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LANGENBOOM
Op 16 april 2020 scheen het groene licht over Langenboom. Wat een mooi gezicht was dat! Na maanden van overleg, krassen, gummen, discussie, creativiteit,
rapporten maken en rekenen stond één ding officieel vast: de gemeente vindt ons
dorpsplan een geweldig goed initiatief.
Alle politieke partijen staan positief

dol op het onnoemelijk vele werk dat

tegenover de uitdaging die Langenboom

nodig was. We hebben wel het besef dat

aangaat: de Right to Challenge. Daarom

we het moeten doen. Samenwerking en

gaf de gemeente € 100.000 euro. Dit is

samengaan is noodzakelijk om als dorp

om verder onderzoek te doen en om aan

aantrekkelijk te blijven. Het is belangrijk:

te tonen dat ons dorpsplan haalbaar is.

•

kroeg met terras hebben.

Een jaar later, in mei 2021, zijn we klaar.
Het dorpsplan zal op korte termijn (8 juli)

•
•

“Hoewel ik niet gek op leren was, had
ik wel het besef dat ik dat moest doen”.
Zo is het ook met dit plan. We zijn niet

Dat vooral onze jeugd mogelijkheden heeft om in Langenboom fijn

We hebben in het afgelopen jaar aan
Johan Cruijff moeten denken die zei:

Dat we onze verenigingen en clubs
een goed vooruitzicht geven.

ter goedkeuring worden aangeboden
aan de gemeenteraad.

Dat we straks weer een gezellige

op te kunnen groeien.
•

Dat er voldoende plek en ruimte is
om te sporten en te ontspannen.

Eerlijk is eerlijk: er zijn ook momenten

geweest dat wij dachten: Krijg allemaal

Er komt na dit plan ook nog volgende

de rambam!

fase (fase 1b). Daarom is dit boekje

Maar wat dan?! Als je alles bij het oude
laat gaat het schimmelen. Dan is de kans
groot dat ons mooie Langenboom straks
geen dorpskern meer heeft. En dat er
geen gezellige, sportieve dingen meer
gebeuren.
We knokken met z’n allen nog even door.
Langenboom is dan het eerste dorp
in Nederland dat op eigen kracht een

ook een oproep: Grijp jezelf en andere
Langenbomers erbij en blijf meedenken
in oplossingen en kansen. Wedden dat jij
ook een kei bent in problemen oplossen.
Langenboom is nu eenmaal supergoed
in anders denken, in omdenken. Bedankt
Langenboomse toppers.
Ivonne van der Horst
Voorzitter Stichting Eigen Kweek

nieuw, levendig dorp maakt. Een dorp
voor jong en oud. Waar lief, leed, leut en

Bestuur Eigen Kweek: Wim Wijdeven,

liturgie wordt gedeeld in onze Rijksmo-

Toon Ermers, Martijn van Hal, Paul

numentale kerk. En waar sport en spel

Vogels, Elly van Dongen, Bo Pennings en

verenigd wordt op het mooie sportpark

Ivonne van der Horst

aan de bosrand.

WAAR DOEN

We het voor

We zien dat heel Langenboom vierkant achter het Dorpsplan Langenboom staat.
Dit werd zeer duidelijk tijdens de grote opkomsten in de Wis. De bijeenkomsten in
de Wis waren te laat in de avond voor onze kleinsten van Langenboom. Het mag
duidelijk zijn dat het dorpsplan ook juist voor hen een prachtige ontwikkeling
is. Onze kinderen en generaties daarna gaan dik-en-dubbel de vruchten
plukken van het mooie plan. Lees hier enthousiaste inzendingen, afkomstig van
Langenbomers die vierkant achter ons plan staan.

SOCIALE PERSOONTJES.
Je ziet kleine kinderen al op jonge leeftijd naar elkaar

SAMEN LACHEN.

toe kruipen of lopen. Daaruit blijkt overduidelijk dat
we elkaar nodig hebben, we zijn sociale persoontjes.

Voor mij en mijn leeftijds-

Daarom is het zeer belangrijk voor kinderen dat ze

genoten is het belangrijk

in hun eigen dorp via school, sport, spel of andere

dat Langenboom een

ontspanningsmogelijkheden elkaar kunnen ontmoeten

fijne plek heeft waar we

en zo hun vaardigheden ontwikkelen, zodat ze kunnen

met iedereen gezellig

opgroeien tot sociaal bekwame volwassenen.

kunnen zijn: lachen,
kletsen, chillen en
feesten. Maar ook samen

Toon Ermers

sporten is belangrijk. Hoe

CONTACT.

leuk alle sporten op één

Het contact met andere mensen vind ik belangrijk in

plek, dan zien we elkaar

de vorm van, samenkomen op een gezellig terras of

ook daar!

kroegje en sportvereniging!

Isa van de Vorle, 11 jaar

Pleun van de Elzen

SAMEN SPORTEN.

HECHTE GEMEENSCHAP.

Het lijkt mij fijn om te

Wanneer een dorp als Langenboom kan zorgen

kunnen blijven volley-

voor een mooi, gevarieerd aanbod in (sport)

ballen bij Vollan, En als

activiteiten en leuke (speel)plekken waar

dit verplaatst wordt naar

kinderen (en hun ouders) elkaar kunnen treffen

een nieuw sportpark lijkt

en met elkaar plezier kunnen hebben is dat

het mij leuk dat er een

heerlijk om in op te groeien!

gezamenlijke kantine
komt waardoor alle
clubs in Langenboom
bij elkaar komen. En we
daar samen een drankje
kunnen doen.
Amber Berents, 17 jaar

IT TAKES A
VILLAGE
Voor ons gezin maakt de
basisschool, sportactiviteiten en de contacten
met de andere ouders het
wonen in Langenboom
fijn. Het kennen en elkaar

Het is belangrijk dat een kind ‘gezien’ wordt; in
bijv. speelbehoefte, maar ook door anderen,
waardoor het zich veilig en gewaardeerd voelt.
Zoiets kan in een hechte gemeenschap als
Langenboom!
Suzan Verstraten

BRUISEND!
Na de afgelopen jaren in Johannesburg, Kaapstad
en Amsterdam te hebben gewoond bereiden we
nu de terugkomst naar Langenboom voor. Voor mij
vertrouwd en voor Samantha een grote aanpassing
om van stad naar dorp te gaan. Maar we vinden het
belangrijk om met familie en vrienden te zijn in een
groene gemoedelijke omgeving.

kunnen (onder)steunen

Voor ons is het essentieel dat er ook een bruisend

in grote en kleine dingen.

verenigingsleven is, een moderne school en een

It takes a village to raise

horecagelegenheid voor een hapje en een biertje.

a child!

De mooie plannen van Langenboom zorgen

Familie Engel/ Chavanu
/ Tielemans

daarvoor en daar maken wij graag deel van uit.
Jilt van Schayik

TROTS KUNNEN ZIJN.
Het is voor mij en jongeren super belangrijk om jezelf
te kunnen ontplooien met sport, kunst, muziek en de
ontmoetingen die daarbij horen. Als je elkaar kent kun je
van waarde zijn: je voelt jezelf van waarde en je bent van
waarde voor elkaar.

SAMEN
FEESTEN.
Het is belangrijk
dat er ontmoetingsplekken komen voor
onze leeftijd, bijvoor-

Ik denk dat het ook goed is als je (gezond) trots kunt zijn

beeld een uitgaans-

op het dorp waar je woont. Een mooie groene omgeving

gelegenheid zodat

en plekken van gezelligheid zorgen daarvoor.

iedereen kan zien dat
Langenboom ook

Luc Franken

van een goed feestje
houdt!

LEREN, HELPEN
EN ONTSPANNEN.
We willen samen kunnen
spelen en sporten op
een plek die veilig,
dichtbij en uitdagend is!
Waar we elkaar kunnen
ontmoeten om iets te

DOORGEVEN.
Wij zijn beide in

Nadieh Schaap,
17 jaar

Langenboom opgegroeid
en dat hebben we als erg fijn en vertrouwd ervaren. Dit
gevoel zouden we graag willen doorgeven aan onze
dochter Marle. Familie en vrienden zijn altijd dichtbij en
staan voor ons klaar. Ook hebben we de mogelijkheid
om diverse sporten te beoefenen.

leren, elkaar te helpen

Voor ons is het nu belangrijk dat we elkaar kunnen

en te ontspannen! Waar

blijven ontmoeten, zoals voorheen in D’n Bens

de drempel voor jong en

gebeurde. De jaarlijks terugkerende evenementen zoals

oud, zo laag mogelijk is!

de kermis en carnaval zijn dingen waar we elk jaar naar

Dat zou mooi zijn!! Wij

uitkijken. We hebben het als Langenbomers goed voor

kunnen niet wachten!!

elkaar, en met de plannen geïnitieerd door Eigen Kweek

Petra en Evy Hendriks

hebben we er alle vertrouwen in dat dit in de toekomst
ook zo zal zijn!
Tomas en Elien van Boekel

VERBINDING MET ELKAAR.
Leefbaarheid is voor ons, in de breedste zin van het woord, het hebben van mogelijkheden en verbinding met anderen. Langenboom heeft dit te bieden nu en hopelijk
ook in de toekomst. De mooie en groene omgeving, centrale ligging, ruimte maar ook
kleinschaligheid zien wij als groot voordeel. Enkele andere voorbeelden zijn de aanwezigheid van een fijne basisschool, diverse verenigingen, sportclubs, speeltuintjes en een
ontmoetingsplek als een café.
Ook het groeten van elkaar op straat en het veilig buiten kunnen spelen vergroot
leefbaarheid, iets wat vanzelfsprekend lijkt in Langenboom maar op veel plekken niet
meer is. De afwezigheid van een supermarkt is met momenten een gemis. Net als de
opvangmogelijkheden voor 0 tot 12 jarigen, deze zijn beperkt en dat geeft soms wel een
uitdaging in het organiseren van werk en gezin. Desondanks is het een bewuste keuze
voor ons om Uden te verruilen voor een dorp als Langenboom.
Wesley, Effi, Liv en Cato

Loesje (van de posters) leerde ons:

leren ze van jullie hoe ze van waarde

Als je durft los te laten heb je twee

kunnen zijn voor hun omgeving, dat het

handen vrij om de toekomst te grijpen.

perspectief van een ander je ideeën kan

Door vanuit het gedeelde belang te

aanscherpen en hoe belangrijk het is dat

werken staan jullie nu voor de moge-

zij hun talenten mogen ontdekken. Als

lijkheid om het dorp een enorme duw

organisatie die zich richt op de directe

in de juiste richting te geven. Immers,

leefomgeving van kinderen kunnen wij

alleen samen gaat het lukken om een

dat alleen maar van harte ondersteunen.

leefbaar Langenboom aan jullie eigen

Wij vanuit DOEJEMEE durven te voor-

kinderen na te laten. Als de kinderen

spellen dat jullie eigen slogan “It takes

daar ook daadwerkelijk bij betrokken

a village to raise a child” op een dag

worden, zoals jullie van plan zijn, dan

werkelijkheid zal worden.

kunnen de kinderen uit Langenboom
zich geen beter voorbeeld wensen. Dan

Stichting Doe Je Mee

SPEEDBOOT REKENMEESTERS:
Jessy Hendriks, Arnold Cornelissen, Frans van Schayik,
Martien Wijdeven, Rob Siroen, Rob Thelosen,
Wim Wijdeven

FINANCIEEL?

Zo goed als rond!
Of je nou thuis iets verbouwd of aan het dorp iets verbouwd: altijd heb je te maken met een bepaald budget. Ook wij in Langenboom kunnen niet onbeperkt geld
uitgeven aan het dorpsplan.
Het dorpsplan mag in totaal zo’n

De rekenmeesters hebben becijferd dat

€ 4 miljoen kosten. Dat is exclusief 21%

het dorpsplan financieel haalbaar moet

BTW. De gemeente betaalt daar een

zijn. Daarvoor gelden wel een aantal

groot deel van. De huidige begroting van

voorwaarden:

de gemeente dient hier als uitgangspunt.
Deze begroting moet namelijk in hoge
mate gelijk blijven. We noemen dat:
begrotingsneutraal.
Het financieel rond krijgen van het

•

Geen gekke dingen doen want het is
toch al duur genoeg.

•

Goed op de uitgaven letten, op = op.

•

Zwarte exploitatie cijfers draaien.

•

Kant-en-klare oplevering voor

dorpsplan heeft veel tijd gevraagd.

gebruik afspreken, want bouwrisico

Sommige investeringen bleken toch

kunnen we ons niet permitteren.

wat hoger uit te vallen dan verwacht.
Daar tegenover stond dat er ook extra

Het is aan de gemeenteraad om het

inkomsten zijn gevonden bij andere

eindoordeel over de berekeningen te

partijen dan de gemeente. Al met al

vellen. We zullen hen dus voorzien van

zijn we nu zover dat we een eindplaatje

een heleboel financiële onderbouwin-

hebben dat we aan de gemeenteraad

gen.

zullen aanbieden.
Voor het uiteindelijke eindplan dient
ook nog een plannologische procedure
gevoerd te worden en vergunningen te
worden verleend.

HOE STAAT HET MET HET

Verenigd sportpark?

20 bestuurders en andere betrokkenen van de sportclubs hebben in 2020 gewerkt
aan hun droom: een verenigd sportpark. Ze hebben 4 onderwerpen die ze belangrijk
vinden verder uitgewerkt: Gastvrij + Gezond + Betrokken + Verenigd.
Er zijn drie belangrijke besluiten genomen:

De aandacht voor het gezamenlijk be-

1.

Elke club blijft een eigen club. Met een

stuur ligt bij een gezond Langenbooms

eigen cultuur, eigen identiteit, eigen

sportklimaat.

vrijwilligers. En hun eigen verantwoor-

2.

3.

Niet elke club heeft evenveel vrijwilli-

delijkheid voor vernieuwing, verbete-

gers. De club die meer taken verricht

ring en ledenwerving.

dan de andere krijgt “korting” op

Het “Samen-bestuur”

de bijdrage aan de kosten van het

Er komt een bestuur van de gezamen-

sportpark. De rekenmeesters wordt

lijke sportclubs. Samen zijn de clubs

gevraagd om daar een systematiek

verantwoordelijk voor de bloei van het

voor te bedenken.

sportpark. De clubs dragen samen zorg
voor:
• De accommodatie.
• De horeca.
• Ledenwerving (door gezamenlijke
campagnes en evenementen).
• Sponsoring en marketing.
• De financiën (denk hierbij aan het
gezamenlijk voordelig inkopen).

Het is een topprestatie dat de clubs met
elkaar deze vernieuwing hebben bedacht.
Het klinkt misschien eenvoudig, maar het
is best lastig om iets bestaands los te laten.
En zeker om vervolgens iets nieuws te
verzinnen. Hieruit blijkt maar weer hoeveel
creatieve kwaliteiten er in Langenboom
aanwezig zijn.

Voorlopig ontwerp

DE BOUWERS VAN HET VERENIGD SPORTPARK
Wil Frenken (voetbalclub SES), Carlo Raijmakers (voetbalclub SES), John v.d. Heijden
(tennisvereniging TCL), Rob Verkerk (volleybalvereniging Vollan), John v.d. Weem
(volleybalvereniging Vollan), Marco de Kleijn (tafeltennisvereniging Taflan), Amica de
Kroon (tafeltennisvereniging Taflan), Wim Verhagen (Paardensport Vereniging Hippos
Langenboom), Angelique v.d. Zanden (Paardensport Vereniging Hippos Langenboom),
Sander Hendriks (schietvereniging ’t Roosje), Marina Hendriks (gymnastiek vereniging),
Annie Bergmans (gymnastiek vereniging), Marianne Oosterhout (Wieler vereniging De
Doortrappers), Christel v.d. Heiden-Vriens (Scouting Langenboom), Jeroen Cornelissen
(voorzitter Speedboot Sport), Claudia v. Vught (speedboot Sport), Rob Thelosen
(speedboot Sport), Wouter v. Erp (speedboot Sport), Wilco v.d. Vosse (NOC-NSF/Rabobank),
Martijn van Hal (Eigen kweek), Frank van Diepenbeek (Concept tekenaar)

Voorlopig ontwerp

DE BOUWERS AAN HET KLOPPEND DORPSHART
Elzebé Bens, Huberiet Vollenberg (Sociom), Francine van der Duijn (Langenboomse
Zorg Centraal), Marius de Klein (BOOL), Jo Bergmans, Trudy Peters (SWOM), Chris
Kuppen, Harold Keijzers (Schietclub ‘t Roosje), Lies van Limbeek (Heemkunde
Langenboom), Ton Ermers (KBO), Ans Buts, Riny Kuppen, Martien Wijdeven
(Parochie), Ingrid van der Vorst, Mirjam Delpeut, Susan van Katwijk, Patricia
Verstraten (LOC), Paul Vogels (Dorpsraad), Robert Kusters, Patrick vd Rijt
(Dartclub), Diny van Dalen, Jacqueline de Jonge (VVL), Johan Bardoel, Marietje
van Diepenbeek (Gemend koor en herenkoor), Jos Thelosen, Annie van Hal
(Zangkoor Aksent), Jeanne Holleman (Seniorenkoor Zanglust), Jan van Kuppeveld,
Marc Kuijpers, Sander Hendriks (Carnavalsvereninging De Verkuskoppe),
Marijn Verheul, Irma Selten, Angelique Schraven (Jeugd Carnavalvereniging De
Verkuskupkes), Doortje Hermsens, Annie Hendriks, Els Klarenbeek, Jeanne Rossen
(De boekenkast), Peter van Schijndel (Amicitia), Henk Cuppen (De Wis), Francine
van der Duijn (Langenboomse Zorg Centraal), Speedboot Horeca (Tom van Bakel,
Wendy Klarenbeek), Speedboot Sociaal (Mieke Verstegen, Jesse Schonenberg,
Patricia Verstraten), Speedboot onderhandeling kerk: (Wim Wijdeven, Frans van
Schayik, Wim Verhagen)

HOE GAAT HET MET HET

kloppend dorpshar?t

Maar liefst 21 verenigingen hebben in 2020 gewerkt aan hun kloppend
dorpshart: de ‘nieuwe’ kerk. De clubs hebben samen belangrijke uitgangspunten vastgesteld.
De uitgangspunten voor het kloppende

De 21 sociale verenigingen hebben

dorpshart (in en rond de kerk) zijn

goede ideeën gelanceerd over de

bekend. En die zijn:

uitbreiding en inrichting van de kerk,

•

Respect voor elkaar en voor
elkaars activiteiten.

•

Niet te veel regels (typisch
Langenbooms).

•
•

de ligging van het terras en de behoefte
aan dag- en zonlicht. Deze ideeën zijn
inmiddels aan onze architect overgedragen.

Een uitnodigend, warm en gezellig

Het resultaat is dat de indeling van de

gebouw voor jong en oud.

kerk verandert en het terras richting

Het hele jaar geopend (ook tijdens

‘t Hertenkamp verhuist.

vakantie).
Natuurlijk zijn er hier nog uitdagingen.
Denk hierbij aan de week- en jaarplanning en de combinatie tussen
commerciële horeca en de clubkoffie.
Daarom is ook hier (net als bij het
verenigd sportpark) gedacht aan een
“Samen-Bestuur”. Het “Samen-Bestuur” regelt dan de gezamenlijke

“Er worden naast het dorpscafé nog een
aantal ruimtes toegevoegd. De grootste
activiteitenruimte wordt gevormd door
plaatsing van een glazen pui die de kerk
in twee ruimtes onderverdeeld, namelijk
de activiteitenruimte en de ruimte voor
grote bijeenkomsten, zoals optredens

zaken. Het duidelijke doel is dat alles

en kerkdiensten.”

betaalbaar blijft en vlotjes loopt.

NOAHH architecten

TIJDELIJKE KROEG?
Als ons dorpsplan definitief
doorgaat heeft Langenboom
dus weer een nieuwe kroeg. Dit
plan is echter een plan voor een
lange adem. Tot die tijd is er geen
dorpskroeg. In deze corona periode
is dat nog geen probleem. Maar
waar kunnen we straks weer leut
en vertier opzoeken als we ons huis
weer uit mogen?
De Wis bekijkt met de gemeente
wat de mogelijkheden zijn. Dit is
geen onderdeel van ons dorpsplan.
Maar Eigen Kweek houdt wel de
vinger aan de pols en denkt mee
indien dat door De Wis op prijs
wordt gesteld.

Voorlopig ontwerp

HOE ZIT HET MET

De kroeg

Directe aanleiding voor het dorpsplan was de aangekondigde sluiting van
D’n Bens. En ondertussen is het zo ver. Na drie generaties is de dorpskroeg D’n
Bens nu echt dicht!
Langenboom heeft een kroeg nodig. Een
kroeg die minimaal een paar dagen of
avonden in de week open is. Een kroeg

Daarom is het idee als volgt:
•

onderhoud van de kerk en krijgt

met een warme gastvrije kroegbaas die
af en toe leuke dingen organiseert. En
die de drijvende kracht achter kermis,

daar een vergoeding voor
•

met terras zijn daar natuurlijk straks de
prachtige locatie voor!
Een gezellige kroeg maken is niet zo
moeilijk. De kroeg behouden wel. Het
is erg belangrijk dat de kroegbaas geld
kan verdienen. Want als dat niet lukt dan
houdt de kroeg het niet lang vol.

De verenigingen en de kroeg
kunnen allebei geld verdienen door

carnaval, feesten, partijen en andere
bijeenkomsten is. De kerk en de serre

De kroegbaas doet het dagelijks

gezamenlijk scherper in te kopen
•

De kroegbaas kan geld verdienen
aan de organisatie van acties en
evenementen in de kerk

De verenigingen kunnen, net zoals bij
sport, “korting” krijgen op zaalhuur in de
accommodatie; de kerk. De verenigingen
kunnen taken uitvoeren in ruil voor lage
huur of lagere consumptieprijzen. We
zijn momenteel in overleg met Rob en
Mirjam Neijts van Herberg D’n Brouwer
in Zeeland. Samen met een horeca
adviseur geven we vorm aan zo’n slimme
en toekomstbestendige samenwerking.

DE LANGENBOOMSE

Vereniging

De werkgroepen (speedboten genaamd) Sport en Sociaal hebben met alle Langenboomse clubs en verenigingen overleg gehad. Ze hebben besloten om een samen-bestuur op te starten. Dit heeft uiteindelijk tot de oprichting van een omni-vereniging
geleid met de naam: de Langenboomse Vereniging.
Wat is precies een omni-vereniging?

Wat doet de Langenboomse Vereniging?

Omni betekent: allemaal. Een

De overkoepelende LV zal een

omni-vereniging is dus een vereniging van

omni-vereniging “light” worden: een

allemaal.

vereniging met beperkte verantwoordelijk-

Hoe werkt een omni-vereniging?
Alle clubs en verenigingen worden lid
van de Langenboomse Vereniging (LV).

heden. Alle aangesloten clubs en verenigingen blijven namelijk zelf verantwoordelijk voor hun eigen beleid.

Het bestuur van de LV spant zich in om

De taken van de LV zijn:

alle aangesloten clubs en verenigingen

•

Beheer van het vastgoed (van het
dorpshart en het sportpark).

te helpen. Te helpen bij hun wensen,
ambities, verwachtingen en bij de

•

Gezamelijk inkopen van de horeca.

onderlinge samenwerking.

•

Bewaken van de gemeenschappelijke
belangen van de aangesloten clubs en

Waarom is een omni-vereniging nuttig?
De Langenboomse Vereniging wordt

verenigingen.
•

Onderhouden van externe contacten:

eigenaar van het vastgoed in het dorpshart

gemeente, belasting, subsidies,

en op het sportpark. Dat moet natuurlijk

sponsoren, etc.

goed geregeld worden. Daarvoor is een

•

Blijvend ontwikkelen van de

officiële partij voor nodig: de Langen-

onderlinge samenwerking, nieuwe

boomse Vereniging.

ideeën uitwerken en helpen uitvoeren.

Dit is nodig om Langenboom ook in de

“Iedereen in Langenboom, jong en oud,

toekomst sportief en sociaal te laten zijn.

man en vrouw, denker en doener, energiek

Wie vormt het bestuur van de
Langenboomse Vereniging?
•

De LV krijgt een onafhankelijk bestuur.

verlagen en het plezier te verhogen zorgen
we dat iedereen mee wil en kan doen.”

Er zitten geen mensen in die al in een

Onze doelen

bestuur van één van de aangesloten

In de komende 10 jaar werken we aan:

clubs of verenigingen zitten.
•

en kalm mag meedoen. Door drempels te

De LV krijgt daarnaast een ledenraad.
Daarin zitten betrokkenen van alle
Langenboomse clubs. De ledenraad
wordt het hoogste beslissende orgaan
van de LV.

•

mag meedoen.
•

Een gezond Langenboom: sport en
ontmoeting houdt mensen gezond.

•

Een betrokken Langenboom: betrokkenheid en verbondenheid tussen

De missie van de Langenboomse
Vereniging

Een gastvrij Langenboom: iedereen

mensen.
•

Een verenigd Langenboom: waar de

De Langenboomse Vereniging biedt alle

kunst van overleg en samenwerking

Langenbomers de gelegenheid om elkaar

wordt verstaan.

te ontmoeten voor sport en spel, plezier en
gezelligheid en ook voor lief en leed.
De visie van de Langenboomse
Vereniging

Dit doel wordt bereikt door onderstaande
resultaten te realiseren.

•

5 op de 10 Langenbomers is lid van een
vereniging (in de gemeente is dit 3 op

rompslomp”.
•

10).
•

Er is een “Langenboomse app”.

geïnstalleerd.
•

Bijvoorbeeld voor het delen van lokale
informatie, aanmelden voor activi-

•

Er is sprake van actieve samenwerking
regionale maatschappelijke partners.

Het is makkelijk om tijdelijke acti-

kloppend dorpshart?

Onze kernwaarden
Bij deze spannende uitdaging houden we
ons vast aan een aantal kernwaarden.

Er is een interessant Langenbooms

•

Samenwerken, delen en elkaar helpen.

abonnement dat uitnodigt om aan

•

Positief in dialoog.

meerdere activiteiten mee te doen.

•

Dorpsbelang voorop.

De Langenboomse Vereniging zorgt

•

Transparant over aspiraties en

voor een gezamenlijke en levendige
communicatie via diverse kanalen.
Er is actieve samenwerking tot stand
gekomen tussen schoolkinderen en
verenigingen.
•

•

vragen “wie heeft zin om…”.

op het verenigd sportpark en in ons

•

geholpen in hun bestuurdersrol.
met de dorpskroeg en met lokale en

mooier dan spontane activiteiten

•

(Jonge) Clubbestuurders worden

teiten, proefdraaien in een vereniging,

viteiten te organiseren. Wat is er nu

•

Er is een actieve subsidiecommissie

Verenigingen zijn optimaal ontzorgd
op het gebied van “verplichte, officiële

resultaten.

De voor- en nadelen

VAN HET DORPSPLAN
Elk plan heeft zijn voors en tegens. Denkend vanuit drie Langenboomse doelgroepen zijn de voordelen van het dorpsplan beschreven.

Voordelen van het VERENIGD SPORTPARK.
KIDS EN JEUGD

JONGE EN OUDERE VOLWASSENEN

SENIOREN

Nieuw: Op een verenigd
sportpark krijg je inspiratie.
Zien sporten doet sporten.
Lekker gezond.

Nieuw: Een gezamenlijke sportkantine
met deelbare ruimte “lounge” en
“luchtig”.

Nieuw:
Senioren
Gymnastiek

Nieuw: Fit Kids (naschools)

Nieuw: Minder druk op vrijwilligers
omdat de clubs samenwonen onder
1 dak

Nieuw: Meer (financiële) mogelijkheden voor inhuur trainers, omdat de
gezamenlijke kosten dalen.
Nieuw: Kids Fitness

Nieuw: Fitness

Nieuw: Kids Padel

Nieuw: Padel

Nieuw: Spontane sportfaciliteiten boeken met de Langenboomse App
Nieuw: Indoor voetbal in de winter
Nieuw: Een Langenbooms Abonnement met voordeel
Nieuw: 2 (=1 extra) speelvelden voor Vollan, een extra trainingsavond voor Taflan.
Nieuw: Een veiligere sporthal (betere demping vloer en betere
uitloopmogelijkheden)
Nieuw: Hogere sportparticipatie door uitnodigend sportpark, breder sportaanbod
en extra trainers.

Voordelen van het KLOPPEND DORPSHART.
KIDS EN JEUGD

JONGE EN OUDERE VOLWASSENEN

SENIOREN

Nieuw: Een dorpskroeg
met keuken, voor een
kinderkookclub.

Nieuw: Een mooie dorpskroeg (met keuken) die
samenwerkt met verenigingen en een prachtig
programma biedt. Muziek, Quiz, Dans, Kaarten, Fun!
Nieuw: Feesten, partijen, concerten (in alle soorten) in
kroeg en kerktuin

Nieuw: Een“ repair cafe
en werkatelier samen
met senioren

Nieuw: Fitness

Nieuw Een
repair cafe en
werkatelier
samen met kids

Nieuw: Carnaval en (jeugd)pronkzitting en krasse knorren zitting in de kerk, samen
met dorpskroeg.
Nieuw: Kermis vieren in de kerk, samen met dorpskroeg
Nieuw: Inzicht in en aanmelden voor allerlei activiteiten met de Langenboomse App

Nadelen van het DORPSPLAN LANGENBOOM
•
•

De kerk wordt aan de eredienst onttrokken. Kleinschalige vieringen kunnen wel
worden verzorgd.
De afstand tussen school en sporthal kost fiets- en lerarentijd, deels te
ondervangen met bijvoorbeeld een rooster voor combi-groepen (in dubbele
sporthal).

Waarom zeiden de politieke partijen ook al weer JA?

OP DE TOEKOMST

Voorbereid

De manier waarop de Langenboomse inwoners kennis en krachten bundelen en
nadenken over de toekomst is toonaangevend en werkt aanstekelijk voor het
Land van Cuijk, Brabant en Nederland. Onze eigen politieke partijen zeiden in
2020 JA tegen uitwerking van het dorpsplan en stelden € 100.000 beschikbaar.
Waarom ook al weer?
“Geweldig om te zien dat er serieuze plannen zijn voor het behoud van een café,
sociale ontmoetingsplek passend bij wensen van toekomstige generaties. En
we tegelijkertijd het prachtige monumentale kerkgebouw voor het dorp kunnen
behouden, (sport)verenigingen nog meer gaan samenwerken en er extra ruimte komt voor
woningbouw. Dit smaakt naar meer! Deze puzzel is niet makkelijk, wel cruciaal voor een dorp
dat op haar toekomst is voorbereid. Daarom ondersteunen wij de verdere uitwerking van de
plannen van harte en zien we uit naar het vervolg!”
“Het dorpsplan Langenboom verdient nadere uitwerking. Daarom heeft de VKP
ook ingestemd met het beschikbaar stellen van € 100.000,- voor verder onderzoek
om te komen tot een realistisch en haalbaar dorpsplan voor
Langenboom binnen de door de gemeente aangegeven financiële kaders.”
“Algemeen Belang ’90 staat achter het Dorpsplan van Langenboom!
AB90 is enthousiast rondom het Dorpsplan Langenboom en heeft daarom recent
haar steun verleend aan een krediet om de haalbaarheid en betaalbaarheid van
het plan te onderzoeken. De inwoners van Langenboom hebben zelf hard gewerkt en bijgedragen aan de totstandkoming van de plannen en maakt dat deze breed gedragen worden in het
dorp. De uitkomst van het onderzoek zien we met veel belangstelling tegemoet! Veel succes!”
We hopen dat ze op 8 juli trots zullen zijn op het uitgewerkte dorpsplan. In ieder geval spreken
we graag onze dank uit voor de financiele middelen die ons geboden zijn.

Gemeente
LAND VAN CUIJK
In 2022 is het zo ver. De huidige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill
& Sint Hubert worden samen de nieuw gemeente Land van Cuijk. En Langenboom
wordt daar onderdeel van. Heeft deze ontwikkeling gevolgen voor het dorpsplan? We
denken van wel. Met ons dorpsplan zijn we een inspirerend voorbeeld voor de andere
dorpen. En dus ook voor de nieuwe gemeente.
Wat kan Langenboom voor Land van

voor Land van Cuijk. En Langenboom

Cuijk betekenen?

gaat Land van Cuijk helpen om dit doel

Langenboom wil natuurlijk graag van

waar te maken. De kennis die wij hebben

betekenis zijn voor Land van Cuijk. Met

opgedaan met dit burgerinitiatief delen we

onze sterke punten, onze prachtige

graag.

plekken kunnen wij onze Landgenoten van
Cuijk ook een beetje geluk en gezondheid
brengen. We verwelkomen de mensen

Wat kan Land van Cuijk voor
Langenboom betekenen?

graag aan onze Kuilen, in onze Langen-

Land van Cuijk wordt een gebied met vele

boomse bossen, bij onze kermis, bij onze

dorpen die allemaal als “kern” verstevigd

(nu al) beroemde sporttoernooien (denk

dienen te worden. Dat is het doel van die

aan de kansen op ons nieuwe verenigde

kernendemocratie. Het toekomstbeeld dat

sportpark!) en in onze gloednieuwe

een dorp voor zichzelf wil realiseren, staat

dorpskroeg. Wij hopen dat Langenboom

daarbij centraal. Langenboom heeft zijn

met dit nieuwe dorpsplan kan bruisen voor

toekomstdroom al bepaald. Dat Land van

de hele regio.

Cuijk ons bij de uitvoering van die droom

Kernendemocratie!
Kernendemocratie betekent de
waardevolle samenwerking tussen de
kerndorpen. Dit is een belangrijk speerpunt

helpt is natuurlijk belangrijk én bewijst dat
de woorden van de politici ook daden zijn.

EN

Nu?
Het is nu of nooit. We grijpen deze kans of we laten de kans gaan. Als we het laten
gaan komt er geen kloppend dorpshart, geen dorpskroeg, geen prachtige zaal in
de kerk, geen verenigd sportpark, geen padel, geen fitness, ....
Toen we begonnen wisten we: dit

We hebben geprobeerd met iedereen

plan moet goed zijn! Anders zal het

samen te werken aan dit gezamenlijk

nooit lukken om alle verschillen te

doel. En daarbij hebben we elkaars

overbruggen. Het verschil tussen

grenzen geleerd te respecteren. Iedereen

verenigingen, het verschil tussen burgers

was bereid datzelfde doel na te streven!

en gemeente, verschil tussen regels

Dit dorpsplan is er nu eenmaal niet om

en praktijk, tussen bisdom en dorp,

iemands persoonlijk voordeel mee te

tussen geld en dromen. Het barst van de

behalen. Het is ons DORPsplan!

verschillen.

Op 8 juli 2021 is het dan eindelijk zo ver:

Alle Langenbomers hebben zonder

De gemeenteraad gaat besluiten. Een

eigen belang en vol vuur gewerkt aan de

hele belangrijke dag voor de toekomst

kwesties die ons het meest aan het hart

van Langenboom.

gaan. Met maar één doel voor ogen: Een
mooier en gezelliger Langenboom en het
voorkomen van een saaie bedoening.

Sommige plannen worden nu nog niet

beslissing niet. We benadrukken wel de

gerealiseerd en verhuizen naar Fase 1b.

serieuze kans dat het plan “het haalt”,

•

Scouting en Amicitia; Beiden
worden lid van de Langenboomse
Vereniging maar nieuwe huisvesting
op het sportpark of in het dorpshart
is nog niet gevonden.

•

Een educatief hart met basisschool
‘t Stekske (lees hier meer over op de
volgende pagina).

mede dankzij de uitstekende samenwerking met de gemeente. Wethouder van
den Boogaart, Burgemeester Walraven
en gemeentesecretaris Jean-Paul
Ruyters hebben ons, samen met de
ambtenaren fantastisch gesteund
en standvastig koers gehouden.
Langenboom mag daar erkentelijk voor
zijn.

Wij blijven hier keihard aan werken

En dit weten we ook zeker: als

voor werken in de toekomst en houden

Langenboom zijn Dorpsplan mag

ons voor: Het gaat om een beter

uitvoeren, dan zullen we voor altijd

Langenboom. Soms duurt het iets

anders naar ons dorp kijken. Een dorp

langer. Dat is niet erg!

met een bredere horizon, trots op hippe

In ieder geval is het moment voor
ons aangekomen om van fase 1a het
eindplan in te dienen bij de gemeenteraad. Er is geen garantie dat we het voor
elkaar krijgen, want wij nemen de eind-

faciliteiten, gelukkig dat de mogelijkheden voor kinderen zijn vergroot en
verbonden door gezelligheid en sterke
clubs.

WAT ZOU DAT TOCH DE
MOEITE WAARD ZIJN!

Plan
1b
HET EDUCATIEF HART
Het Dorpsplan Langenboom geeft invulling aan twee belangrijke onderdelen:
het verenigd sportpark en het nieuwe dorpshart. Hiervoor zijn de plannen klaar.
Stichting Eigen Kweek verwacht dan ook een positief besluit door de gemeenteraad, maar we kijken ook al verder naar de komende jaren.
Kostenbewust onderwijs

sporten) daarnaast wordt sterk

Het huidige schoolgebouw is al 40 jaar

aanbevolen.

oud, te groot, niet energievriendelijk
en daarmee te duur. Jaarlijks gaat veel
onderwijsgeld naar het behoud van de
gebouwen. Dit kan slimmer.

Gesprekken tussen Stichting Optimus
Primair Onderwijs, Bassischool ‘t Stekske
en Eigen Kweek hebbengeresulteerd in
een derde onderdeel van het Dorpsplan

Optimale beweeg ontwikkeling

Langenboom: het educatief hart. Dit is

Het is algemeen bekend dat goede

een zeer logische vervolgstap op het

beweging belangrijk is voor de ontwik-

reeds bekende dorpsplan. Het educatief

keling en welzijn van kinderen. Gymles

hart zal daarom plan 1b van het

op school legt daarvoor een basis. Het

Dorpsplan Langenboom worden.

beoefenen van een sport (of meerdere

Het educatief hart biedt perfecte

Levendige sportclubs

kansen!

De sportverenigingen krijgen een
overkoepelend omni-bestuur dat als

Het nieuwe schoolgebouw

partner van ’t Stekske kan optreden om

Er is een geschikte nieuwe locatie voor

gezamenlijk een naschools sportaanbod

de nieuwe school die voldoet aan de

te ontwikkelen. De gebundelde binnen-

onderwijskundige- en duurzaamheids-

en buitensportvoorzieningen bieden

ontwikkelingen. De grond die vrijkomt bij

veel mogelijkheden voor gevarieerd

de realisatie van het verenigd sportpark

beweegonderwijs, tijdens en naschools.

kan dienen als nieuwe locatie voor ’t

Ook samen met stichting Doe je mee.

Stekske. Dichtbij alle binnen- en buitensportvoorzieningen. Ideaal!

Extra woningbouw

Op de bestaande locatie van ’t Stekske

Invulling sportakkoord

ligt een invulling met woningbouw voor

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft

de hand.

het lokale Sportakkoord gerealiseerd. In
dit Sportakkoord zijn afspraken gemaakt
met sport- en beweegaanbieders, zorg,
welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige
maatschappelijke partners, bedrijfsleven
en de gemeente. Deze afspraken gaan
erover hoe ze met elkaar hoge sportparticipatie kunnen realiseren. Een educatief
hart bij het sporthart neemt allerlei
drempels om te sporten weg.

Conclusie
Het educatief hart biedt heel veel
voordelen. Optimus, ‘t Stekske en Eigen
Kweek slaan de handen ineen om fase
1b als logische vervolgstap op fase 1a de
komende jaren te gaan realiseren.

En nu

OP NAAR
8 JULI!
Speedboot betrokkenheid

Volg ons op

Bo Pennings, Paul Hendriks,

eigenkweeklangenboom.nl en meld je

Bart Meulepas, Jordy van Katwijk,

daar aan voor onze nieuwsbrief.

Elly van Dongen, Karlijn Kuijpers
Dank aan alle toppers die hebben meegeholpen bij de huis-aan-huis bezorging van dit boekje.

