen
Gerwin Wittenber
Harm Cuppen
Henk Cuppen
Jan van Kuppeveld
Ivonne van der Horst
Jesse Schonenberg
Jessy Hendriks
Johan Jacobs
John van de Heijden
John van de Weem
Jordy van Katwijk

Jos de Groot
Jos Verkerk
Karlijn Kuijpers
Mirjam Barten
Marc Kuypers
Marco de Klijn
Marianne Oosterhout
Marius de Klijn
Marlies Jacobs
Martien Wijdeven
Martijn van Hal
Miriam van de Vorle
Mirjam Berents
Nort van Schayik
Patricia Verstraten
Paul Vogels
Peter van Schijndel
Rob Thelosen
Rob Verkerk
Sander Hendriks
Sjaak Beelen
Tom van Bakel
Tomas van Boekel
Ton Ermers
Toon Ermers
Wil Frenken
Wim Wijdeven
Wouter Weijens

Na 3 juni hebben de volgende
personen zich bij TOP gevoegd:
Bouke Slaats
Cas Hendriks
Freekje Ariëns
Jan Meulepas
Jeroen Cornelissen
Martijn van Lith
Niek Willems
Paul Hendriks
Rob Siroen
Sipp van den Elzen
Stijn van den Hoogen
Tim Toonen
Tom Arts
Wendy Klarenbeek
Wim Willems
Wouter van Erp
Anita Straatman en Anne Derks
hebben TOP verlaten vanwege hun
politieke positie. Zij hebben deze
keus gemaakt om hun bestuurlijke
integriteit te kunnen waarborgen.
Wij hebben hen bedankt voor hun
inbreng die het plan substantieel
verder heeft gebracht.
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In december 2018 kwamen we voor het eerst bij elkaar: zo’n 50 mensen die vertegenwoordigers zijn van alle verenigingen, De Kerk, Eigen Kweek, De Dorpsraad
en nog wat andere vrije geesten. In dit half jaar heeft deze groep, die we vanaf de
start TOP noemden, een toekomstplan voor Langenboom gemaakt.
TOP betekende in eerste instantie: We hebben een TOP probleem dat TOP
prioriteit moet krijgen. Pas daarna kregen de letters betekenis: Toekomst Overleg
Partners. En inmiddels betekent TOP: De 600 aanwezige inwoners hebben uit de
drie voorgelegde opties hun TOP plan gekozen. TOP gaat vanaf nu verder onder
de vleugels van Stichting Eigen Kweek. In de stichting is de Dorpsraad, Eigen
Kweek, Sport en Kerk vertegenwoordigd. Om de stichting heen gaan werkgroepen aan de slag (wij noemen ze speedboten) om deelonderwerpen uit te werken.
Zowel de stichting als de speedboten worden (net zoals het afgelopen half jaar)
bijgestaan door experts. De experts werden en worden betaald uit de “Langenboomse spaarpot” die de afgelopen jaren via de inkoopacties van Eigen Kweek
is opgebouwd. Ook de aan de Dorpsraad verstrekte subsidie wordt ingezet. De
voorzitters staan actief met elkaar in verbinding om voor afstemming en coördinatie te zorgen. Ons doel is om 100 dagen na het zomerreces een tijdspad aan
het dorp te presenteren hoe we hun toekomstplan kunnen realiseren.
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10

Toetsstenen
van het plan
We hebben het plan aan 4 stenen getoetst:

• Versterken van de aantrekkingskracht
• Versterken woon- en leefomgeving (voorzieningenniveau)
We zijn hier ruimschoots
in geslaagd. Het dorp heeft vervolgens de optie gekozen
• Actieve sportdeelname
die hier het best
past. Belangrijk is dat
de gekozen optie niet “zomaar een
• bij
Toekomstbestendige
gemeenschapsaccommodatie.

droom in het wilde weg is”. We hebben realistisch naar de lange termijn gekeken
We zijn hier
ruimschoots
is geslaagd.
dorpdie
heeft
de optie
die
en gekozen
voor
een robuuste
oplossing.Het
Eentje
“stormen
kangekozen
overleven”.
hier het best bij past. Belangrijk is dat het niet “zomaar een droom in het
Eentje die ons zowel gelukkig maakt als die financieel gezond is. Zoals iemand
wilde weg is”. We hebben realistisch naar de lange termijn gekeken en
onlangs
zei: voor
“Het een
is een
plan datoplossing.
zowel ﬂoreert
alsdie
saneert,
en daar
je er niet
gekozen
robuuste
Eentje
“stormen
kan vind
overleven”.
veelEentje
van”. Ja,
is ook maakt
bereidals
omdie
dingen
op tegezond
geven. is. Zoals
dieLangenboom
ons zowel gelukkig
financieel
iemand onlangs zei: “Het is een plan dat zowel floreert als saneert, en daar
vind je er niet veel van”. Langenboom is namelijk ook bereid om dingen op
Het gekozen dorpsplan bestaat uit 3 onderdelen:
te geven om er iets beters voor terug te krijgen.

1. Een nieuw dorpshart
2. Het
Eengekozen
verenigddorpsplan
sportparkbestaat uit 3 onderdelen:
Een nieuw dorpshart
3. 1.
Samenwerken
en Saneren
2.
3.

Een verenigd sportpark
Samenwerken en Saneren

BRUTAAL IDEAAL
1. Een schitterende dorpskern voor lief,
leed, leut en liturgie.
2. Een florerend verenigd sportpark waar
jong en oud met plezier kan bewegen.

DORPSPLAN LANGENBOOM
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Toetssteen 1: Het sluit perfect aan bij ons Brutaal Ideaal
Toetssteen 2: Het stimuleert
ontmoeting VAN
en doet
trotsPLAN
voelen bij iedereen
TOETS-STENEN
HET
Toetssteen 3: Het is robuust voor lange termijn
Toetssteen 4: Het sluit aan bij 4 lokaal politieke coalitiedoelen
We
hebben het
aan 4 stenen getoetst.
• Versterken
vanplan
de aantrekkingskracht
Toetssteen 1: Het sluit perfect aan bij ons Brutaal Ideaal.
• Versterken woon- en leefomgeving (voorzieningenniveau)
Toetssteen 2: Het stimuleert ontmoeting en doet trots voelen bij iedereen.
• Actieve sportdeelname
Toetssteen
3: Het is robuust voor lange termijn.
Toetssteen
4: Het sluitengemeenschapsaccommodatie.
aan bij 4 lokaal politieke coalitiedoelen
• Toekomstbestendige

1. Een nieuw
dorpshart
Langenboom heeft gekozen voor een dorpshart waarin De Kerk ons dorpshuis
wordt. Over cultureel erfgoed gesproken!
De Kerk van Langenboom is niet alleen het meest karakteristieke en blik vangende
gebouw van Langenboom, het is ook een plek waar vele inwoners waardevolle
herinneringen hebben liggen. Het is bovendien een gebouw dat Rijksmonument
is en in onze geschiedenis een hoofdrol heeft gespeeld. Het is natuurlijk
belangrijk om mensen de gelegenheid te geven hun geschiedenis te kennen.
En in Langenboom draait die om De Kerk.

D O R PS P LA N LA N G E N B O O M

12

Dat ook de meeste Langenbomers De Kerk niet meer bezoeken voor kerkdiensten
wil nog niet zeggen dat ze hun kerk niet koesteren. Integendeel, zo bleek 3 juni
2019. Unaniem (590 uit 600) werd niet De Wis maar een aan te kopen en te
verbouwen Kerk gekozen tot gewenst dorpshuis.

Politiek
De provincie heeft in het bestuursakkoord opgenomen dat ze met (onder
meer) cultureel erfgoed een bijdrage wil leveren aan de sociale cohesie en de
trots van de Brabanders. De provincie geeft hiermee blijk de behoeften van
de Brabanders te erkennen.
Ook een feit is ontkerkelijking en vergrijzing. Dat leidt tot een overschot aan
kerkgebouwen. De gemeente Mill en Sint Hubert zou een (voortrekkers)rol
kunnen vervullen door een succesvolle herbestemming te leiden in
Langenboom. Als voorloper op de vele kleine dorpen die nog zullen volgen.

Combinatie commerciële horeca met sociale functie
Langenboom wil in De Kerk “liturgie, lief, leed en leut” met elkaar delen. Door
commerciële horeca te combineren met sociale functies ontstaat een bruisend
dorpshuis in een unieke locatie en met de drijvende kracht van een uitbater.
Vanuit dit dorpshuis kan Langenboom ook de exploitatie van kermis, carnaval en
andere events organiseren.

Het is de wens en ambitie van Langenboom om De Kerk veilig te stellen voor de
gemeenschap door deze aan te kopen. Een gruwelbeeld is dat De Kerk vroeg of
laat in commerciële handen valt en er – bij wijze van spreken – een tapijthal in
wordt gevestigd.
Toen De Kerk tijdens de TOP-meetings aankondigde dat het haar droom is
ons gemeenschapshuis te blijven (zij het anders dan alleen kerkelijk) was dat
dan ook een echte gamechanger in de ontwikkeling van ons dorpsplan!

Een plein

Seniorenwoningen op de plek van De Wis
Op de plek van De Wis willen we seniorenwoningen, een ‘hofje’ bouwen.
De perfecte plek voor seniorenwoningen, naast ‘t Kloster, bij De Kerk en aan
het plein. Mooier kun je het niet krijgen. Bovendien levert dat ook een
interessante bate (bouwgrond) op.
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Vanaf de eerst bijeenkomst van TOP (december ‘18) leeft de nadrukkelijke wens
om in het nieuwe dorpshart een plein te creëren. Pleinen geven, zeker op mooie
dagen, de gelegenheid tot mooie en toevallige ontmoetingen. Plek voor een
praatje, plek voor een rommelmarkt, plek voor een wekelijkse vis- en frietkraam.
Maar ook plek voor een kermis of een buitenconcert. Langenboom is het ook
hierover eens dat dit plein van zo’n meerwaarde is dat ze bereid is de tornadotuin ervoor te verplaatsen. In overleg met de heemkundegroep zal gezocht
worden naar een plek om de tornadotuin te verhuizen. Dit kan op instemming
van het dorp rekenen.

D O R PS P LA N LA N G E N B O O M
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2. Een verengigd
sportpark
Langenboom heeft met unanieme stem gekozen voor het verenigen van de
sportverenigingen op het huidige sportpark. De optie om het complete sportpark
richting centrum te verhuizen kreeg geen bijval.
Op het sportpark wordt binnen- en buitensport verenigd. Dat betekent dat
De Wis ‘verhuist’ naar het mooie – tegen de bosrand gelegen - sportpark.

• 	De sportverenigingen hebben besloten samen te gaan werken om een gezonde en zelfstandige exploitatie van een integraal sportpark mogelijk te maken.
Dit manifest was een doorbraak en – naast die van De Kerk als dorpshuis – de
tweede gamechanger in de ontwikkeling van dit dorpsplan.
• 	Langenboom realiseert zich – net als de gemeenteraad – dat zonder goede
sportvoorzieningen en zonder sportsamenwerking een dorp niet kan inspelen op toekomstige eisen en wensen aan sportbeleving en sportbeoefening,
elkaar minder kan ontmoeten en de aantrekkelijkheid van een dorp afneemt.
• 	Langenboom streeft naar actieve sportdeelname. Hoe? Door samen te werken
aan een breder sportaanbod en een open en uitnodigend sportpark voor zo
veel mogelijk kinderen en volwassenen. Concentratie van de sportvoorzieningen in het park, focus op samenwerking en een sporthal die meer sporten
mogelijk maakt (De Wis is te klein voor bijv. binnen tennis en zaalvoetbal)
zorgt ervoor dat het sport- en beweegklimaat in Langenboom veilig wordt
gesteld.
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De verhuizing van De Wis is fysiek en financieel gezien een flink projectonderdeel
van dit dorpsplan. We praten immers over een nieuwe sporthal. Maar wel een
bewuste keus van Langenboom. En wel hierom:

Politiek
De provincie Noord-Brabant schrijft in het bestuursakkoord dat ze een krachtige,
energieke en diverse samenleving wil. En dat ze met onder andere sport een
bijdrage kan leveren om de sociale cohesie te versterken. En als sociale cohesie
al niet genoeg is, dan is sport ook nog een manier om mensen gezond en vitaal
te houden. Volgens de provincie is gezond zijn de belangrijkste voorwaarde voor
kwaliteit van leven. Hoe gezonder je bent hoe meer je jezelf kunt ontplooien
en hoe meer je mee kunt doen met de samenleving. Maar bovenal zorgt sport
ervoor dat mensen met elkaar in verbinding blijven, ongeacht afkomst,
opleidingsniveau of talent. Sportclubs vormen een belangrijk fundament van
onze samenleving.

Financieel

D O R PS P LA N LA N G E N B O O M
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Een ontwikkeling naar een
omni-vereniging gaat het dorp
financieel geen windeieren
leggen. De voordelen van
samenwerking leiden tot
aantoonbaar betere
exploitatiecijfers. Met dat geld
kan Langenboom ook in de
toekomst investeren in sport
voor jong en oud.

Wij hebben de intentie om samen te werken aan een
breder sportaanbod en een open en uitnodigend
sportpark (en/of accommodaties) voor zo veel mogelijk
kinderen en volwassenen.
Ons doel is het verlagen van drempels en het verhogen
van plezier om samen te bewegen, in welke vorm dan ook.
Behoud van eigen clubidentiteit gaat prima samen met
groei naar een coöperatieve Langenboomse sportcultuur
waar alle clubs en inwoners van profiteren. Want samenwerken leidt tot een inspirerend en financieel sterk
sport- en beweegklimaat, iets wat we elk op eigen houtje
niet zo goed kunnen bereiken.

3. Samenwerken
en saneren
Langenboom is erin geslaagd om door middel van samenwerking tevens te
saneren. In het plan zien we twee vormen van samenwerking terug:
1. 	We plaatsen sport bij sport en sociaal bij sociaal. Dat maakt op elk gebied
betere samenwerking mogelijk.
2. De sportverenigingen gaan “verenigd” verder.

van

5

naar

2
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Het gevolg is dat Langenboom meer gaat bereiken én tegelijk het aantal gemeenschapsaccommodaties terugbrengt van 5 gebouwen naar 2 gebouwen. Voor de
lange termijn is dat natuurlijk veel beter.

Een nieuw fris centrum
in Langenboom
Er valt veel te winnen voor de Gemeente Mill en Sint Hubert. Onze gemeente
heeft ‘alles’ in zich om een aantrekkelijke woongemeente te zijn. Een uniek en
prachtig groen en blauw buitengebied, meerdere landgoederen, wellness en een
kliniek, commerciële voorzieningen in Mill, basisscholen in de dorpen en zelfs
voortgezet onderwijs in Mill.
Stel je nu eens voor dat Langenboom dat mee helpt versterken? Door ons dorp
mooi te maken. Het dorp Mill is daar al goed in geslaagd. Het centrum van Mill is
met stappen vooruit gegaan.

D O R PS P LA N LA N G E N B O O M
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Langenboom kan met dit plan ook bijdragen aan een mooie en attractieve
gemeente. Er valt dus veel te winnen. Een nieuw dorpshart in Langenboom is
goed voor alle inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Kernwaarden en
-doelen lokale politiek
We hebben aansluiting gezocht bij de doelen van de lokale politiek. Hier staat een
aantal punten uit de (partij)programma’s van de lokale politieke partijen. Je kunt
zien dat die uitstekend passen bij het plan van Langenboom en andersom.

•
•

•
•

• O
 ns doel is het behouden en versterken van de
aantrekkingskracht van de gemeente.
• D
 e belangen van onze inwoners en bedrijven staan
centraal.
We blijven werken aan een goed voorzieningenniveau.
Ondertussen merken sport- en andere verenigingen de terugloop in ledenaantal en moeten zij meer en anders doen om te kunnen blijven bestaan.
Wanneer we meer samenwerking weten te realiseren kunnen we onze
woon- en leefomgeving beter leefbaar maken.
Meedoen loont. Verbinden kan alleen wanneer verenigingen en inwoners écht
meedoen. Dan ontstaan win-win situaties.
De kosten voor gemeenschapsaccommodaties lopen op. Met het stimuleren
van samenwerking willen we dat tegengaan.
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• D
 e VKP is er voor alle kernen en alle kernen (Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord zijn even belangrijk.
• D
 e VKP heeft als motto om met mensen besluiten te nemen
in plaats van over mensen.
• De VKP omarmt eigen verantwoordelijkheid. Juist in onze kernen zijn initiatief,
saamhorigheid en betrokkenheid van inwoners en verenigingen extra belangrijk om te komen tot een zo leefbaar mogelijke samenwerking. De VKP draagt
initiatieven een warm hart toe. Eigen Kweek uit Langenboom is hier een goed
voorbeeld van maar ook de dorpsvisie Wilbertoord vooruit.

• I n de dorpen Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord
bruist het van goede ideeën en nemen mensen graag zelf
het initiatief.
• M
 ensen ontmoeten elkaar op straat, tijdens evenementen,
bij verenigingen en in de gemeenschapsaccommodaties.
De gemeente is samen met de inwoners verantwoordelijk
voor goede openbare ruimte en eigentijdse gemeenschapsaccommodaties.
• G
 ezien de krimp is het echt noodzaak om te zorgen dat we een aantrekkelijke
woongemeente blijven. De woonwensen van onze inwoners staan centraal.

D O R PS P LA N LA N G E N B O O M
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•
•

•
•
•
•

•

De coalitie VKP en AB’90 voert onder aanvoering
van B&W het coalitieakkoord uit waar onder meer
in staat:
B
 urgerparticipatie is een belangrijk uitgangspunt.
B
 elangrijk is het behouden en versterken van de
a
 antrekkingskracht van de gemeente Mill en Sint Hubert. Wij willen een
aantrekkelijke woongemeente zijn met het bijbehorende voorzieningenniveau.
We willen de woon- en leefomgeving actief versterken.
Wij
 willen de samenwerking binnen het verenigingsleven versterken.
A
 ls gemeente stimuleren we actieve sportdeelname bij alle inwoners en
ouderen in het bijzonder.
In
 de komende bestuursperiode geven wij verder invulling aan de nota
Toekomstbestendige Gemeenschapsaccommodaties.
T
 erughoudendheid met betrekking tot de financiële positie blijft ook de
komende periode ons uitgangspunt. Wij vinden het belangrijk onze
algemene reservepositie te versterken, zodat we eventuele risico’s in de
toekomst kunnen opvangen.
We
 willen Inwoners in de gelegenheid stellen om hun slimmere, betere of
goedkopere ideeën (onder voorwaarden) daadwerkelijk uit te voeren.
Hiermee sluiten we aan op het landelijke initiatief: Right to Challenge (R2C).

Samen strategische
keuzes maken
Het plan dat Langenboom heeft ontwikkeld is een droom en
diep gelegen wens van nagenoeg alle 2200 Langenbomers.
Er was op 3 juni bijna van elk van de 700 huizen iemand
vertegenwoordigd. Trots heeft zich van het dorp meester
gemaakt, iets wat op 3 juni door burgemeester Walraven op
voorhand werd beloond met een prachtig voorwoord.

Mill en Sint Hubert
Bron: waarstaatjegemeente.nl

155

Alles draait om samenwerking en strategische
keuzes. Waar kan en mag in geïnvesteerd worden? Waar geeft de gemeente voorrang aan?
Hoe kan in de begroting voor Langenboom
dit dorpsplan ruimte krijgt? Wij willen met
burgemeester, wethouders en gemeenteraad
inzichten opbouwen die leiden tot een gelukkig dorp én een sluitende meerjarenbegroting.
Met suggesties en inbreng van beide kanten.
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Uitgaven sport, recreatie,
cultuur per inwoner 2018
Uden
298
Oss
282
Nederland
260
Cuijk
233
Sint Anthonis
218
Landerd
209
Gennep
204
Gemeentes < 25.000
193
Grave
165
Boxmeer
159

Nog niet lang geleden heeft de
gemeenteraad, onder aanvoering van wethouder Jos van
den Boogaart alles in het werk
gesteld om woningbouw in
Langenboom mogelijk te maken.
De wethouder heeft met Plan d’n
Bens een enorme boost gegeven
aan de ontwikkeling van Langenboom. Een succesvol voorbeeld
van strategische samenwerking
tussen de gemeente en ons dorp.

Right to
challenge
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Als D’n Bens het einde niet had aangekondigd, dan was dit plan er niet geweest.
Maar heel Langenboom is zich een hoedje geschrokken. Het risico op een neerwaartse vicieuze cirkel (die alle sociale domeinen raakt) is te serieus! Dat verklaart de betrokkenheid en gedrevenheid om dit plan te maken en tot uitvoer te
brengen. Daarom nemen we graag de uitdaging aan (Right to Challenge) om op
slimmere, betere en mooiere wijze bij te dragen aan de opdracht die de coalitie
(VKP en AB’90) zich heeft opgelegd:
1. Versterken van de aantrekkingskracht ✓
2. Versterken van de woon- en leefomgeving ✓
3. Actieve sportdeelname ✓
4. Toekomstbestendige gemeenschapsaccommodaties ✓
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Ons plan draagt hieraan bij doordat het slimmer, beter en mooier is.

Slimmer

• V
 an 5 naar 2 gemeenschapsaccommodaties. Langenboom is te klein voor 5 en
daarom durven met met elkaar te saneren.
• V
 erenigingen verenigen. Dat leidt tot lagere kosten en ruimte voor een
laagdrempelig en breed sportaanbod met minder druk op vrijwilligers.

Beter
Het is organisatorisch sterker om ‘sport bij sport’ en ‘sociaal bij sociaal’
onder te brengen. Sport besturen of Sociaal besturen zijn andere
vakgebieden met andere passie, andere kennis en andere uitdagingen.

Mooier
Langenboom heeft een prachtige locatie beschikbaar voor ontmoetingen:
De Kerk. Haar Kerk. Het vooruitzicht op zo’n mooie historische
ontmoetingsplek doet de Langenbomers glimmen van trots en
enthousiasme. Het gevaar dat de kerk zonder toekomstbestemming op den
duur verloedert of in commerciële handen valt, is daarmee geweken.

Uitnodiging tot
samenwerking

Wij roepen de politiek op ons hiertegen te wapenen. Laten we Noord-Brabant
en Nederland laten zien dat ook Right tot Challenges van deze omvang mogelijk
zijn. Verandering is nooit gemakkelijk maar wel mogelijk. We zullen tegenslagen
tegenkomen maar zullen we ons niet laten verslaan?

Uitnodiging
Wij roepen de politieke partijen tot het volgende op:
• Te doen wat goed is voor de toekomst van Langenboom
• Z
 ij aan zij met de Langenboomse inwoners te gaan staan

om dit voor hun belangrijke plan te verwezenlijken.

23
D O R PS P LA N LA N G E N B O O M

Onlangs is een onderzoek verschenen van de Universiteit van Leiden naar de
hindernissen waar initiatiefnemers van een Right to Challenge tegenaan lopen.
Die zijn niet mals. Hier een verkorte opsomming:
1. 	De bestuurlijke en politieke wil ontbreekt, hoewel men soms anders doet
vermoeden.
2. 	Belangrijke informatie wordt niet aan de initiatiefnemers gegeven zodat de
processen stuklopen.
3. 	Initiatiefnemers worden niet gefaciliteerd met een kundig en dienstbaar
contactpersoon zodat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en in
omslachtige langdurige procedures worden gestort.
4. Partijen worden tegen elkaar uitgespeeld.

bedreiging of kans?
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