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UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 BENTHUIZEN
Bent
huizen

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

Jeugd: er komt een procesaanpak voor de jeugd. Dit zal de sociale samenhang in het dorp – die toch al groot is – ten goede komen.
Een sluitende keten en netwerk voor de jeugd, zowel voor individuele jongeren als jeugdgroepen in het kader van preventie.
A

De jeugd een
voorziening en
een eigen plek
geven (leeftijd
12-17).

De voorzieningen voor de
jeugd verbeteren
om de sociale
samenhang te
versterken.

2019-2020

Een jongerenontmoetingsplek inclusief Wifi.

Gemeente

Gemeente
en jongeren

Nader te
bepalen

A

Jeugd een plek
geven om te
bewegen.

De voorzieningen voor de
jeugd verbeteren
om de sociale
samenhang te
versterken.

2019-2020

Een skatebaan voor jeugd.

Gemeente

Gemeente
en jongeren

Nader te
bepalen

A

Het project
Buurtvaders
opzetten: inwoners spreken zelf
de jeugd aan op
hun gedrag.

De inwoners/
ouders van
kinderen in Benthuizen dichter
bij de jeugd
brengen.

2019-2020

Beter begrip tussen
inwoners en jeugd.

Dorps
overleg/
bewoners

Dorps
overleg

Nader te
bepalen

A

Betere samenwerking met
de gemeente
Zoetermeer
betreffende de
jeugd.

Beter beeld te
hebben van de
jeugd door
middel van de
samenwerking
tussen beide
gemeente.

2019-2020

Beter inzicht wat er bij de
jeugd speelt en waar ze
zich bevinden.

Politie en
gemeente

Jongerenwerker
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UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 BENTHUIZEN
Bent
huizen

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

Behoud van maatschappelijke voorzieningen: het behoud van zoveel mogelijk voorzieningen is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp.
A

Dorpshuis faciliteren waar alle
activiteiten
zoveel mogelijk
samen komen.

De leefbaarheid
van het dorp
blijft en er zijn
voldoende plekken in het dorp
om maatschappelijke activiteiten uit te voeren.

2019

Een huiskamer voor het
dorp maken.

Gemeente,
Dorpsoverleg en de
inwoners

Gemeente

Nader te
bepalen
(herijking
dorps- en
buurthuizen)

A

Samenwerken
met Habeko
Wonen.

Combinatie van
zorgwoning en
woningen voor
ouderen realiseren samen met
Habeko Wonen.

2020

Ouderen en mensen die
behoefte hebben aan zorg
blijven in het dorp wonen.

Habeko
Wonen

Gemeente
en Habeko

Niet van
toepassing

A

Sporthal de Hil
op de kaart zetten. Mogelijk
sport- en
dorpshuisfuncties combineren.

Alle maatschappelijke functies
op een locatie.

2020

Beter en meer gebruik van
de Hil.

Gemeente,
De Hil,
Dorpshuis
en Dorpsoverleg

Gemeente

Nader te
bepalen
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Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

Veiliger voor alle
verkeersdeelnemers.

Gemeente

Gemeente,
inwoners en
het Dorpsoverleg.

Nader te
bepalen

Verkeersveiligheid: de ervaren verkeersveiligheid verbeteren.
A

Diverse melding
van gevaarlijke
verkeerssituaties, te hard rijden en parkeren
in het Dorp op
de agenda zetten
en waar mogelijk
actie onder
nemen.

De verkeers
veiligheid
verbeteren.

2019-2020
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Bent
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Doel

Tijdpad
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Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

Investeren in samenwerking met lokale en professionele organisaties
A

Laagdrempelige
toegang voorzieningen organiseren.

Kleinere afstand
creëren tussen
inwoners en
gemeente.

2019-2020

Meer tevreden inwoners.

Gemeente

Gemeente

Nader te
bepalen

A

Betere communicatie vanuit de
gemeente.
Publicatie via
de Groene Hart
Koerier.

Betrokkenheid
van de inwoners
verhogen.

2019-2020

Beter geïnformeerde
inwoners.

Gemeente

Gemeente,
Dorps
overleg en
inwoners.

Nader te
bepalen

A

Betere samenwerking professionele organisaties en niet
professionele
organisaties.
O.a. kerken,
SWOB enz.

Gezamenlijk
oppakken van
vraagstukken.

2019-2020

Betere samenwerking.

Professionele organisaties

Professionele
organisaties

Nader te
bepalen

A

Openbare ruimte
mooier maken.

Het verfraaien
van de buitenruimte.

2019-2020

Electriciteitskastjes en
ander kastjes in het dorp
voorzien van een mooie
uitstraling.

Gemeente en
het Dorps
overleg.

Dorps
overleg en
inwoners.

Nader te
bepalen
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C

Samen koken
met status
houders.

Verschillende
inwonersgroepen
dichter bij elkaar
brengen.

2019-2020

Saamhorigheid en betrokkenheid onderling van de
inwoners vergroten.

Inwoners,
gemeente

Inwoner
Benthuizen

€ 1.000

C

Kerkelijke en
niet-kerkelijke
gemeenschap
dichter bij elkaar
te brengen.

Inwoners dichter
bij elkaar te
brengen.

2019-2020

Organiseren van een
“Herengracht” concert in
samenwerking met de hervormde kerk in de Dorpsstraat Benthuizen.

Dorpsoverleg, inwoners

Dorps
overleg/
hervormde
kerk

Nader te
bepalen

