
Volgnr. Activiteit Status Trekker namens 
Wijkraad Toelichting status Einddatum 

actie Volgende actie/opmerkingen Begroting budget
per jaar

1.  A             Bewonersinitiatieven                                                       
Wijkraad stelt jaarlijks begroting vast met ruimte voor 
aanvragen van bewoners-(groepen) voor 
bewonersinitiatieven. Ook bij Gemeente, Stichting 
Steunwelzijnszorg en Rabobank kunnen bewoners met 
ideeën terecht voor advies en geld. De wijkraad 
ondersteunt ontmoetingsactiviteiten in straten met € 50,00 
per activiteit

Bewoners-
(groepen), actieve 
wijk-organisaties; 
Trekker Wim van 
Hoof

Dit buurtbudget voor bewonersinitiatieven wordt 
middels vergaderingen, wijkblad en website 
bekend gemaakt. Bewoners kunnen aanvragen 
zelf indienen, maar het is handig om hierin ook 
de wijkraad te betrekken.

continue 500

2.  C Communicatie                                                            De 
wijkraad vindt het belangrijk bereikbaar te zijn voor 
buurtbewoners en actief te communiceren met de 
wijkbewoners. De wijkraad zet daarvoor de volgende 
instrumenten in: 
* Tweemaandelijks openbare wijkraadsbijeenkomsten in 
Parkzicht                           
* Maandelijks een informatief artikel in het wijkblad de 
Gazet                 
* Algemene informatie via de website: www.dierdonk.nl, 
twitter en facebook 
* Wijk aankondigingsborden;                                                                                                                    

Trekkers:           
Arie Manders en 
Wim van Hoof                                  

continue 1.400

3.  C Hanging baskets                                                             
De wijkraad wil nog  op meerdere plaatsen in de wijk 
bloembakken hangen om de betreffende straten en 
locaties op te fleuren.                                                    

Trekker: Wim van 
Hoof

De wijkraad bekijkt jaarlijks of er voldoende 
middelen beschikbaar zijn om deze hangende 
bloembakken te kunnen continueren of uit te 
breiden.

2021 en 2022 2.100

4.  C Activiteiten van de basisschool:                                                            
1. jaarlijks met de basisschoolkinderen een gedeelte van 
de wijk zuiveren van zwerfvuil e.d.
2. Ondersteuning Dierdonk's got talent    
3. Ondersteuning Dierdonk Wijkquiz      
4. Gastheer voor het netwerk overleg                             
5. Kinderen basisschool leren de ATB baan te gebruiken

Dierdonkschool
Pieter van Wetten; 
Trekker Arie 
Manders voorjaar 2021 

en 2022
250

5.  A Dierdonkdagen
De Stichting Dierdonkdagen spant zich jaarlijks in een 
evenement in de wijk te organiseren. Het nieuwe 
Stichtingsbestuur wil dit de komend jaren verder 
coördineren. De wijkraad draagt hieraan financieel bij.

Stichting 
Dierdonkdagen
Walter 
Schuurmans 
namens wijkraad  
Arie Manders

2021 en 2022 1.250

Wijkactieplan Dierdonk 2021-2022 
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6.  A Activiteiten door Wijkvereniging 
Dierdonk heeft een actieve wijkvereniging, waaronder 
diverse doelgroep- en algemene activiteiten georganiseerd 
worden. Te denken valt hierbij aan: Fotoclub en Moet Niks 
(senioren), maar ook aan de Dierdonkquiz en de 
Vrijwilligersdag. 

Wijkvereniging 
(Jan van Duren en 
Gerard Bosman); 
Trekker Arie 
Manders

2021 en 2022 800

7.  B Bloembakken                                                                
Wordt onderzocht of Scouting Leonardus dit kan 
bijhouden                                                         

Trekker: Jan 
Prinsen

Mocht dit niet lukken worden de bakken 
geruimd 2019 en 2020

8. A Inloopmiddag                                                                  
Wekelijks (10 maanden) organiseren enkele wijkbewoners 
een inloopmiddag in Parkzicht voor wijkbewoners met o.a. 
workshops, spellen e.d. 

Ine van Lierop; 
Trekker Myriam 
Janssen 

Een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten 
met 1x p/m een activiteit, een kaartmiddag. De 
wijkraad draagt hieraan financieel bij.

2021 en 2022 900

9. D WhatsAppgroepen                                                      
WhatsApp-groepen in de wijk zijn volledig dekkend.

Buurtbewoners,  
Politie en LEV-
groep; Trekker Arie 
Manders

Bewoners zullen op het gebied van veiligheid 
zelf initiatief moeten nemen.                                                                                                                                                                                2021 en 2022 200

10. B Onderhoud ATB-jeugdroute                                                                    
In het najaar 2018 is deze baan feestelijk in gebruik 
genomen. Wijkraad, Rabobank en gemeente hebben 
financieel bijgedragen aan dit initiatief. 

Trekker Arie 
Manders

De baan wordt intensief gebruikt en wordt door 
Tourclub '81 onderhouden. 2021 en 2022 200

11. B Onderhoud Ooievaarsnesten 
Jaarlijks onderhoud o.a. conserveren palen; 

Trekker :Jan 
Prinsen

Wederom contact opnemen met Scouting 
Leonardus

continu
150

12. B Kerstboom                                                                       
Is gerealiseerd 

Trekker: Rene van 
Lierop

Er dient echter jaarlijks onderhoud aan worden 
gepleegd

continu
100

13. A Carnavalviering                                                                                  
Ondanks het feit dat er geen actieve carnavalsvereniging 
meer is in Dierdonk is door enkele personen een nieuwe 
vereniging opgericht. 

SCCD                   
Hans van Rijt; 
Trekker Wim van 
Hoof

Het bestuur van Parkzicht organiseert sinds 
twee jaar in onze wijk carnaval. Ook op 
woensdagmiddag vóór carnaval zal een middag 
voor ouderen in de wijk een middag worden 
georganiseerd.

2021-2022 750

14. A Eetpunt voor senioren in de wijk                                                            
De ZorgSamenWijk wil met de ouderen in de wijk 
maandelijks een WMO- eetpunt aanbieden

Herman van 
Hassel en Mirjam 
van Rooij; trekker 
Myriam Janssen

Er is geen mogelijkheid om in Parkzicht een 
warme maaltijd voor te bereiden, omdat de 
capaciteit daarvoor niet voldoende is. Er wordt 
gekeken naar andere mogelijkheden

2021-2022 750

15. A Kerstochtend/middag voor ouderen boven 50+       Deze 
activiteit werd voorheen georganiseerd door "Moet Niks" 
De initiatiefnemers zijn hiermee gestopt en wordt door 
Stichting Dierdonkevents overgenomen 

Hans en Wilma 
van Rijt en Stan 
van Hout; trekker 
Myriam Janssen

Een jaarlijks terugkerend evenement met een 
hapje en drankje, kerstliederen en een 
activiteit. Misschien in samenwerking met de 
basisschool

2021-2022 250

16. A Dierdonk got's  talent                                                    
Jaarlijks een talentenjacht voor alle leeftijden. Dit 
evenement wordt i.s.m. bs. dierdonk georganiseerd

Hans en Wilma 
van Rijt en Stan 
van Hout; trekker 
Wim van Hoof

Op school worden n.l. de voorrondes 
gehouden waarna de negen beste act's 
doorgaan naar de finale die in Park wordt 
gehouden. Wordt georganiseerd samen met 
met de kinderdisco en daarna Dierdonk got's 
talent.

2021-2022 300

17. A Carnavalsmiddag voor ouderen 50+                           
Voor wijkbewoners die graag met leeftijdgenoten van een 
carnavalsmiddag willen genieten samen met 
leeftijdgenoten in Parkzicht                                                   

Hans en Wilma 
van Rijt en Stan 
van Hout; trekker 
Wim van Hoof

Wordt georganiseerd van 14:00-18:00 uur. Er 
komt een kletser, dansmarietjes en misschien 
een of twee carnavaleske optreden. Het wordt 
geen klets- of zittingsavond. Tussendoor een 
hapje. Mocht het financieel niet lukken, zal een 
kleine entree worden gevraagd. 

2021-2022 250
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18.  A Paasknutselen voor de kleintjes tot 10 jaar             Een 
gezellige Paaszaterdag met kinderen uit de wijk.                                   

Hans en Wilma 
van Rijt en Stan 
van Hout; trekker 
Wim van Hoof

Er wordt een knutselfestijn georganiseerd voor 
kinderen tot 10 jaarDe Paashaas zal dit festijn 
met een bezoek vereren en krijgt elk kind iets 
lekkers

2021-2022 100

19. A Dierdonk Quiz                                                                    
In 2021  wordt voor de 6e keer de DierdonkQuiz 
georganiseerd, wat een tweejaarlijks evenement wordt.                                                                

Hans en Wilma 
van Rijt en Stan 
van Hout; trekker 
Wim van Hoof

Sinds enkele jaren organiseren enkele 
bewoners de DierdonkQuiz. Er kunnen groepen 
worden gevormd die op een avond thuis met 
vrienden/familie vragen moeten beantwoorden 
em tussendoor opdrachten in Parkzicht en in 
de wijk  moeten vervullen. De uitslag wordt op 
een andere avond bekend gemaakt met een 
gezellige nazit.

2021-2022 150

                       TOTAAL 10.400

De grote kapitalen betekenen het volgende: A = Bewoners; B = Infrastructuur/Leefomgeving; C = Bedrijven/Verenigingen; D = Veiligheid; E = Omgeving/Buren 


