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Groen zijn nieuwe initiatieven 
Rood zijn gestopte initiatieven 
 

 Initiatieven Sociaal 
Domein met 
opstartsubsidie  
 
 

 

 
 

Initiatief Uitleg 

1 ChillAut (2de prijs 
Beste Sociale Idee 
2016) 

Jongerencafé voor autistische jongeren 

2 Diaconaal Platform 
(genomineerd voor 
Beste Sociale Idee 
2016) 

Platform van kerken die “Helpen waar geen 
helper is”. Platform om de mensen die tussen 
wal en schip vallen te helpen. 

3 Kringlink Mensen helpen die eenzaam zijn/ het moeilijk 
vinden contacten te leggen met behulp van het 
opzetten van een groep. 
   

4 Te Gek (winnaar Het 
beste Sociale Idee 
2016) 

Stichting voor jongeren met psychische 
problemen. Organiseert o.a. inloopmomenten, 
bijeenkomsten en workshops. Verwijst ook door 
naar formele zorg. 
 

5 Training SNV Cursussen om sociale netwerk versterking te 
promoten. 
 

6 Het Ontwikkelhuis Helpt vrouwen bij hun ontwikkeling en 
participatie in de maatschappij. 
Dit initiatief is gestopt 

7A Huis van wijk West Ontmoetingsplek voor de wijk waar allerlei 
activiteiten plaats vinden. 
Dit initiatief is gestopt 

7B Huis van de wijk 
Noord 

Ontmoetingsplek voor de wijk waar allerlei 
activiteiten plaats vinden. Er worden steeds 
nieuwe activiteiten ontwikkeld en opgezet zoals  
Samen eten, wandelen, spelletjes, uitjes 
 

8 NAH-activiteiten Activiteiten en inloop voor mensen met Niet 
Aangeboren Hersenletsel 
 

9 Dans- & Theatergroep Deze groep is bedoeld voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
 

10 3 cursussen NAH- 
getroffenen 

Cursussen, die mensen met NAH (en hun 
omgeving) leren hoe met deze beperking om te 
gaan. 
 

11 Wooninitiatief Goede 
Buur, Diefdijk, 
Schoonrewoerd 

Woning voor een kwetsbare jongere op het erf 
van een woonhuis voor een beperkte duur 
(totdat jongere in staat is om zelfstandig te 
wonen). 
 



Groen zijn nieuwe initiatieven 
Rood zijn gestopte initiatieven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Initiatieven Sociaal 
Domein zonder 
opstartsubsidie 

 

 Initiatief 
 

uitleg 

1 Gewoon:. 
 

Het opzetten van een woonvoorziening in Leerdam 
voor hun kinderen met een verstandelijke beperking. 
 

2 Talentfabriek Dit initiatief richt zich op het ontwikkelen van talenten 
van werkwillenden. 
Dit initiatief is gestopt 

3 Sameneten Pauluskerk Dit is een initiatief vanuit de Pauluskerk om 1 keer per 
week samen te eten. Er wordt gekookt door 
vrijwilligers. Iedereen is welkom om mee te eten. 
 

5 De waarde fabriek 
 

Dit is een initiatief om jongeren met een achterstand 
op de arbeidsmarkt het vak van timmerman in te 
leren. Dit gebeurt op de gemeentewerf in 
samenwerking met Da Vinci College 

6 Thuis in Leerdam Thuis in Leerdam wil nieuwe en bestaande 
Leerdammers met elkaar kennis laten maken. Dat 
doet ze vooral door de organisatie van activiteiten 
voor Vluchtelingen (statushouders) en Leerdammers 
samen. Zo kunnen ontmoetingen leiden tot wederzijds 
begrip. 

7 Mama Cafe 
 

Het Mama Café is een ontmoetingsplek voor moeders 
en andere opvoeders. Hier kunnen zij elkaar 
ontmoeten en in een ongedwongen sfeer 
samenkomen. Vaak staat er een thema centraal, 
zoals het stellen van grenzen of het bieden van ruimte 
voor jezelf als moeder. De bijeenkomsten vinden 

meestal plaats in de bibliotheek in Leerdam. 
8 Woonvorm voor 

jongeren 
Dit is een initiatief waarbij ouders gaan onderzoeken 
of het mogelijk is een woonvorm te realiseren voor 
hun kinderen met een beperking. En mogelijk ook 
werkelijk gaan realiseren 

12 Zorghuis Kedichem 
(via incidentele 
subsidie)  

Huis om zorgbehoevenden op te vangen. 

13 “Koffie moment” Tijdens openingstijden van de  Voedselbank is 
er de mogelijkheid voor (oud) deelnemers om 
elkaar te ontmoeten 

14  Spes Bona   
(Wonen met generatie 
genoten) 

Dit is een initiatief, waarbij men onderzoekt of 
het mogelijk is om een woonvorm te realiseren 
met gezamenlijke ruimtes en waar bewoners 
voor elkaar zorgen, waar nodig. 

15 Fietsmaatjes Dit is een initiatief waarbij een vrijwilliger met 
een gast een fietstocht maken op een duo-fiets. 
De gasten zijn mensen met een beperking in 
bewegen, cognitie zien of horen  



Groen zijn nieuwe initiatieven 
Rood zijn gestopte initiatieven 
 

9 Creatief Creatieve activiteiten van een kunstenaar die zijn 
ruimte/atelier wil openstellen voor mensen met een 
GGZ-achtergrond en ouderen 

10  Stadsmaaltijd Stichting de Brug heeft een aanvraag ingediend om 
een stadsmaaltijd  te organiseren 

11  Verkeersplein en 
kunstwerk 

De oudervereniging van de Floris Radewijnsz School 
heeft een aanvraag ingediend voor de aanleg van een 
verkeersplein en kunstwerk  

12 Koffie moment voor 
ouderen 

Samendoen ontwikkeld deze pilot om eenzame 
ouderen met elkaar te verbinden en op deze manier in 
groepsverband de eenzaamheid te laten afnemen 

 

 

Initiatieven vanuit het fysieke domein 

 Initiatieven Kedichem 
 

 

 Initiatief Uitleg 

1.  Groen in het dorp Werkgroep ‘Groen in het dorp’ bestaande uit leden 
van de dorpsraad en inwoners ontwikkelen een plan 
om meer groen te krijgen in Kedichem. Pieter Baas 
is contactpersoon namens de gemeente. 
 

2.  Activiteiten voor de jeugd Werkgroep ‘Jeugd’ bestaat uit jeugdige inwoners 
tussen de 12 en 16 jaar die meer activiteiten willen 
voor de jeugd. Wouter Rijneveld van Stichting 
Jeugd- en Jongerenwerk helpt de jeugd hierbij. De 
nieuwe uitbater van de Stoof is hier ook bij 
betrokken. 
 

3. Behoud basisschool Werkgroep ‘behoud basisschool en huisvesting’ 
bestaat uit leerkrachten van de Verrekijker, inwoners 
en iemand van de dorpsraad. Zij ontwikkelen 
plannen om meer ouders en leerlingen 
geïnteresseerd te maken voor de basisschool in 
Kedichem. Als deze school verdwijnt, is men bang 
dat Kedichem vergrijst. 

4. Zonnepanelen zwembad 
Kedichem 
Inmiddels gerealiseerd 

Stichting Lingezoom heeft 2000,00 euro gevraagd 
voor het aanbrengen van zonnepanelen om het 
zwembad te kunnen verwarmen. Rabobank en 
overige instanties sponsoren de rest. 
 

 

 

 

 

 



Groen zijn nieuwe initiatieven 
Rood zijn gestopte initiatieven 
 

 Initiatieven Centrum 
 

 

 Initiatief Uitleg 

1.  Groen in het centrum Ontwikkeling van een plan om meer groen te krijgen 
in het centrum. Onder andere veldbloemen in de 
bermen, bomen in de Kerkstraat etc. 
 

2.  Speeltuin bij de Poorterij Ontwikkeling van een plan om de speeltuin achter de 
Poorterij opnieuw in te richten. Bewoners hebben 
zelf de inrichting uitgekozen.  
 

3.  Aanvraag kerstboom Dokter 
Reilinghplein 

Bewoners willen naast de wensboom in de stad ook 
een kerstboom op het Dokter Reilinghplein   

4.  Jongerenenquête De werkgroep jongeren in de binnenstad houdt een 
enquête onder jongeren over allerlei onderwerpen 
die hen raken in de binnenstad. 
 

5.  Dokter Reilinghplein Ontwikkeling van een plan om het Dokter 
Reilinghplein anders in te richten 

6. Samenwerking Wijkraad Centrum zoekt de samenwerking op met 
andere dorps- en wijkraden. Wijkraad Centrum heeft 
een gezamenlijke vergadering georganiseerd en 
initiatief genomen voor een groepsapp, waarin alle 
raden zijn vertegenwoordigd. 

7. Kennismakingsavond De wijkraad Centrum gaat iedereen binnenkort 
uitnodigen voor een kennismaking met de 
wijkraadleden. Soort ‘koffie drinken met…’ 

8. Kinderactiviteiten BBG De Stadsvrienden organiseert elke 6-8 weken 
een activiteit voor kinderen tot 12 jaar. Onlangs 
pizza bakken bij Sinsi, binnenkort eieren zoeken etc. 

 

 Initiatieven wijk Oost 
 

 

 Initiatief Uitleg 

1.  Watertoren Ontwikkeling van een plan ten aanzien van inrichting 
Watertorenterrein door een werkgroep bestaande uit 
omwonenden (plannen zijn gereed, i.a.v. realisatie) 
 

2.  Veiligheid Kon. Emmalaan Ontwikkeling van een plan van aanpak door een 
werkgroep (bestaande uit omwonenden) voor het 
verbeteren van de verkeersveiligheid van de 
Koningin Emmalaan.  
 

3.  Hondenlosloopveld Naar aanleiding van een door de wijkraad geïnitieerd 
onderzoek wordt er een hondenlosloopveld 
gerealiseerd.   

4.  IJsbaan (voetbalveld) 
Oranjehof 

De wens is uitgesproken voor het ontstaan van een 
werkgroep t.b.v. de totstandkoming van een 
draaiboek voor de ijsbaan op de Oranjehof.  
 

5.  Halloween natuurtuin In de natuurtuin wordt jaarlijks voor de kinderen een 
halloweenfeest georganiseerd.  



Groen zijn nieuwe initiatieven 
Rood zijn gestopte initiatieven 
 

 Initiatieven 
Schoonrewoerd 

 

 Initiatief Uitleg 

1.  Regenboogschool Een werkgroep van omwonenden maakt een plan 
welke ze willen voorleggen aan de gemeente t.b.v. 
herinrichting locatie Regenboogschool 
 

2. Opvolging dorpsplan Opvolging geven aan de in het dorpsplan 
Schoonrewoerd geformuleerde thema’s.  
 

3.  Diverse activiteiten vanuit 
Dorpsvereniging 
Schoonrewoerd 

Denk aan knutselmiddagen, sinterklaasintocht, 
kerstboom versieren, Schoonrewoerd 
binnenstebuiten etc. 
 

4 Ambachtsplein 
Schoonrewoerd 
 

 

Een plek waar jongeren met een achterstand op de 
arbeidsmarkt een ambacht kunnen leren. 

   

 

 

 Initiatieven Wijk Noord 
 

 

 Initiatief Uitleg 

1 Moestuin Een tuin waar bewoners met elkaar groente en 
bloemen kweken en de tuin onderhouden in de 
brede zin. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groen zijn nieuwe initiatieven 
Rood zijn gestopte initiatieven 
 

 Initiatieven wijk West                 
 

 

 Initiatief  Uitleg 

1 Achter de Pijp Waar we wijkraad en bewoners oproepen zich te 
laten horen op fysiek en sociaal gebied. De 
aannemer is van start gegaan en is de komende 
jaren een bekend gezicht in de wijk. De eerste 
bewoners overleggen zijn geweest. Ook het naar 
werk begeleiden van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt maakt onderdeel uit van dit project.  

2 Meesplein Voor koningsdag staat er weer van alles op stapel 
en ook over de inrichting van het plein en de Joost 
de Jongestraat denken ze graag mee. Patricia is 
aangehaakt. Echt overleg is er nog niet geweest 
omdat ze zich eerst richten op de activiteiten rond 
Koningsdag.  

3 Broekgraaf Ook de bewoners van de nieuwe wijk willen graag 
aanhaken. Natuurlijk richten zij zich vooral op het zo 
snel mogelijk realiseren van echte wegen en 
typische nieuwbouwzaken, maar ook spelen en 
groen zijn onderwerpen waar ze graag over 
meepraten. De ambassadeur van de wijk West en 
de communicatieadviseur van project Broekgraaf 
verwelkomen de bewoners van de nieuwe straat. Zij 
stellen zich voor, brengen een aardigheidje en 
wijzen mensen op de mogelijkheden en faciliteiten. 

4. Afval In West is het nog altijd lastig de overlast van  
grofvuil naast/bij de ondergrondse containers aan te 
pakken. Na veel communicatie is nu afgesproken dat 
de wijkraad, de gemeente en waardlanden een plan 
van aanpak gaan maken waarin we met 
communicatie, handhaving en wellicht aanpassingen 
rond de containers deze overlast beperken.  

5. Inloopspreekuur De wijkraad West organiseert inloopspreekuren. Op 
een laagdrempelige manier horen ze tijdens deze 
avonden wat er speelt en waar mensen 
verbeteringen in hun leefomgeving wensen. Het 
moet nog een beetje bekendheid krijgen, maar het is 
een leuk initiatief om met bewoners in gesprek te 
gaan.  

6.  Wijkschouw Natuurlijk houdt de wijkraad de jaarlijkse wijkschouw. 
Vooraf wordt bewoners gevraagd punten te melden 
en de schouw wordt vervolgens gekoppeld aan een 
thema.  

7.  Roekenoverlast Ieder broedseizoen komt dit weer terug: de overlast 
door roeken. Met het bestrijden van de roek in een 
bepaalde straat wordt voor een deel het probleem 
verplaatst. Dit blijft dus een aandachtspunt. Het 
roekenbestrijdingsplan loopt tot en met 2018. Mede 
in overleg met bewoners kijken we naar 
mogelijkheden om ook na 2018 de aanpak te 
kunnen blijven continueren.   

 


