
Dorpendeal Gaanderen, samen op weg naar een mooie toekomst
In december 2021 is de Dorpendeal Gaanderen in deze
Gaanderbode uitgelegd aan de inwoners en is gevraagd om
mee te denken. Veel ideeën en verbetersuggesties zijn
ingebracht om Gaanderen leefbaar te houden voor alle
inwoners waarbij jong en oud kan ondernemen, wonen,
ontmoeten, naar school en sport kan gaan en samen zorg
dragen voor een groen Gaanderen. Ook is gevraagd wie er
actief mee wil werken aan een projectplan voor de Dorpendeal
Gaanderen. Zes inwoners hebben zich gemeld en gaan aan de
slag met het plan voor de Dorpendeal. Zij gaan dit samen doen
met Miranda Meijer vanuit de Dorpsraad, Tamara Otten vanuit
de gemeente Doetinchem en Iduna Obbema van Zorgbelang
Inclusief ondersteunt dit.

Leefbaar sociaal Gaanderen
Inwoners vinden het belangrijk om Gaanderen leefbaar te
houden. Toegankelijkheid en veiligheid in het verkeer spelen
een grote rol. Veel inwoners geven aan dat het centrum van
Gaanderen een ontmoetingsplek mag worden met een gezellig
dorpsplein waar gewinkeld en ontspannen kan worden. Tevens
wordt aangegeven dat het belangrijk is dat er een sportaanbod
voor iedereen is. Gaanderen wil in beweging blijven.

Jong en oud wil in Gaanderen blijven wonen
Wonen staat heel hoog op de agenda. Er is behoefte aan
woonruimte. Er is vraag naar starterswoningen voor de jeugd
zodat zij hun toekomst in Gaanderen kunnen voortzetten én er
is behoefte aan seniorenwoningen zodat ook de ouderen in
Gaanderen kunnen blijven wonen. Meerdere ouderen geven
ook aan dat als er seniorenwoningen komen zij daar graag
naar toe verhuizen en hun huidige woning verkopen aan jonge
inwoners van Gaanderen. Een mooi doorstroommodel. Duidelijk
is dat er een tekort aan woningen is en dat jong en oud graag
in Gaanderen willen blijven wonen.

Video over Dorpendeal
https://youtu.be/mB0SPtubQF8

Dorpendeal Gaanderen

Elkaar ontmoeten in Gaanderen, samen sterk!
Gaanderen moet een sociaal dorp blijven met haar eigen
karakter. Er mag meer energie gestoken worden in het
jongerenwerk. Scholen en clubs zijn belangrijk voor het dorp.
Er mogen feesten voor Gaanderen georganiseerd worden
waar een mix van jong en oud elkaar kan ontmoeten.
Duidelijk is ook dat inwoners graag samen willen werken aan
Gaanderen. Gevraagd wordt om bij besluitvorming
draagvlak, inzet en betrokkenheid van de inwoners te vragen.
Van Gaanderen, voor Gaanderen. 
Nieuwsgierig en aangesproken door deze mooie wensen van
de inwoners van Gaanderen? De kerngroep gaat aan de slag
met een dorpendeal voor Gaanderen en zal regelmatig om
uw mening vragen. Achter de kerngroep staat een groep van
verenigingen in Gaanderen, maatschappelijk betrokken
partijen en de dorpsraad die vanuit hun betrokkenheid in
Gaanderen advies blijven geven aan de kerngroep.

Wilt u uw mening geven? Neem contact op met Iduna
Obbema; idunaobbema@zorgbelanginclusief.nl of vul
de online enquête in. 

Online vragenlijst
https://forms.gle/Rvse171d
UY2cpVM78

https://youtu.be/mB0SPtubQF8
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