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Voorwoord / Inleiding / Leeswijzer

In navolging op het onderzoeksrapport Nieuw-Dijk Groeit op Eigen Wijze,
Dorpskwaliteitsvisie 2009-2019 d.d. december 2009, is in ons kerkdorp en onze omgeving
veel gebeurd en veranderd.
De gestelde doelen in bovengenoemde rapportage zijn anno 2015 slechts gedeeltelijk
gerealiseerd.

Op 5 november 2015 hebben vertegenwoordigers van de gemeente Montferland in zaal
Steak’m in Nieuw-Dijk toelichting gegeven op de uitkomsten van de kerntakendiscussie die
het afgelopen jaar in de gemeenteraad is gevoerd. Uitkomst is onder andere dat de
gemeente Montferland voornemens is om per 1 januari 2017 te stoppen met het exploiteren
van het verenigingsgebouw de Meikever in Nieuw-Dijk. Gelijktijdig wordt het dorp de
mogelijkheid geboden om zelf sturing te geven aan haar toekomst en de wensen kenbaar te
maken.

Op dezelfde avond heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden voor de Commissie Nieuw-
Dijk 2.0. die als opdracht heeft om binnen 12 maanden een visie uit te werken waarbij wordt
beschreven hoe Nieuw-Dijk er over 10 jaar uit ziet en welke wegen hiervoor bewandeld
moeten worden.

Onderhavig document is derhalve dan ook een visiedocument en moet gezien worden als
leidraad voor de diverse participanten in het vorm geven van deze visie dan wel varianten
hierop.
In de volgorde worden de belangen onderstaand gerangschikt en gewaardeerd:

1. dorpsbelang Nieuw-Dijk;
2. verenigingsbelang;
3. individuele belangen.
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Hoofdstuk 1. Inleiding

Paragraaf 1.1. Aanleiding
In december 2012 zijn de voorzitters van de 6 grotere verenigingen bij elkaar gekomen en
hebben op basis van het document “Nieuw-Dijk 2.0” besloten tot intensieve samenwerking
tussen verenigingen en belanghebbenden. Dit om hoofd te bieden aan de veranderende
samenleving (vergrijzing, krimp, etc.).
Op 21 september 2015 is in brede kring gesproken over de diverse ontwikkelingen binnen
het dorp.
Daarbij zijn drie actiepunten geformuleerd in een vervolgvergadering met de voorzitters:

1. Uitwerken Platform Vrienden van Nieuw-Dijk.
2. Toekomst Meikever en andere gemeenschapsgebouwen binnen Nieuw-Dijk onder de

loep nemen.
3. Een visie uitwerken waarbij wordt beschreven hoe Nieuw-Dijk er over 10 jaar uit ziet

en welke wegen bewandeld moeten worden om hier te komen.

De vergadering van voorzitters heeft verzocht om voor dit derde punt een commissie in te
stellen die met deze visie aan de slag gaat wat in onderhavige rapportage wordt uitgewerkt.
Gaandeweg het traject heeft de commissie vastgesteld dat het tweede actiepunt
onlosmakelijk verbonden is met het derde actiepunt. Derhalve is dit punt ook meegenomen
in het onderzoek en de rapportage.

Paragraaf 1.2. Opdracht
Als startopdracht is de commissie verzocht om een visie uit te werken van de leefbaarheid
en sociale cohesie zoals deze er over 10 jaar uit zou moeten komen te zien.

De commissie is in eerste instantie een aantal onderwerpen meegegeven die uitgewerkt
zouden kunnen worden:

1. Verenigingsleven;
2. Woningbouw;
3. Ouderenzorg;
4. Belang jeugd;
5. Leefbaarheid;
6. Bereikbaarheid;
7. Ondernemersklimaat;
8. Toerisme en
9. Horeca.

Een en ander in overleg met de diverse belanghebbenden / betrokkenen binnen het dorp.

Paragraaf 1.3. Demografische ontwikkelingen
In grote delen van Nederland vindt overwegend een bevolkingskrimp en vergrijzing plaats,
welke al enkele decennia geleden is ingezet. Dit is vooral in de kleinere kernen en op het
platteland direct voelbaar. Deze demografische ontwikkelingen hebben overal zijn weerslag.

Paragraaf 1.4. Onderzoeksopzet
De commissie is eind 2015 gestart, is regelmatig bij elkaar geweest en heeft zich een beeld
gevormd van de opdracht. In overleg met Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk is besloten om de
uitwerking zo compact mogelijk te houden en vooralsnog alleen de onderwerpen uit te
werken die urgent zijn en waar we direct vanuit het dorp invloed op uit kunnen oefenen.
Onderwerpen die niet urgent zijn dan wel buiten onze directe invloed liggen, worden
benoemd en niet verder uitgewerkt. Op deze manier blijven ze wel in beeld en kunnen in een
eventueel later stadium weer worden opgepakt.
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Hoofdstuk 2. Nieuw-Dijk 1911 - 2016
Tot 1910 kerkten de (katholieke) bewoners van Nieuw-Dijk in de St. Martinuskerk in Didam.
Omstreeks 1900 bleek deze kerk voor alle toenmalige gelovigen te klein.1
De bestaande Martinusparochie Didam werd opgedeeld in drie parochies; Didam en de
nieuwe parochies Loil en Nieuw-Dijk.
De nieuw op te richten parochies kregen elk van de Martinus parochie de benodigde gelden
mee voor de realisatie van de kerkgebouwen. In 1909 waren de plannen voor de nieuwe
parochie en de bouw van de kerk gereed.
Op 27 september 1910 is de eerste steen van de St. Antoniuskerk gelegd, al moest eerst
ongeveer 4.000 kubieke meters zand worden aangevoerd. Dit gebeurde door de
parochianen zelf met paard en wagen over drassige wegen.
De benodigde grond voor de bouw is aan de Smallestraat geschonken door Toon Raben. 2

Na het stichten van de parochie volgde de oprichting van de eerste verenigingen. De
schutterij St. Antonius, fanfare DES en de voorganger van v.v. Sprinkhanen werden
opgericht, ook wel “de grote drie” genoemd.
Onderling zijn zij elkaar steeds tot steun en gezamenlijk hebben zij in de loop der jaren tal
van evenementen georganiseerd en hiermee Nieuw-Dijk op de wereldkaart gezet.
Initiatieven vanuit deze verenigingen hebben weer geleid tot het ontstaan van andere
verenigingen.

Op 6 november 1916 kon de Diekse school in gebruik genomen aan de noordzijde van de
Smallestraat, op de locatie van de huidige huisnummers 41 tot 47, tussen de Meikamerlaan
en sportpark De Meikamer.
In 1950 werd op de hoek van de Smallestraat en de Meikamerlaan een kleuterschool
gebouwd. Rond 1990 heeft deze school plaatsgemaakt voor woningbouw, de huidige
panden Smallestraat 37 en 37A en Meikamerlaan 2 en 2A.
Midden jaren twintig van de vorige eeuw veranderde de naam in Antoniusschool. In 1968
werd de “nieuwe St. Antoniusschool” aan De Pontilaan in gebruik genomen op de huidige
locatie ter hoogte van het dorpsplein.

1 Bron: http://www.ovd-didam.nl/didamse-locaties/-nieuw-dijk/antoniuskerk

2 Bron: https://www.nieuw-dijk.nl/over-nieuw-dijk1/geschiedenis/geschiedenis-nieuw-dijk
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Hoofdstuk 3. Verenigingsleven

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen een inventarisatie weergegeven van in Nieuw-Dijk
zetelende verenigingen en organisaties.

Paragraaf 3.1.Carnavalsvereniging de 11-jes
Het heeft tot 1954 geduurd voordat een aantal leden van D.E.S. op het idee kwam om in een
besloten groep in Nieuw-Dijk carnaval te gaan vieren3.
Het eerste echte carnavalsbal was op 22 februari 1955. Leden van D.E.S. gingen toen al
over tot het vormen van een boerenkapel en zij zorgden voor de muzikale omlijsting van het
carnavalsbal. D.E.S. werd later ook wel ‘Hofkapel’, ‘Meikamer Muzikanten’ en ‘Dolly en de
Rekels’ genoemd.
in 1964 werd er in samenwerking met De Vrolijke Drammers de eerste optocht
georganiseerd. De optochtdeelname vanuit Nieuw-Dijk bestaat dan uit een sneeuwruimer en
D.E.S. die op een wagen wordt vervoerd.
Vanaf 27 maart 1983 gaat de Nieuw-Dijkse carnavalsvereniging verder door het leven als
“CV De 11jes” en ondergaat een ware metamorfose.

Paragraaf 3.2.Schutterij St. Antonius
Nadat in 1911 de Nieuw-Dijkse parochie is gesticht, volgt in 1921 de oprichting van de R.K.
schutterij “St. Antonius”4.
Op zondag 18 en maandag 19 september 1921 wordt het eerste schuttersfeest gevierd in
een gehuurde tent in het weiland van Boerstal.
In 1922 brengt voorzitter Van Kempen het volgende bestuursvoorstel in de
ledenvergadering: “Het bouwen van een eigen feestgebouw. De gehuurde tent is veel te
klein, niet goed dicht en komt telkens op heel wat huur. Als alle leden eendrachtig
samenwerken, dan moet die feestzaal er kunnen komen. Op zondag 15 april 1923 wordt de
fraaie feestzaal ingezegend door pastoor Bijlard.

Op maandag 10 augustus 1925 echter trekt een grote cycloon over Gelderland. De alles
verwoestende storm raast midden over de nieuwe feestzaal en deze wordt compleet
verwoest.
Met externe hulp wordt de schutterstent herbouwd en op 5 april 1926 wordt het nieuwe
gebouw feestelijk geopend.
Tot 1977 zijn hier vele feesten en voorstellingen georganiseerd. Er waren volop plannen om
het schuttersgebouw flink te renoveren toen op 24 mei 1977 andermaal een ramp over de
schutterstent zich voltrok; ditmaal middels een allesvernietigende brand.
In dat jaar wordt éénmaal feest gevierd in een lappen tent en vanaf 1978 tot en met 1996
heeft de schutterij haar feest gevierd in zaal “De Knots”.

Vanaf juli 1997 wordt het schuttersfeest wederom gevierd in een lappen tent, welke telkens
geplaatst wordt op de parkeerplaats/dorpsplein voor de basisschool.
Het terrein van de voormalige schutterstent aan de Smallestraat tussen huisnummer 40A en
42 is nog in eigendom van de schutterij. Hierop staan de schietpaal en het schiethuisje. Het
grasveldje wordt in de zomermaanden gebruikt voor het oefenen van de vendeliers en
majorettes.

3 Bron: http://11jes.nl/historie/

4 Bron: www.stantonius.nl
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Paragraaf 3.3.Fanfare DES
Fanfare D.E.S. is opgericht in 19215.
Repetities werden aanvankelijk gehouden bij Jan Wiendels op de hooizolder onder een
petroleumlamp.
Na de Tweede Wereldoorlog kon door de bijdrage van de parochianen de eerste repetitie op
in het schuttersgebouw worden gehouden.
In latere jaren is D.E.S. haar repetities gaan houden in zaal De Knots, welke later Dieckse
Heeren wordt en tegenwoordig Steak’m is.

Paragraaf 3.4.Voetbalvereniging Sprinkhanen
Al vanaf 1922 wordt er in Nieuw-Dijk gevoetbald, eerst onder de naam NDC onder leiding
van de welbekende meester De Ponti6. In 1936 werd uiteindelijk onder de naam Sprinkhanen
een nieuwe voetbalvereniging opgericht.
Het voetballen gebeurde op een weiland dat eigendom was van Hein Menting, ten zuiden
van de Smallestraat.
Kleedlokalen en andere voorzieningen waren toen nog een utopie. Het schuttersgebouw
werd als kleedlokaal gebruikt.
Vanaf medio jaren ’60 van de vorige eeuw heeft Sprinkhanen haar onderkomen op sportpark
de Meikamer aan de Smallestraat 49. De locatie wordt alom geprezen, hoewel de opstal
enigszins gedateerd is.

In 2015 heeft een onderzoek plaatsgevonden welke de haalbaarheid van het aanleggen van
een kunstgrasveld al dan niet moest aantonen. Op basis van de notitie kunstgras gemeente
Montferland is geld gereserveerd in de gemeentelijke begroting.
Het bestuur van de voetbalvereniging heeft het positieve advies hieruit in overweging in
afwachting van de resultaten van een ander onderzoek, de mogelijke samenwerking met
voetbalvereniging ’t Peeske uit Beek. Dit betreffende onderzoeksrapport wordt voor de
zomervakantie 2016 verwacht.

Paragraaf 3.5.Stichting Open Jeugdwerk Nieuw-Dijk
In 1962 Nieuw-Dijk constateerde pastoor Brenninkmeijer een groot gebrek aan
mogelijkheden voor de jeugd7 en werden initiatieven ontplooit.
Op zaterdag 10 oktober 1964 werd gestart met een goochelvoorstelling voor de jeugd
in het toenmalige schuttersgebouw aan de Smallestraat.
In 1965 bouwt het Armbestuur van de parochie een Romneyloods (nissenhut) in het voorste
deel van het Meikamerbos en schenkt het eerste spelmateriaal. De nissenhut wordt op 22
januari 1966 geopend door burgemeester Vlaar.
Vanaf 1978 wordt ruimte gehuurd in de door de voormalige gemeente Didam gebouwde
Meikever aan de Smallestraat en is de nissenhut weer verdwenen.

Paragraaf 3.6.Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua
De geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua maakt deel uit van de parochie Gabriël en
is onderdeel van het bisdom Utrecht.
De 11 geloofsgemeenschappen van de parochie Gabriël liggen verspreid over (delen van)
de gemeenten Montferland, Doetinchem, Zevenaar en Bronckhorst.
Na hoogtij in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw is het kerkbezoek drastisch gedaald.
Gemiddeld vindt er om de 2 weekenden een viering plaats.

5 Bron: http://www.fanfaredesnieuwdijk.nl

6 Bron: http://www.sprinkhanen.nl/historie

7 Bron: http://www.jeugdwerknieuwdijk.com/jeugdwerk
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Paragraaf 3.7.Overige verenigingen
Onder overige verenigingen vallen de Oranjevereniging, biljartvereniging,
zangverenigingen/koren, KVG, Sinterklaascomité, toneelgroep(en) en de diverse
buurtverenigingen en vriendengroepen.
De in 1935 opgericht Nieuw-Dijkse schietvereniging Mik-Wis heeft vanaf 1994 haar
residentie in zaal Luiking in het buurtschap Greffelkamp.
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Hoofdstuk 4. Onderzoek
In dit hoofdstuk worden de diverse onderzoeksactiviteiten uitgewerkt.

Paragraaf 4.1. Werkbijeenkomst Steak’m 22 februari 2016
In het kader van het accommodatiebeleid van de gemeente Montferland heeft op 22 februari
2016 een werkbijeenkomst “Activiteiten en accommodaties” plaatsgevonden bij Steak’m.
In een aantal werkrondes hebben vertegenwoordigers van verenigingen en inwoners van
Nieuw-Dijk de gelegenheid gehad, om hun huidige en de gewenste activiteiten voor de
toekomst met elkaar te delen.
Van de werkbijeenkomst is door het ingenieursbureau ICS verslag gemaakt met kenmerk
915259/20160308EO01 d.d. 8 maart 2016.

Per werkronde is een samenvatting gegeven, welke onderstaand worden weergegeven.

Samenvatting werkronde 1 “Activiteiten in beeld”
Binnen Nieuw-Dijk leeft een sterke motivatie voor het creëren van een samenleving waar
niemand tussen wal en schip valt. Er is behoefte aan een ontmoetingsruimte voor alle
leeftijden. Door samenwerking tussen de verenigingen worden activiteiten versterkt en
worden nieuwe kansen gecreëerd. Er is behoefte aan groei wat zich uitdrukt in een behoefte
aan woonruimte. Nieuw-Dijk is een dorp met ambities en hoopt deze voor een deel te
realiseren door een centrale ontmoetingsplek voor inwoners en verenigingen.

Samenvatting resultaat werkronde 2 “Beoordeling accommodaties”
In werkronde twee werd duidelijk dat de locaties de Meikever en de Sprinkhanen het meest
kansrijk worden geacht voor het creëren of realiseren van een multifunctioneel
ontmoetingscentrum. De gebouwen passen qua kwaliteit en staat niet bij de ambitie.
Renovatie is dus minimaal nodig om op het gewenste niveau te komen. Voor wat betreft de
huidige gebouwen is de Meikever qua multifunctionaliteit het beste gebouw. De school wordt
gezien als een goede locatie voor woningbouw, maar wordt in deze ronde beperkt in
verbinding gebracht als locatie voor een multifunctioneel centrum. De ambitie is uitgesproken
voor de realisatie van een nieuwe accommodatie waarbij financierbaarheid wordt erkend als
knelpunt (uitdaging). Een nieuwe accommodatie biedt de ruimte om de wensen op het
gebied van flexibiliteit, duurzaamheid en maximale ontmoeting waar te maken.
Uit de werkronde blijkt duidelijk dat er behoefte is aan één centrale accommodatie.

Samenvatting resultaat werkronde 3 “Voorkeursaccommodaties als multifunctioneel centrum”
Nieuwbouw is gewenst waarbij de huidige activiteiten in de Meikever en de Sprinkhanen
worden samengebracht. Renovatie is een goed alternatief op het moment dat nieuwbouw
onhaalbaar blijkt.
Hoewel de school wel wordt genoemd als optie, ligt de focus op de mogelijkheden bij de
Meikever en de Sprinkhanen.

De avond heeft geresulteerd in een drietal scenario’s die om verdere verdieping vragen in
het accommodatieplan Nieuw-Dijk:

1. Nieuwbouw op locatie de Sprinkhanen
a. alle maatschappelijke activiteiten naar deze locatie;
b. sloop de Meikever en eventueel school;
c. overdracht onderhoudsreserve de Meikever.

2. Nieuwbouw op locatie de Meikever
a. alle maatschappelijke activiteiten naar deze locatie;
b. voetbalvelden realiseren nabij de Meikever;
c. sloop accommodatie Sprinkhanen en eventueel school;
d. overdracht onderhoudsreserve de Meikever.

3. Renovatie/vernieuwbouw de Meikever
a. Uitgangspunten gelijk aan scenario 2.
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Conclusie:
De inwoners van Nieuw-Dijk zijn overwegend van mening dat er één verenigingsgebouw
gebouw voor heel Nieuw-Dijk moet komen op één locatie met financiële ondersteuning van
de gemeente Montferland.
Om het gebouw verantwoord te kunnen exploiteren is het noodzakelijk dat alle verenigingen
meedoen en bijdragen naar vermogen.

Paragraaf 4.2. Gesprekken met vertegenwoordigers verenigingen
In het kader van haar opdracht heeft de onderzoekscommissie in de periode eind januari-
begin februari 2016 gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de verschillende
verenigingen/organisaties binnen Nieuw-Dijk.
Als leidraad voor de gesprekken is een standaard vragenlijst opgesteld. De uitwerking van
de gesprekken is per organisatie8 weergegeven in de bijlagen 2A t/m 2H.

Onderstaand worden per vraag/onderwerp de conclusies getrokken. De antwoorden zijn
cursief weergegeven.

1) Hoe heeft uw ledenaantal zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld en wat verwacht u de
komende 10 jaren?
Over de hele lijn is het ledental, voor zover van toepassing, redelijk stabiel gebleven,
met hier en daar een lichte terugval.

a. Kunt u iets zeggen over het aantal jeugdleden in verhouding tot het
totaalaantal leden en wat ook hier de verwachtingen zijn voor de komende 10
jaren?
Over de hele lijn wordt een lichte daling verwacht.

b. Welke initiatieven worden er ontplooid om jeugdleden te werven?
De initiatieven zijn heel divers. In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de
wervingsrichtingen van onze verenigingen.

2) Staat uw vereniging open voor leden buiten Nieuw-Dijk en/of gaat u in de nabije
toekomst buiten Nieuw-Dijk werven?
Een aantal verenigingen heeft al lopende contacten met de huidige basisschool in
Nieuw-Dijk en oriënteert zich nu al op de brede school zuid Het Kompas. De eerste
contacten zijn al gelegd.
V.v. Sprinkhanen voert momenteel een haalbaarheidsonderzoek uit inzake mogelijke
samenwerking met ’t Peeske uit Beek.

3) Staat u open voor verdergaande samenwerking met de diverse verenigingen (binnen
en buiten Nieuw-Dijk) en zo ja, hoe ziet u die samenwerking voor zich?
De schutterijen werken al decennia samen. Voor het werven van nieuwe (jeugd)leden
zal voorafgaand geografische afstemming nodig zijn om te voorkomen in elkaars
vaarwater te komen.
Over het algemeen staat men wel open voor samenwerking.

a. Ziet u voor uw vereniging nog een toekomst in Nieuw-Dijk?
De meesten zien zeker een toekomst in Nieuw-Dijk; de parochie, gemengd
koor en het KVG bekijken de actuele situatie .

b. Zo ja, hoe proberen jullie een en ander te realiseren?
Breder werven dan alleen binnen Nieuw-Dijk.

4) Wat weegt voor uw vereniging zwaarder; het verenigings- of het dorpsbelang?
Het dorps- en verenigingsbelang houden gelijke tred. Als het goed gaat in het dorp,
gaat het de verenigingen ook goed en andersom.

5) Wat vindt u van het besluit van de gemeente Montferland om de Meikever te sluiten
per 1 jan 2017?

8 N.B. De vertegenwoordigers van de verenigingen/organisaties binnen Nieuw-Dijk hebben ingestemd met de
inhoud van de verslagen en dat deze wordt opgenomen in onderhavige rapportage.
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Men vindt het overwegend jammer, zagen het wel aankomen, maar er zal wel een
oplossing komen.

6) Bent u van mening dat een gemeenschappelijk onderkomen
(dorpshuis/verenigingsgebouw) van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor
Nieuw-Dijk?
Het Jeugdwerk, de schutterij en de voetbalvereniging zijn volmondig van mening dat
dit het geval is. Sinds kort maken ook steeds meer senioren gebruik van de huidige
Meikever.

a. Bent u bereid hiervoor een bijdrage te leveren? (gebruiken, beheer,
onderhoud)?
Als de kosten naar rato verdeeld kunnen worden zijn het Jeugdwerk, de
koren, de schutterij, de 11-jes voor alleen oefenen, DES en de
voetbalvereniging bereid bij te dragen.

b. Welke voorzieningen zijn er vanuit uw vereniging noodzakelijk en welke
gewenst? (grootte, hoogte, douche, etc.)
Kantine, opslagruimte, repetitieruimte 10 x 10 meter, sporthal met sanitaire
voorzieningen, van buiten toegankelijke sanitaire voorziening en een
buitenterrein.

c. Welke activiteiten zouden er normaal gesproken worden gehouden en per
activiteit met hoeveel personen? (vergadering, oefenen, vermaak, etc.)
Jeugdwerkbijeenkomsten, evt. schuttersfeest, repetities en sporten.

d. Hoe vaak zou u deze ruimte willen gebruiken en hoelang? (Aantal uren per
week)
Heel divers, nader uit te werken in een vervolgfase.

e. Wat zou dan een reële vergoeding zijn voor het gebruikt van deze ruimte?
(euro’s per maand)
De vergoedingen die men nu betaalt met enige marge is reëel.

7) Ziet u hierin nog een taak voor de gemeente Montferland weggelegd?
In grote meerderheid zijn de Nieuw-Dijkse verenigingen van mening dat er wel
degelijk een taak/verantwoording voor de gemeente Montferland is weggelegd.

8) Zijn jullie bekend met het platform www.digidiek.nl?
Op één uitzondering na is iedereen bekend met het platform.

a. Gaan jullie als vereniging/groep hier actief mee aan de slag?
Op deze vraag wordt nagenoeg unaniem ja gezegd.

9) Hebben jullie als vereniging/groep een beeld bij de toekomst van de kerk?
Overwegend wordt de toekomst van de kerk/geloofsgemeenschap niet rooskleurig
ingezien.

a. Indien de kerk een multifunctionele bestemming zou krijgen, heeft dat jullie
instemming?
Er zijn geen overwegende bezwaren, ook niet bij de vertegenwoordigers van
de parochie.

10) Wat verder ter tafel komt.
Heel duidelijk blijkt dat we elkaar in Nieuw-Dijk hard nodig hebben, elkaar op moeten
zoeken en versterken.
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Op basis van de beschikbare informatie is een overzicht gemaakt van de richtingen
waarin de grotere verenigingen uit Nieuw-Dijk zich oriënteren inzake ledenwerving.

Binnen
Nieuw-Dijk

Binnen
voorm. gem.
Didam

Buiten voorm. gem.
Didam

Jeugdwerk Ja Ja -
Gemengd koor Ja - -
Vocaal Ja Ja -
SamSam Ja - -
Schutterij Ja Via Het Kompas -
11jes Ja Via Het Kompas -
KVG Ja - -
DES Ja Via Het Kompas -
Sprinkhanen Ja Didam op Stelten Mogelijke samenwerking ‘t

Peeske
Parochie - - -

Tabel 1: Uitwerking initiatieven ledenwerving.

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat we ons in Nieuw-Dijk ten aanzien van ledenwerving
voornamelijk oriënteren in westelijke richting en dan voornamelijk ten zuiden van de
spoorlijn! V.v. Sprinkanen hinkt nog op 2 gedachten!

Noot!
Gaandeweg het onderzoek is de commissie door de schutterij geïnformeerd dat ze zich
oriënteren op mogelijkheden om rondom de Meikever en de schietpaal aangrenzende
gronden te verwerven.

Paragraaf 4.3. Gesprekken met lokale horeca.
De Nieuw-Dijkse horeca neemt een erg belangrijke plaats in.
In april 2016 is met vertegenwoordigers van onze lokale horeca gesproken.
In gesprekken met Ferdinand Baakman van café tante Dies, Juul en Frank Gesthuizen van
Steak’m en Marjo Jansen van restaurant Boszicht/juffrouw Tok is duidelijk geworden dat
onze horeca erg begaan is met de leefbaarheid van ons dorp.
Een gezamenlijk verenigingsgebouw moet een aanvulling zijn op de horeca en een
meerwaarde zijn voor Nieuw-Dijk, haar bewoners en verenigingen.
Allen hebben ze het als prettig ervaren om gehoord en betrokken te worden en stellen het op
prijs op de hoogte gehouden te worden.

Paragraaf 4.4. Enquête dorpsbewoners
De onderzoekscommissie heeft het initiatief genomen om een enquête op te stellen naar
onze dorpsbewoners. Deze is zowel als hardcopy bij het huis-aan-huisblad Nieuw-s-Dijk
gevoegd, als online via het platform digiDIEK gepubliceerd.
86 mensen hebben de enquête ingevuld en de vragen zijn met de antwoorden/resultaten
samengevoegd in bijlage 3 weergegeven.

Uit deze enquête wordt een aantal conclusies getrokken:
 Gemiddeld zijn de mensen lid van 2 tot 3 verenigingen waarvan v.v. Sprinkhanen en

schutterij St. Antonius het hoogst scoren;
 Uit de leeftijdscategorie 30-40 jaar hebben relatief weinig mensen gereageerd;
 Nagenoeg unaniem (93%) vindt een dorpshuis belangrijk voor de leefbaarheid van

Nieuw-Dijk;
 Nagenoeg alle verengingen zouden hiervan gebruik moeten kunnen maken;
 Woningbouw in verschillende segmenten is belangrijk voor de toekomst van Nieuw-

Dijk;
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 Minder dan 10% van de mensen is binnen 10 jaar van plan te verhuizen;
 De kleinschaligheid, de rust/ruimte, het verenigingsleven en de saamhorigheid scoren

gemiddeld boven de 75%.

Conclusie:
Uit de enquête blijkt dat de mensen in Nieuw-Dijk erg tevreden zijn met wat we nu hebben.
Gelijker tijd is men zich er van bewust zijn dat er iets moet gebeuren om het dorp ook
leefbaar te houden.

Paragraaf 4.5. Enquête basisschool
De onderzoekcommissie heeft gemeend dat het rapport pas volledig zou zijn indien ook de
kinderen op de basis zouden worden gehoord. De commissie heeft de basis school bezocht
en gesproken met leerlingen uit groep 7 en 8. Ook deze leerlingen hebben een vragen lijst
gekregen en hebben die ingevuld. Zie bijlage.

Conclusie:
Het jeugdwerk, de voetbal, carnaval en een speeltuintje zijn belangrijke vormen van
vrijetijdsbesteding voor de Nieuw-Dijkse jeugd. De jeugd laat blijken in groten getale later in
Nieuw-Dijk te willen blijven wonen.

Paragraaf 4.6.Rapport “Van kwantiteit naar kwaliteit”
De veranderingen in Nederland en daarom ook Montferland stemt ook ons gemeentebestuur
voor de nodige uitdagingen.
In opdracht van de CDA-fractie in de gemeente Montferland is hierna een onderzoek
ingesteld naar de en de resultaten hieruit zijn verwerkt in het rapport “Van kwantiteit naar
kwaliteit; Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.
Het rapport heeft geen kenmerk en datum, maar is in het eerste kwartaal 2016 naar buiten
gebracht.
De onderzoekscommissie heeft het rapport bestudeerd en de direct relevante zaken
onderscheiden, welke onderstaand zijn weergegeven.

Hoofdstuk 1
De kerntakendiscussie heeft de kernen in de positie gezet om zelf met ideeën te komen hoe
hun dorp eruit zou moeten zien. Dit lijkt vooral een ‘harde’ discussie te zijn die over stenen
ging. We willen juist meer aandacht voor leefbaarheid, sociale verbindingen en hoe we dit
toekomstgericht in kunnen richten. Want hoe zien mensen hun toekomstige ‘droomdorp’ voor
zich? Welke basis of randvoorwaarden zijn er nodig, waar kan er slim(mer) worden
samengewerkt binnen en tussen de dorpen op welke terreinen, hoe kunnen we mensen
blijven boeien en binden en zorgen dat ze niet vertrekken?
Par. 3.2
Conclusies kerntakendiscussie op hoofdlijnen;

 Eén gemeenschappelijke voorziening per kern;
 kernen moeten meer zelf doen.

Hoofdstuk 5
Toekomstscenario’s

 Scenario 0: doorgaan zoals nu
 Scenario 1: vier grote voorzieningsgebieden
 Scenario 2: dorpsgebonden budget
 Scenario 3: vier grote voorzieningsgebieden en 11 kernen met eigen identiteit

Par. 6.2
Met de beste intenties willen we dit verder brengen maar de beste intenties zijn geen
garantie voor succes. De kernen zijn op dit moment zelf aan zet om de uitkomsten van de
kerntakendiscussie te vertalen naar hun eigen situatie.
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Het rapport is in de gemeenteraad van Montferland gepresenteerd en is door alle
alle fracties, de hele raad, omarmd.

Conclusie:
Het rapport “Van kwantiteit naar kwaliteit; Alleen ga je sneller, samen kom je verder” kan ons
nu en mogelijk in de toekomst verder helpen, nadat we eerst onze eigen dorpsvisie hebben
uitgewerkt.

Paragraaf 4.7. “Creatief met krimp: aan de slag met het dorp van de toekomst”.
Leden van de onderzoekscommissie hebben op 25 april 2016 een lezing bijgewoond van
prof. dr. Gert-Jan Hospers in zalencentrum ’t Heuveltje in Beek met als onderwerp “Creatief
met krimp: aan de slag met het dorp van de toekomst”.
De heer Hospers heeft een aantal boeken geschreven, waarop de onderzoekers in de vorige
paragraaf zich mede hebben gebaseerd.

De belangrijkste zaken zijn uit de lezing gedestilleerd en onderstaand opgesomd:
 De burger is nu aan zet i.p.v. dat de gemeente de regie neemt. Het doel van het

rapport, zie paragraaf 3.6, is richting geven aan burgerschap;
 Maak vooral gebruik van je sterke kanten, benoem ze duidelijk en communiceer ze;
 Verdiep je in het project Grolsch-fonds 2017, waarmee financiële ondersteuning voor

projecten kan worden verworven;
 Denk in een klein dorp ook aan “Car-sharing”, het fenomeen dat meerdere mensen

één auto delen;
 Lokale energieprojecten leveren geld op en maak daar gebruik van;
 De krimp bestrijden vanuit “Bottom-up”, vanuit de bevolking zelf;
 Dorpen die toeristisch zijn, zijn per definitie ook aantrekkelijker. Daar waar al mensen

zijn, komt vanzelf meer volk. Versnipperde activiteiten daarom bundelen;
 Denk aan een goede promotie;
 Het hart is belangrijker dan het hoofd (lokale sentimenten jegens buurtdorp).

Soortgelijke activiteiten uit verschillende dorpen op een centrale locatie bundelen
geven geen gegarandeerd succes.

Conclusie:
Uit de lezing en ervaringen van prof. dr. Gert-Jan Hospers is een aantal waardevolle tips
naar voren gekomen, waarmee we in de toekomst ons voordeel kunnen doen.

Paragraaf 4.8. SWOT-analyse
In veel onderzoeken wordt gewerkt met de zogenaamde SWOT-analyse. Het is een Engelse
afkorting met onderstaande betekenis:

 Strengths, de sterke punten;
 Weaknesses, de zwakke punten;
 Opportunities, de kansen en
 Threats, de bedreigingen.

Door deze punten uit te werken voor het eigen project wordt inzicht verkregen naar de
actuele situatie. Gaandeweg het onderzoek “Verenigd Diek” is de commissie tot invulling van
onderstaande tabel gekomen.
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SWOT-analyse
Sterkten Zwakten
1. Kleinschaligheid;
2. Rust / ruimte;
3. Rijk en sterk verenigingsleven;
4. Saamhorigheid.

1. Afwachtende houding;
2. Zonder basisschool minder aantrekkelijk

voor gezinnen van buitenaf;
3. Weinig voorzieningen.

Kansen Bedreigingen
1. Recente kerntakendiscussie gemeente

Montferland;
2. Notitie Kunstgras gemeente

Montferland;
3. “Visvijver” verenigingen is vergroot naar

Didam, ten zuiden van de spoorlijn;
4. Nieuw-Dijkse schoolkinderen zijn onze

“ambassadeurs”.

1. Terugtrekkende (lokale) overheid;
2. Demografische ontwikkelingen;
3. Onzekere toekomst v.v. Sprinkhanen;
4. Onzekere toekomst parochie;
5. Vrijetijdsbesteding (school)kinderen

elders.

Table 1: SWOT-analyse Verenigd Diek (Nieuw-Dijk 2.0)

Conclusie:
Op basis van de SWOT-analyse valt te concluderen dat de bedreigingen die ons boven het
hoofd hangen gelijktijdig ook potentiele kansen bieden.
Verenigingen dienen hierbij echter wel over hun eigen schaduw heen te stappen en elkaar
op te zoeken.
Nieuw-Dijk zal aantrekkelijk moet blijven zodat onze (school)kinderen hun vrije tijd als
vanzelfsprekend in het dorp besteden, samen met kinderen van buitenaf. Door bij de jeugd
te beginnen kunnen op termijn alle verenigingen hier hun vruchten van plukken.
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Hoofdstuk 5. Voorbeelden dorpsontwikkelingen elders
Ook buiten Nieuw-Dijk zijn in dorpen inventarisaties gehouden op basis waarop
ontwikkelingen al dan niet hebben plaatsgevonden. Een aantal voorbeelden wordt
onderstaand op hoofdlijnen belicht.

Paragraaf 5.1. Babberich
Babberich grenst aan Nieuw-Dijk en maakt onderdeel uit van de gemeente Zevenaar. Het
dorp telt 3.000 inwoners9. Op verenigingsniveau kenmerkt Babberich zich door de
plaatselijke gelijknamige voetbalclub die in 1997 nog de landelijke amateurbekerfinale won in
de Kuip, en het Kulturhus De Borg10 waar de meeste overige verenigingen hun onderdak
vinden.
Dit hypermoderne Kulturhus aan het Babborgaplein is in 2011 geopend. Organisatorisch
bestaat het uit twee stichtingen die de verantwoording dragen en een vereniging van
eigenaren bestaande uit gilde St. Jan, de Franciscusschool, Baston Wonen en de gemeente
Zevenaar.
In het dorpshuis gebeuren doornemend activiteiten, zoals repetitie drumfanfare St. Jan,
tafeltennis, yoga-les, kaartmiddag KBO, aerobic/gym, computerbegeleiding en toneel.
Ondanks deze activiteiten gaat het alles behalve van een leien dakje; “er gaapt een tekort
van € 15.000 en er zijn nog meer hobbels te nemen”11. De kern van het probleem schuilt in
de inkomsten die simpelweg onvoldoende zijn. Het binnenhalen van commerciële activiteiten
is tegen de geldende regels terwijl de lasten alsmaar blijven stijgen.
Tevens heeft het Kulturhus een probleem met het bemensen van vrijwilligersposten; de
inwoners van Babberich zijn nauwelijks bereid om bij te springen.

Naast het dorpshuis vinden in Babberich bijna dagelijks activiteiten plaats op het sportpark
van de voetbalclub aan de Beekseweg, op 450 meter afstand, net buiten de kern van het
dorp.
De activiteiten in het Kulturhus en de voetbalvereniging zijn in 2011 niet gebundeld.

Conclusie:
Het Kulturhus heeft structurele exploitatieproblemen een ook de voetbalvereniging beleeft
mindere tijden. Wellicht is een kans gemist om elkaar te versterken.

Paragraaf 5.2. Varsselder-Veldhunten
Varsselder is met de buurtschap Veldhunten verbonden en wordt als één dorp Varsselder-
Veldhunten genoemd binnen de gemeente Oude IJsselstreek. Het dorp telt 670 inwoners12.
Tot 2010 was de situatie in Varsselder-Veldhunten dat iedere vereniging zijn eigen locatie en
vrijwilligers had. Dit was niet toekomstbestendig.13 Vaak kenden besturen elkaars zorgen
niet. De vereniging Dorpsbelangen heeft daar verandering in gebracht.
De nieuwe stichting “t Dorpshuus” heeft de sportkantine van de voetbalvereniging gekocht en

9 Bron: http://www.stadindex.nl/babberich

10 Bron: http://www.kulturhusbabberich.nl/

11 Bron: Citaat uit de Gelderlander vrijdag 16 januari 2015

12 Bron: http://www.stadindex.nl/varsselder-veldhunten. Op 30 okt 2014 is 750 inwoners opgegeven.

13 Bron: Daniëlle Damoiseaux, Kookboek voor dorpen en dorpshuizen, Nijmegen 2016
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is dit gaan exploiteren.
De doelstelling is: “Het naar de toekomst toe behouden van de leefbaarheid en het
gemeenschapsgevoel van het dorp Varsselder-Veldhunten.14

’t Dorpshuus is gelegen op het sportcomplex de Buitenham vast aan het clubgebouw van de
plaatselijke voetbalvereniging G.W.V.V. In het multifunctionele dorpshuis met sporthal
zetelen o.a. de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder - Veldhunten (VDVV), het Onze Lieve
Vrouwe Gilde15, de fanfare St. Gregorius, carnavalsvereniging De Zinkput, toneelvereniging
Kom ES Kieken, de stichting Vrienden Van de Verenigingen van Varsselder en Veldhunten
(VVVVV), de KBO afdeling Varsselder-Veldhunten, de Zonnebloem afdeling Varsselder,
Senioren in beweging, Vrouwen Actief Varsselder - Veldhunten (VAVV), Kivada (Kinder
Vakantie Dagen) Varsselder, Oranje Comité Varsselder, volleybalverenigingen en
schietvereniging V.S.V. Varsselder.

De Vereniging Dorpsbelangen “is trots op het feit dat jongeren weer in het dorp gaan wonen.
Ook mét krimp kun je je dorp aantrekkelijk maken en wel door te delen.”16

Conclusie:
In het kleine kerkdorp Varsselder-Veldhunten is het door het clusteren van activiteiten van de
diverse gebruikers op het sportcomplex ‘De Buitenham’ buitengewoon goed gelukt om een
toekomstbestendig dorpshuis te realiseren.

Paragraaf 5.3. Voetbalvereniging VVG’25 en basisscholen Gaanderen
VVG’25 in het dorp Gaanderen met 5.600 inwoners is een stabiele voetbalvereniging met
ongeveer 600 leden en speelt in de 4e klasse van de KNVB.
Vanaf het seizoen 2015-2016 beschikt VVG’25 over een kunstgrasveld. Het
verenigingsgebouw is erg gedateerd en aan vernieuwing toe.

De bestaande gebouwen van de basisscholen St. Martinus en St. Augustinus zijn oud en niet
meer geschikt voor het geven van modern basisonderwijs. Beide scholen gaan fuseren en in
2011 heeft de gemeenteraad van Doetinchem een investeringsplan vastgesteld voor het
onderwijs. Daarin is opgenomen nieuwbouw voor de basisscholen St. Martinus en St.
Augustinus.

Op 6 januari 2016 heeft de gemeente Doetinchem in een persbericht17 melding gedaan dat
in de zomer van 2016 wordt begonnen met de bouw van een multifunctionele accommodatie
voor de basisscholen en voetbalvereniging VVG’25. Het gebouw komt op het voormalige
hoofdveld van de voetbalvereniging. Ruimten die door de weeks door de school worden
gebruikt, komen in de weekenden vrij voor gebruik door de voetbalvereniging.

14 Bron: http://www.varsselderveldhunten.nl/index.php/t-dorpshuus

15 N.B. Lange tijd was een tegenvaller dat het oude gildegebouw van de schutterij buiten de kern nog
niet verkocht was. Dit is per 15 december 2015 alsnog gerealiseerd.

16 Bron: Daniëlle Damoiseaux, Kookboek voor dorpen en dorpshuizen, Nijmegen 2016

17 Bron: http://www.vvg25.nl/1/603/concept-ontwerp--aannemer-nieuwbouw-gepresenteerd/
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Conclusie:
In Gaanderen wordt door samenwerking tussen de gemeente Doetinchem en VVG’25 onder
één dak een toekomstbestendig pand gerealiseerd voor de basisschool en de genoemde
voetbalvereniging.
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Hoofdstuk 6. Woningbouw
In Nieuw-Dijk is vanwege provinciaal beleid nog beperkt woningbouw mogelijk:

1. Inbreiding binnen de contouren van de bebouwde kom;
2. Particuliere initiatieven op basis van compensatie (zgn. “rood voor rood”).

Ten aanzien van de eerste aanhaling is de onderzoekscommissie van mening dat
woningbouw mogelijk is op de volgende locaties, zie ook onderstaand figuur:

 Westelijke deel 2e veld v.v. Sprinkhanen, lopend initiatief gemeente Montferland 8-tal
woningen, zie Figuur 1;

 Terrein van de huidige basisschool en
 Terrein van de huidige Meikever / schutterij St. Antonius.

Figuur 1: Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl (Concept)

In Nieuw-Dijk hebben veel, vaak vrijstaande, koophuizen slechts één bewoner. Veelal is
deze situatie ontstaan doordat de kinderen het huis uit zijn en is de partner overleden.
Kinderen met ook vaak al kleinkinderen wonen in het dorp en kunnen elkaar zodoende over
en weer helpen met allerhande praktische zaken/mantelzorg. De mensen hebben daardoor
geen voornemen om te verhuizen, zie ook paragraaf 3.4.
Door aantrekkelijke seniorenwoningen en/of appartementen te bouwen, eventueel in
combinatie met zorg, kunnen deze mensen mogelijk worden bewogen hun huidige woning te
verlaten. Deze komen dan beschikbaar voor meervoudige bewoning of gezinnen.
De bedoelde wooneenheden kunnen worden gebouwd op de locatie van de huidige
basisschool en/of de Meikever, eventueel in combinatie met het terrein van de schutterij St.
Antonius.

Conclusie:
In Nieuw-Dijk zijn nog veel mogelijkheden om aanzienlijk meer inwoners te herbergen op een
dusdanige manier dat familiebanden optimaal kunnen blijven bestaan.
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Hoofdstuk 7. Conclusie onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat Nieuw-Dijkers de toekomst vol vertrouwen tegemoetzien.
Veranderende situaties als een zich meer en meer terugtrekkende (lokale) overheid worden
in eerste instantie gezien als een bedreiging. Deze bedreiging biedt op haar beurt ook
kansen. Om deze kansen optimaal te benutten is het noodzakelijk dat verenigingen nog
meer gezamenlijk optrekken.
De gemeente Montferland biedt het dorp de mogelijkheid om zelf sturing te geven aan haar
toekomst en de wensen kenbaar te maken.

De onderzoekscommissie stelt vast dat het absoluut noodzakelijk is dat de bewoners en
verenigingen elkaar opzoeken en zodoende versterken. Het samengaan van het gehele
verenigingsleven op één toekomstbestendige accommodatie is essentieel voor een
verantwoorde exploitatie.
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Hoofdstuk 8. Advies/Visie
Om de leefbaarheid van Nieuw-Dijk in de toekomst op peil te houden is het van groot belang
dat het dorp aantrekkelijk blijft voor iedereen.

Dit is te realiseren door de normen en waarden (Kleinschalig dorp, Rust/ruimte,
Verenigingsleven, Saamhorigheid) die er nu zijn in het dorp, blijvend te bewaken. De
onderlinge relaties tussen de bewoners in alle geledingen en de bijeenkomsten /
evenementen geven de bewoners een geborgen en bevredigend gevoel.

De onderzoekcommissie heeft een visie uitgewerkt op de volgende aandachtsgebieden:
1. Woningbouw
2. Toekomst Kerk
3. School
4. Toekomstige verenigingsleven
5. Beheer

Deze onderwerpen worden onderstaand uitgewerkt.
1. Woningbouw

Nieuwbouwplannen zijn er al jaren en dienen binnen afzienbare termijn gerealiseerd
te worden. Het bouwen van seniorenwoningen is van groot belang voor enerzijds de
doorstroming, anderzijds voor de meerwaarde van de ouderen als onderdeel van
onze dorpsgemeenschap. De eventuele combinatie met zorg verdient de nodige
aandacht.
De mogelijkheden van nieuwbouw in de dorpskern is beperkt tot alleen inbreiding (zie
contouren www.ruimtelijkeplannen.nl).
Inbreiding kan plaatsvinden op gemeentegrond (Meikamerlaan en evt. locatie huidige
basisschool) en particuliere percelen (Pater Smitsstraat).
Daarnaast is er in het buitengebied beperkte nieuwbouw mogelijk in het kader van het
zogenaamde regeling “rood voor rood”, waarbij schuren plaatsmaken voor nieuw
woningen.
Op basis van een snelle inventarisatie levert dit ongeveer 27 wooneenheden op.

2. Toekomst kerk.

De kerk blijft als onderdeel van de Gabriëlparochie gehandhaafd zolang aan drie
criteria wordt voldaan. Deze zijn:

 Voldoende vrijwilligers;
 Voldoende kerkgangers;
 Voldoende financiële middelen.

Desondanks kan op enige moment het bisdom besluiten om de kerk uit de eredienst
te onttrekken. Dan houdt de zelfstandige geloofsgemeenschap St. Antonius als
zodanig op te bestaan. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat er in dat geval
een groot draagvlak is voor het behoud van het kerkgebouw met pastorie.

Vervolgens moet worden bekeken hoe het beste invulling kan worden gegeven aan
een verantwoorde exploitatie. Enkele mogelijkheden zijn:

 Inrichten met meerdere appartementen en deze verhuren;
 Inrichten als rouwkapel met een columbarium (zie ook www.memorarium.nl)
 Overig.

Het gebouw dient in dat geval in een beheersstichting te worden ondergebracht, zie
punt 5 van dit hoofdstuk.
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3. School.

De aanstaande sluiting van de basisschool St. Antonius is een gegeven. Na sluiting
vinden de leerlingen onderdak bij de Breedeschool Zuid, Het Kompas.
Na sluiting van de basisschool St. Antonius maakt deze plaats voor senioren- of
starterswoningen eventueel in combinatie met zorg.

4. Toekomstige verenigingsleven.

Naar overtuiging van de onderzoekscommissie is het absoluut noodzakelijk dat zowel
het jeugdwerk, de voetbalvereniging Sprinkhanen en de schutterij St. Antonius de
handen ineen slaan voor het realiseren van één gezamenlijke accommodatie op één
locatie. Overige verenigingen dienen zich hierbij aan te sluiten.

5. Beheer.

De commissie is van mening dat het Nieuw-Dijkse verenigingsleven binnen de reële
mogelijkheden alle toekomstige onroerende zaken in één beheersstichting onder
dienen te brengen.
De benodigde verenigingsruimtes en overige zaken worden vanuit deze
beheersstichting “verhuurt” aan de afzonderlijke gebruikers.

Visie.
Binnen haar opdracht en vooruitblikkend naar het jaar 2025 kan Nieuw-Dijk in de visie van
de onderzoekscommissie als volgt worden gekarakteriseerd:

 Nieuw-Dijk heeft een stabiel inwonertal van 1.700;
 Alle huidige verenigingen zetelen nog in Nieuw-Dijk;
 In Nieuw-Dijk is één gezamenlijk dorpsgebouw verrezen welke wordt geëxploiteerd door

een nieuwe beheerstichting.
V.v. Sprinkhanen, de Stichting Open Jeugdwerk Nieuw-Dijk en schutterij St. Antonius zijn
de hoofdgebruikers;

 Onderdeel van het gebouw is een multifunctionele sporthal voor regionaal gebruik;
 Het hoofdveld op het sportpark is voorzien van kunstgras;
 V.v. Sprinkhanen werkt op gebied van de jeugd samen met verenigingen uit omliggende

dorpen en het eerste elftal speelt stabiel in de 4e klasse van de KNVB;
 De basisschool in Nieuw-Dijk is opgegaan in Breedeschool Zuid, Het Kompas, in Didam;
 Het terrein van de voormalige locatie basisschool en de jaren ‘60 seniorenwoningen is

heringericht met appartementen voor senioren en/of jongeren;
 Op nieuwbouwlocaties aan de Meikamerlaan zijn betaalbare woningen verrezen voor

startende gezinnen;
 Op vrijgekomen locaties met voormalige algemene bestemming zijn woningen dan wel

appartementen verrezen eventueel in combinatie met zorg;
 De geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua is opgegaan in de Gabriëlparochie;
 Voor het kerkgebouw is een andere invulling gevonden.
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Hoofdstuk 9. Realisatie
De eerste stap naar realisatie is het beoordelen van de bovenstaand advies door de
besturen van de diverse organisaties, gevolgd door de noodzakelijke
besluitvormingsprocessen in de respectievelijke algemene ledenvergaderingen.
Onvoorwaardelijk steun is absolute noodzaak.

De volgende stap is het vormen van een projectgroep bestaande uit afgevaardigden van in
eerste instantie het Jeugdwerk, de v.v. Sprinkhanen en schutterij St. Antonius, eventueel
aangevuld met andere betrokken personen uit andere geledingen.
De projectgroep wordt aangestuurd door de stuurgroep onder regie van de Vereniging
Leefbaar Nieuw-Dijk. Dit overleg vindt nu al periodiek plaatst.
Doelstelling van de projectgroep moet zijn “Het ondernemen van concrete stappen welke
leiden tot realisatie van één gezamenlijke accommodatie”.
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Bijlagen

Bijlage 1. Bronnen

Tijdens het onderzoek zijn de volgende bronnen gebruikt:

 Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk, Nieuw-Dijk Groeit op Eigen Wijze
Dorpskwaliteitsvisie 2009-2019 (Nieuw-Dijk, december 2009);

 R.K.V.V. Sprinkhanen Nieuw-Dijk, Kunstgrasveld, de overwinning op de toekomst?
(Nieuw-Dijk, april 2015);

 Stichting Gemeenschapshuis Varsselder-Veldhunten, ’t Dorpshuus in Varsselder-
Veldhunten een bron van energie 2003-2013 (Varsselder-Veldhunten 2012);

 Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten, Jong en oud samen in beweging
in Varsselder – Veldhunten, versie 1 (Varsselder-Veldhunten z.j.);

 Daniëlle Damoiseaux, Kookboek voor dorpen en dorpshuizen, Nijmegen 2016;
 CDA Montferland, Van kwantiteit naar kwaliteit, Alleen ga je sneller, samen kom je

verder (z.p. z.j.);
 Internet.
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Bijlage 2A. Verslag gesprek Jeugdwerk d.d. 27 jan 2016

Vragenformulier t.b.v. inventarisatie verenigingsactiviteiten

Naam vereniging Jeugdwerk

Naam contactpersoon Jose Peters
Marco Haagen

Gesprek d.d. 27 Jan. 2016

Gevoerd door Marloes Meister
Harry Ketels
Willem Kutschruiter

Graag willen wij de antwoorden opnemen in het visie rapport “Nieuw-Dijk 2.0” tenzij u hier bezwaar
tegen heeft.
Geen bezwaar.

Aanleiding: De gemeente Montferland wil van de ongeveer 77 gebouwen die nu nog in haar
bezit zijn er ongeveer 30 afstoten. Voor Nieuw-Dijk staan de basisschool en de
Meikever op de nominatie.
Op donderdag 5 november 2015 is Nieuw-Dijk, tijdens een bijeenkomst bij
Steak’m met de gemeente Montferland, de mogelijkheid geboden sturing te
geven aan haar eigen toekomst.

Met deze vragenlijst proberen wij inzichtelijk te krijgen welke wensen de diverse
verenigingen en clubs in Nieuw-Dijk hebben. Deze informatie gaat gebruikt
worden om richting en toekomst te geven aan het verenigingsleven in Nieuw-Dijk
en de huisvestiging hiervan.

1. Hoe heeft uw ledenaantal zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld en wat verwacht u de
komende 10 jaren?
Stabiele lijn. Qua aantal weinig wisselingen. Wordt positief ervaren. Er is geen echt
streven. Wat er komt, komt er. Er is geen lidmaatschap. Er zijn weinig kinderen die op de
een of andere manier NIET deelnemen.

a) Kunt u iets zeggen over het aantal jeugdleden in verhouding tot het totaal aantal leden
en wat ook hier de verwachtingen zijn voor de komende 10 jaren.
Vanaf 4 – 5 jaar. Overlapt met voetballen van Sprinkhanen. Trimclub is ongeveer 25
leden. Senioren club valt niet onder het Jeugdwerk.
Men is niet bang dat het ledenaantal/bezoekers terugloopt. Over 10 jaar zijn de kleine,
jonge groepen mogelijk samengevoegd. Geen zorgen over het sluiten van de school.
Jeugdwerk wordt veel meer een ontmoetingsplaats, bindende factor in het dorp.

b) Welke initiatieven worden er ontplooid om jeugdleden te werven?
Elfstratentocht. Bijzondere activiteiten worden op school bekend gemaakt. Nauwe
samenwerking met school. Nieuw-s-Dijk. Grotere groepen vragen ook meer leiding. Hier is
weinig over gesproken. Stichting OPEN jeugdwerk. De brede school zuid gaat wel worden
benaderd.

2. Staat uw vereniging open voor leden buiten Nieuw-Dijk en/of gaat u in de nabije
toekomst buiten Nieuw-Dijk werven?
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Doelstelling is wel om het Nieuw-Dijkse karakter te behouden. Er is nog niet stil gestaan
bij het aanbieden van leiding uit Didam of Loil. Het behoort wel tot de mogelijkheden.

3. Staat u open voor verdergaande samenwerking met de diverse verenigingen (binnen en
buiten Nieuw-Dijk) en zo ja, hoe ziet u die samenwerking voor zich?
We staan wel open. Ze zien het jeugdwerk als een spil in het dorp. Denk aan bijvoorbeeld
Jeugdschuttersfeest. Kinderen worden hier gedropt maar de ouders gaan wel hier naar
de tent.
Er is wel overleg met de o.a. de Sprinkhanen over toernooien en andere activiteiten. Er is
overlap met wedstijden. Dat is niet anders. Komt de ene keer beter uit dan de andere
keer. Overleg kan eigenlijk wel beter.

a) Ziet u voor uw vereniging nog een toekomst in Nieuw-Dijk?
Ja. Jeugdwerk maakt zich geen zorgen over de toekomst. Er wordt niet zo heel ver vooruit
gekeken. 10 jaar is ver, 5 jaar weten wij nog niet eens.

b) Zo ja, hoe proberen jullie een en ander te realiseren?
Grootste zorg is het gebouw.

4. Wat weegt voor uw vereniging zwaarder; het verenigings- of het dorpsbelang?
Allebei. Spil in het dorp. Het jeugdwerk hoort bij het dorp en andersom ook. De jeugd in
het dorp te vermaken. Het kamp is wel hot. Hier willen ze allemaal naar toe.

5. Wat vind u van het besluit van de gemeente Montferland om de Meikever te sluiten per
1 jan  2017?
Jammer. Het kwam niet als een verrassing. De gemeente wist het ook nog niet, dus
waarom druk maken. De overtuiging heerst dat er wel een oplossing komt. Subsidie is
een grotere zorg.

6. Bent u van mening dat een gemeenschappelijk onderkomen
(dorpshuis/verenigingsgebouw) van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Nieuw-
Dijk?
Ja. Natuurlijk.

a) Bent u bereid hiervoor een bijdrage te leveren? (gebruiken, beheer, onderhoud)
Ja, gebruiker worden wij altijd. Iedereen zal z’n steentje bijdragen. De verwachting is dat
er wel genoeg vrijwilligers te vinden zijn.

b) Welke voorzieningen zijn er vanuit uw vereniging noodzakelijk en welke gewenst?
(grootte, hoogte, douche, etc.)
2, 3 lokalen. Ook een sporthal erbij. Er wordt door het jeugdwerk heel veel in de sporthal
gedaan. Erg belangrijk. Voor het jeugdwerk mag de sportzaal kleiner. Een buitenterrein is
wenselijk. Mogelijk dat het voor andere gebruikers groter moet, zaalvoetbal.

c) Welke activiteiten zouden er normaal gesproken worden gehouden en per activiteit met
hoeveel personen? (vergadering, oefenen, vermaak, etc.).
Toilet, keuken. Geen douche noodzakelijk. De huidige ruimte indeling is prima, mag
eventueel kleiner. Opslag van goederen. Kleedkamers is niet nodig voor het jeugdwerk.
Garderobe is zeker gewenst.

d) Hoe vaak zou u deze ruimte willen gebruiken en hoelang? (Aantal uren per week)
2,5 uur per week, overdag. 145 personen per week verdeeld over ongeveer 18 uur per
week. Los van andere activiteiten en leiding, vergadering. Vossejacht, 110 deelnemers. 7
weken lang op de woensdag een kookgroep. 11 stratentocht, Vossejacht, schuttersfeest,
Sint Maarten, Oliebollenfeest, het gaan en komen i.v.m. het Kamp. 5 weken lang.
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e) Wat zou dan een reële vergoeding zijn voor het gebruikt van deze ruimte? (euro’s per
maand)
Hangt erg af van de kosten en de subsidie en dus de opbrengsten van het jeugdwerk.
12.000 euro op jaar basis wordt er nu betaald. Dit is voor een groot deel subsidie. Als er
geen subsidie is, kan het jeugdwerk niet bestaan, laat staan een ruimte huren. Het is niet
de verwachting dat de subsidie zal verdwijnen. De gemeente is nogal gek met het
jeugdwerk. Subsidie is voor kinderen tot 17 jaar. Tot 2017 is de subsidie vastgesteld.
Daarna wordt verder gekeken.
De belasting van het jeugdwerk op een faciliteit kan door andere verenigingen
onevenredig worden ervaren. Dit wordt niet gelijk als een bedreiging ervaren. We moeten
maar kijken hoe wij hier dan uit gaan komen. Mogelijk dat de bijdrage voor het kamp iets
moet worden verhoogd. Geld wat over is wordt geïnvesteerd in goederen waar geld mee
gegeneerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de tent en pagodetenten.

8. Ziet u hierin nog een taak voor de gemeente Montferland weggelegd?
De gemeente heeft de taak om het gebouw op te knappen, of nieuw gebouw neer zetten
en overdragen. Het gebouw en de apparatuur heeft heel veel onderhoud nodig. Dak is
slecht en verwarming is oud. Ja, duidelijke taak voor de gemeente. Voor het jeugdwerk
mag het iets kleiner. Het voorstuk, waar vroeger de peuters zaten mag er eventueel af.
Geen bezwaar om ruimte te delen.

9. Zijn jullie bekend met het platform www.digidiek.nl?
ja.

a) Gaan jullie als vereniging/groep hier actief mee aan de slag?
Ja, de eerste opzet is al gemaakt.

10. Hebben jullie als vereniging/groep een beeld bij de toekomst van de kerk?
Niet als clubgebouw. Pastorie aanpassen zou wel een optie zijn. De kerk niet, hier zien wij
weinig mogelijkheden.

a) Indien de kerk een multifunctionele bestemming zou krijgen, heeft dat jullie instemming?
Liever niet slopen. De kerk zou eventueel wel goed aangepast kunnen worden voor
multifunctioneel gebruikt. Eventueel sporthal in de tuin.
De kerk als gebouw is wel beeld bepalend en ja, als dat behouden kan blijven is dat
wenselijk.

11. Wat verder ter tafel komt
Het jeugdwerk is altijd wel heel erg zuinig geweest op alle manieren.
Het jeugdwerk wordt enorm gewaardeerd, tenminste dat is wel het gevoel.
Goed initiatief. Het schiet niet op er is teveel en in een te grote groep vergaderd.
Het is wel van belang dat er één gebouw blijft.
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Bijlage 2B. Verslag gesprek koren d.d. 27 jan 2016

Vragenformulier t.b.v. inventarisatie verenigingsactiviteiten

Naam vereniging Dames & Heren (DH) koor.
Vocaal

Naam contactpersoon Koor Hennie Pouwels
Koor Albert van den Bosch
Vocaal Anneke Polman
Vocaal Marga Geurtzen.

Gesprek d.d. 27 Jan. 2016

Gevoerd door Marloes Meister
Harry Ketels
Willem Kutschruiter

Graag willen wij de antwoorden opnemen in het visie rapport “Nieuw-Dijk 2.0” tenzij u hier bezwaar
tegen heeft.
Geen bezwaar.

Aanleiding: De gemeente Montferland wil van de ongeveer 77 gebouwen die nu nog in haar
bezit zijn er ongeveer 30 afstoten. Voor Nieuw-Dijk staan de basisschool en de
Meikever op de nominatie.
Op donderdag 5 november 2015 is Nieuw-Dijk, tijdens een bijeenkomst bij
Steak’m met de gemeente Montferland, de mogelijkheid geboden sturing te
geven aan haar eigen toekomst.

Met deze vragenlijst proberen wij inzichtelijk te krijgen welke wensen de diverse
verenigingen en clubs in Nieuw-Dijk hebben. Deze informatie gaat gebruikt
worden om richting en toekomst te geven aan het verenigingsleven in Nieuw-Dijk
en de huisvestiging hiervan.

1. Hoe heeft uw ledenaantal zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld en wat verwacht u de
komende 10 jaren?
DH koor. Stabiel. Leden ontvallen ons, maar er komen ook leden erbij. Geen hoge
verwachtingen.

Bij Vocaal is het ledenaantal gedaald. Heeft te maken met het zingen in de kerk wat niet
door iedereen wordt gewaardeerd. Staat tegen.

a) Kunt u iets zeggen over het aantal jeugdleden in verhouding tot het totaal aantal leden
en wat ook hier de verwachtingen zijn voor de komende 10 jaren.
Vocaal gaat zich meer buiten de kerk profileren. Puur en alleen om de leden enthousiast
te houden en meer leden te krijgen. Van de 28 leden zingen er gemiddeld 14 in de kerk. Bij
sluiting van de kerk vervalt de repetitie ruimte.

b) Welke initiatieven worden er ontplooid om jeugdleden te werven?
Jeugdleden is lastig omdat die dinsdagavond jeugdwerk hebben. Vanaf 16 jaar. Veel,
flyeren, facebook, krant, publiciteit.
Het DH koor doet dit ook. Beide gevallen persoonlijk benaderen. Het zingen in de kerk is



Dinsdag 28 juni 2016 Visierapport Verenigd Diek Pagina 26

een belemmering. Dit willen ze niet meer. De liederen die gezongen worden sluiten niet
aan bij het beleid van de kerk. Liederen worden voor 1 viering, dus 1 keer in het jaar
gezongen/gerepeteerd. Repetities worden ook minder bezocht omdat er bijvoorbeeld een
maand lang niet gezongen is.

2. Staat uw vereniging open voor leden buiten Nieuw-Dijk en/of gaat u in de nabije
toekomst buiten Nieuw-Dijk werven?
Vocaal: Heel veel. Maakt niks uit. Blijft een Dieks koor.
DH: Geen. Eigenlijk alleen Nieuw-Dijk. Iemand uit Beek gaat in Beek naar het koor. Het
genre is het zelfde.

3. Staat u open voor verdergaande samenwerking met de diverse verenigingen (binnen en
buiten Nieuw-Dijk) en zo ja, hoe ziet u die samenwerking voor zich?
DH: Nee, zingen ook niet in Didam.
Vocaal: Wel poging ondernomen. Maar verder niet. Zingen wel in Didam
Wel met DES en in het kader van de schuttersmis.
Als koor wordt er incidenteel samengewerkt. Wel goed overleg over de invullingen van
de viering.

a) Ziet u voor uw vereniging nog een toekomst in Nieuw-Dijk?
Vocaal: Ja, als de kerk dicht gaat, blijven wij bestaan. Hier ligt de basis. Vocaal uit Nieuw-
Dijk. Het is wel lastig om in Nieuw-Dijk iets te organiseren.
DH: Blijven zingen, 1 keer in de week repeteren, het sociale is belangrijk. Als de vieringen
(hoeft niet in de kerk) vervallen, valt het koor zeer waarschijnlijk uit elkaar.

b) Zo ja, hoe proberen jullie een en ander te realiseren?

4. Wat weegt voor uw vereniging zwaarder; het verenigings- of het dorpsbelang?
Vocaal, DH: Beide zijn belangrijk. Het hangt aan elkaar. Geen verenigingen, geen Nieuw-
Dijk.
Gezamenlijk gebouw is wel een grote wens. DH: Betrokkenheid is groot. Komt met name
tijdens uitvaarten tot orde.

5. Wat vind u van het besluit van de gemeente Montferland om de Meikever te sluiten per
1 jan 2017?
Ook dat nog. Gelaten. Samen komen doen we NIET meer in de kerk. Dat moet ergens
anders. Dat gebeurt o.a. in de Meikever, Jeugdwerk. Heel belangrijk.

6. Bent u van mening dat een gemeenschappelijk onderkomen
(dorpshuis/verenigingsgebouw) van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Nieuw-
Dijk?

a) Bent u bereid hiervoor een bijdrage te leveren? (gebruiken, beheer, onderhoud)
Zowel Vocaal als DH willen gebruiken. Contributie is laag.

b) Welke voorzieningen zijn er vanuit uw vereniging noodzakelijk en welke gewenst?
(grootte, hoogte, douche, etc.)
Vocaal: een ruimte waar een concert te kunnen geven en waar gerepeteerd kan worden.
Ruimte vergelijkbaar met het altaar. 60 m2. Geluid moet weg kunnen, anders klinkt het
niet. De helft van de gymzaal in de Meikever. Toilet.
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c) Welke activiteiten zouden er normaal gesproken worden gehouden en per activiteit met
hoeveel personen? (vergadering, oefenen, vermaak, etc.)

d) Hoe vaak zou u deze ruimte willen gebruiken en hoelang? (Aantal uren per week)
Vocaal: Elke week repetitie. (20:00 – 22:00), niet gezellig, dus geen napraten. Concerten,
vergaderingen, eventueel een viering.
DH: minimaal 2 keer in de week zingen in een viering.
Vocaal: 1 keer per jaar een uitvoering.

e) Wat zou dan een reële vergoeding zijn voor het gebruikt van deze ruimte? (euro’s per
maand)
Vocaal: Contributie is laag. 28 leden. Iets meer betalen is geen probleem. Geen idee van
de kosten.
DH: Iets meer contributie betalen zou waarschijnlijk geen probleem zijn. 45 leden. Veel
zieke. 25 euro per jaar. Nu is het gebruik gratis. Budget is 1.500 euro per jaar.
Beide koren hebben nauwelijks inkomsten. 50 euro per uur is teveel, 10 euro is eigenlijk al
te veel.
Leden willen wel, de financiën zijn het grootste probleem.
Indien er in een ander gebouw gerepeteerd gaat worden zal dit mogelijk een positieve
uitwerking hebben op de toeloop.

8. Ziet u hierin nog een taak voor de gemeente Montferland weggelegd?
Liever niet, zelf plannen maken, vrijwilligers geen probleem. De financiën zijn een
probleem.
samenwerking, het een kan niet zonder het ander.

9. Zijn jullie bekend met het platform www.digidiek.nl?
Vocaal: Ja. Uitleg volgt binnenkort.
DH: Ja, binnenkort uitleg.

a) Gaan jullie als vereniging/groep hier actief mee aan de slag?
DH: Ja.
Vocaal: Ja.

10. Hebben jullie als vereniging/groep een beeld bij de toekomst van de kerk?
Stopt. Vraag is alleen wanneer. Tussen nu en 5 jaar.

b) Indien de kerk een multifunctionele bestemming zou krijgen, heeft dat jullie
instemming?
Het gebouw is niet heilig. Multifunctioneel prima. Ja, ander gebouw mag ook. Het koor
gaat dan zingen in een ander gebouw waar tevens gevierd kan worden. De oudsten
stoppen met zingen als er niet meer gevierd kan worden, die gaan ook niet naar een
andere parochie.
School weg, Meikever weg, kantine.

11. Wat verder ter tafel komt
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Bijlage 2C. Verslag gesprek CV 11-jes d.d. 28 jan 2016

Vragenformulier t.b.v. inventarisatie verenigingsactiviteiten

Naam vereniging 11jes

Naam contactpersoon André Polman en Vincent Vierwind

Gesprek d.d. 28-01-2016

Gevoerd door Marloes Meister
Harry Ketels
Theo Derksen

concept willen ze graag inzien

Graag willen wij de antwoorden opnemen in het visie rapport “Nieuw-Dijk 2.0” tenzij u hier bezwaar
tegen heeft.

Aanleiding: De gemeente Montferland wil van de ongeveer 77 gebouwen die nu nog in haar
bezit zijn er ongeveer 30 afstoten. Voor Nieuw-Dijk staan de basisschool en de
Meikever op de nominatie.
Op donderdag 5 november 2015 is Nieuw-Dijk, tijdens een bijeenkomst bij
Steak’m met de gemeente Montferland, de mogelijkheid geboden sturing te
geven aan haar eigen toekomst.

Met deze vragenlijst proberen wij inzichtelijk te krijgen welke wensen de diverse
verenigingen en clubs in Nieuw-Dijk hebben. Deze informatie gaat gebruikt
worden om richting en toekomst te geven aan het verenigingsleven in Nieuw-Dijk
en de huisvestiging hiervan.

1. Hoe heeft uw ledenaantal zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld en wat verwacht u de
komende 10 jaren?
Er is geen openbaar lidmaatschap. Mensen die actief zijn binnen de vereniging zijn lid.
Raad van 11, prins, bestuur, etc. laatste 5 tot 7 jaar commissies ook lid laten worden.
Lidmaatschap creëert wel binding. Lidmaatschap zal openbaar worden na carnaval.
Moet nog in de statuten gewijzigd worden. Carnaval is uit DES ontstaan. 1.100-1.200
mensen totaal op 3 avonden. Bezoekers in de zaal is iets minder geworden, deelnemers
aan de optocht is vermeerderd.
Lidmaatschap wordt actief kenbaar gemaakt (niet flyeren) ook voor mensen in Didam.

a) Kunt u iets zeggen over het aantal jeugdleden in verhouding tot het totaal aantal leden
en wat ook hier de verwachtingen zijn voor de komende 10 jaren.

b) Welke initiatieven worden er ontplooid om jeugdleden te werven?
Gesprek directeuren Kompas en Antoniusschool. Hoe gaan we op die school carnaval
vieren? Workshop carnavalswagen bouwen is ook bezocht door Didamse kinderen.
Wagen bouwen in schuur Kummeling (samenwerken jong en oud) Saamhorigheid,
verantwoordelijkheid nemen en delen. Betrokkenheid, jong en oud door elkaar. Alle
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kinderen uit ND hebben op het podium gestaan. Ieder jaar wordt wethouder Ingrid
Wolsink meegenomen op de kijkdag langs verschillende groepen om te laten zien dat
carnaval meer is dan alcohol en verkleden.

2. Staat uw vereniging open voor leden buiten Nieuw-Dijk en/of gaat u in de nabije
toekomst buiten Nieuw-Dijk werven?
Ja zeker. We zijn niet beperkt tot de grenzen van ND.

3. Staat u open voor verdergaande samenwerking met de diverse verenigingen (binnen en
buiten Nieuw-Dijk) en zo ja, hoe ziet u die samenwerking voor zich?
Er wordt samengewerkt met andere CV verenigingen uit Loil en Didam. In ND
samenwerken met jeugdwerk, hoe trek je de jeugd naar ND? Contact met school is altijd
al uitgebreid. Ook samenwerking met de kerk. Binding, daar is het ontstaan. Niet alleen
op zondagmiddag (voor jeugd). Samenwerken met schutterij samenwerken majorettes.
We willen er positief aan bijdragen. We hebben een gezamenlijk belang als verenigingen
in ND. Die verantwoordelijkheid voelen wij als vereniging.

a. Ziet u voor uw vereniging nog toekomst in Nieuw-Dijk?
Ja de eerste 10 jaar nog geen problemen. Nu zaaien op het Kompas, hopen dat we later
kunnen oogsten. Mensen in Didam enthousiast maken voor carnaval.

b. Zo ja, hoe proberen jullie een en ander te realiseren?
Zie boven.

4. Wat weegt voor uw vereniging zwaarder; het verenigings- of het dorpsbelang?
Het begint bij het dorpsbelang. Eerst uitzoomen en dan weer inzoomen.

5. Wat vind u van het besluit van de gemeente Montferland om de Meikever te sluiten per
1 jan 2017?

6. Bent u van mening gemeenschappelijk onderkomen (dorphuis/verenigingsgebouw) van
toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Nieuw-Dijk?
Maken op het moment geen gebruik van, weinig belang bij gebouw. 4
ledenvergaderingen per jaar. Hoort bij de horeca. We moeten de horeca in ND steunen.
Tok, Steak’m, Dies zijn belangrijk voor ND. Daar hebben jongeren hun eerste baantje,
geven ze hun geld weer uit. Nu wordt 3 uur op jaarbasis gebruik gemaakt van de
Meikever voor de eerste try out van de pronkzitting.

a) Bent u bereid hiervoor een bijdrage te leveren? (gebruiken, beheer, onderhoud)
Eventueel gebruiken voor oefenen voor pronkzitting. Onderhoud zou door lokale
ondernemers gedaan moeten worden. Die ondernemers worden ook voor sponsoring
gevraagd, dus mogen ze er ook wel eens iets aan verdienen. Stel dat er geen horeca meer
is (zoals in Loil dreigt), is het wel goed voor het dorp om een gebouw te hebben.

b) Welke voorzieningen zijn er vanuit uw vereniging noodzakelijk en welke gewenst?
(grootte, hoogte, douche, etc.)
N.v.t.

c) Welke activiteiten zouden er normaal gesproken worden gehouden en per activiteit met
hoeveel personen? (vergadering, oefenen, vermaak, etc.)
N.v.t.
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d) Hoe vaak zou u deze ruimte willen gebruiken en hoelang? (Aantal uren per week)
N.v.t.

e) Wat zou dan een reële vergoeding zijn voor het gebruikt van deze ruimte? (euro’s per
maand)
1.000 tot 2.000 euro per jaar kan voor de leefbaarheid van Nieuw-Dijk beschikbaar
worden gemaakt, mits daar een goed plan onder ligt. 11jes zal er zelf weinig gebruik van
maken. Als dat bedrag betaald wordt, willen ze wel een paar keer per jaar gebruik maken
van een ruimte om te oefenen voor pronkzitting o.i.d.

8. Ziet u hierin nog een taak voor de gemeente Montferland weggelegd?
N.v.t.

9. Zijn jullie bekend met het platform www.digidiek.nl?
ja

a) Gaan jullie als vereniging/groep hier actief mee aan de slag?
ja

10. Hebben jullie als vereniging/groep een beeld bij de toekomst van de kerk?
Erg moeizaam. Belangrijk dat er een Geloofsgemeenschap is. Mooi om feesten mee te
beginnen zoals carnaval. Maar tegen welke prijs is dat haalbaar.

a) Indien de kerk een multifunctionele bestemming zou krijgen, heeft dat jullie instemming?
Ja, maar we zouden er geen carnaval vieren. We zouden er wel graag de kerkdienst willen
houden als opening van carnaval.
Er zijn nu vier gebouwen (kerk, Meikever, school en kantine Sprinkhanen). Er moet wel
gekeken worden dat er geen gebouwen leeg komen te staan terwijl er iets nieuws
gebouwd wordt.

11. Wat verder ter tafel komt
Sprinkhanen. Wordt geografisch uit elkaar getrokken. Het is heel belangrijk wat er met
Sprinkhanen gaat gebeuren. Als ze naar Beek gaan, splijt ND uit elkaar. Wij gaan met de
school mee.
Niet te lang in de planfase blijven zitten.
Nog wel zorgen over het proces. Er moeten vooral korte lijnen zijn. Het plan moet
gedragen en uitgevoerd worden door de verenigingen. Eigenlijk moet van iedere
vereniging één of twee afgevaardigden in een commissie komen.
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Bijlage 2D. Verslag gesprek schutterij St. Antonius d.d. 28 jan 2016

Vragenformulier t.b.v. inventarisatie verenigingsactiviteiten

Naam vereniging Schutterij

Naam contactpersoon Ivo Kluitman

Gesprek d.d. 28-01-2016

Gevoerd door Harry
Theo
Marloes

aanvulling: antwoorden voor publiceren ter inzage
mailen

Aanwezig schutterij: Harry Peters, Gert Stinnissen,
Ivo Kluitman

Graag willen wij de antwoorden opnemen in het visie rapport “Nieuw-Dijk 2.0” tenzij u hier bezwaar
tegen heeft.

Aanleiding: De gemeente Montferland wil van de ongeveer 77 gebouwen die nu nog in haar
bezit zijn er ongeveer 30 afstoten. Voor Nieuw-Dijk staan de basisschool en de
Meikever op de nominatie.
Op donderdag 5 november 2015 is Nieuw-Dijk, tijdens een bijeenkomst bij
Steak’m met de gemeente Montferland, de mogelijkheid geboden sturing te
geven aan haar eigen toekomst.

Met deze vragenlijst proberen wij inzichtelijk te krijgen welke wensen de diverse
verenigingen en clubs in Nieuw-Dijk hebben. Deze informatie gaat gebruikt
worden om richting en toekomst te geven aan het verenigingsleven in Nieuw-Dijk
en de huisvestiging hiervan.

1. Hoe heeft uw ledenaantal zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld en wat verwacht u de
komende 10 jaren?
Laatste 20 jaar vooruit gegaan maar sinds 2010 terugval van 60 leden. Lijn is redelijk
stabiel. Over de komende 10 jaar verwachten we lichte terugval. Oudere leden vallen
weg. Er is minder jeugd/aanwas in ND. Grootste groep 8 is twee jaar geleden van school
gegaan (nu 14 jaar).

a) Kunt u iets zeggen over het aantal jeugdleden in verhouding tot het totaal aantal leden
en wat ook hier de verwachtingen zijn voor de komende 10 jaren.
Er is een jeugdcommissie, zit Gert bij. Jeugd onder 16 die geen lid kunnen worden, kunnen
ring rijden, meedoen aan schietwedstrijden. Mensen met weinig budget worden
financieel gecompenseerd door gemeente, dat moet nog geregeld worden. De jeugd die
nu meedoen (vendeliers, majorettes en trommelaars) krijgen consumptiebonnen.
Reclamebord op het terrein om jeugd op te roepen lid te worden. School moet meer
betrokken worden (school zal uit ND weg gaan, dus scholen in Didam betrekken). Op
school wordt carnaval geïntroduceerd met optocht e.d. zoiets wil de schutterij ook graag.
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Samenwerking is belangrijk tussen verenigingen. Kinderschuttersfeest wordt
georganiseerd door jeugdwerk met ondersteuning van vereniging. Stimuleren jeugd op te
nemen in de vereniging (jeugdvendeliers, piassen zou leuk zijn).

b) Welke initiatieven worden er ontplooid om jeugdleden te werven?
Zie boven

2. Staat uw vereniging open voor leden buiten Nieuw-Dijk en/of gaat u in de nabije
toekomst buiten Nieuw-Dijk werven?
Bij majorettes zitten al meiden uit Didam, zijn uit zichzelf gekomen. Nog niet expliciet
geworven. Zal wel nodig zijn als school sluit. Leerlingen van Kompas (in bepaalde
leeftijdsgroep) . St Isidorus moet wel ingelicht/overlegd worden.

3. Staat u open voor verdergaande samenwerking met de diverse verenigingen (binnen en
buiten Nieuw-Dijk) en zo ja, hoe ziet u die samenwerking voor zich?
Alles aan doen om verenigingen in ND leefbaar te houden. Is afgesproken binnen
bestuur. Weten alleen nog niet hoe. Niet buiten ND (zolang het niet nodig is). Eigen
identiteit hoog proberen te houden. Er wordt al samengewerkt met andere schutterijen
zoals kringdag etc. Via Kring Montferland en op provinciaal niveau aangesloten bij de
Gelderse Federatie (zo’n 60 verenigingen).

a) ziet u voor uw vereniging nog toekomst in Nieuw-Dijk?
Ja, er is minimaal behoefte aan een jaarlijks dorpsfeest.

b) Zo ja, hoe proberen jullie een en ander te realiseren?
Nu wordt lidmaatschap gezien als entreebewijs voor 2/3 avonden schuttersfeest. Daar
kunnen we een andere invulling aangeven. Leden van de schutterij zijn niet allemaal het
hele jaar actief. Sprinkhanen heeft 10 maanden per jaar activiteiten).

4. Wat weegt voor uw vereniging zwaarder; het verenigings- of het dorpsbelang?
Als het dorpsbelang goed geborgd is, is het met de vereniging ook goed. Als er geen
leefbaar dorp meer is, is er ook geen vereniging meer. Vereniging heeft voordeel van
dorp. Er moet balans zijn. Nauw verweven. Als vereniging en dorp er bij gebaat zijn.
Schutterij wil niet zelf een gebouw exploiteren. We kunnen daar wel in meedoen als er
een overkoepelende organisatie is.

5. Wat vind u van het besluit van de gemeente Montferland om de Meikever te sluiten per
1 jan 2017?Vervelend voor jeugdwerk (belangrijkste/grootste gebruiker). Nu is het
makkelijk, er wordt gebruik van gemaakt.

6. Bent u van mening gemeenschappelijk onderkomen (dorpshuis/verenigingsgebouw) van
toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Nieuw-Dijk?
Ja. (persoonlijk) een centrum in een dorp.

a) Bent u bereid hiervoor een bijdrage te leveren? (gebruiken, beheer, onderhoud)
Wel bereid. Gekeken welke kosten hebben we nu? Risico wat zijn we straks kwijt? We
willen wel meedenken, in het dorpsbelang. Mag ook zorg en welzijn in. Met zijn allen
proberen het gebouw rendabel te maken. Nu zitten we gebonden aan Steak’m.
Schuttersdag betalen mensen per consumptie. Majorettes, vendeliers, trommelgroep,
opslag, schietaccommodatie, troffee’s stallen, vergaderingen zou kunnen in een
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dorpshuis. Mikwis is nu weg uit ND.

b) Welke voorzieningen zijn er vanuit uw vereniging noodzakelijk en welke gewenst?
(grootte, hoogte, douche, etc.)
Toiletgroep, die gekoppeld kan worden aan tent voor schuttersfeest. (gezien in Lengel).
(aanzettent zou gekocht kunnen worden door schutterij en dan kost het geen huur
meer). Schutterij wil bij een gezamenlijk gebouw meer gebruik gaan maken van het
dorpshuis. Vergadering past in een sporthal. Ruimtes met schuifwanden.

c) Welke activiteiten zouden er normaal gesproken worden gehouden en per activiteit met
hoeveel personen? (vergadering, oefenen, vermaak, etc.)

d) Hoe vaak zou u deze ruimte willen gebruiken en hoelang? (Aantal uren per week)

e) Wat zou dan een reële vergoeding zijn voor het gebruikt van deze ruimte? (euro’s per
maand)
Afhankelijk van alle gebruikers. Wat we nu ook betalen. Nu ongeveer 3.000 euro per jaar
kwijt aan huur voor oefenruimte. 3 uur per week. Ongeveer 15 tot 20 euro per uur.

8. Ziet u hierin nog een taak voor de gemeente Montferland weggelegd?
Absoluut. Eenmalige subsidie voor nieuw gebouw. Er moet wel een goed plan zijn.
Eventueel stichting maken met van iedere vereniging 2 bestuursleden, zodat alle
belangen betrokken zijn. Gemeente jaarlijks bedrag laten geven om exploitatie te laten
dekken.

9. Zijn jullie bekend met het platform www.digidiek.nl?
Engiszins, nog geen voorlichting gehad.

a) Gaan jullie als vereniging/groep hier actief mee aan de slag?
Ja.

10. Hebben jullie als vereniging/groep een beeld bij de toekomst van de kerk?
Zelfde lot als de school.

a) Indien de kerk een multifunctionele bestemming zou krijgen, heeft dat jullie instemming?
Groot genoeg, (persoonlijke mening: waarom zouden we er geen gebruik van maken!?)
Je kunt niet wachten tot de kerk sluit. Nu hebben we een probleem met huisvestiging.
Liever appartementen dan multifunctioneel gebouw.

11. Wat verder ter tafel komt

 Jeugdwerk is het belangrijkste voor de huisvestiging.
 School gaat richting Didam. Sprinkhanen gaat juist de andere kant op.
 Zien jullie ND zitten zonder Sprinkhanen? In eerste instantie: nee.
 Als Didammers in ND gaan voetballen
 Sprinkhanen zijn ook erg belangrijk om iets te realiseren voor ND.

Gemeenschappelijk gebouw wordt zonder hun lastig te exploiteren.
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Bijlage 2E. Verslag gesprek DES d.d. 3 feb 2016

Vragenformulier t.b.v. inventarisatie verenigingsactiviteiten

Naam vereniging DES

Naam contactpersoon Tom Kluitman

Gesprek d.d. 3 februari 2016

Gevoerd door Harry Ketels
Willem Kütschruiter
Marloes Meister

Graag willen wij de antwoorden opnemen in het visie rapport “Nieuw-Dijk 2.0” tenzij u hier bezwaar
tegen heeft.

Aanleiding: De gemeente Montferland wil van de ongeveer 77 gebouwen die nu nog in haar
bezit zijn er ongeveer 30 afstoten. Voor Nieuw-Dijk staan de basisschool en de
Meikever op de nominatie.
Op donderdag 5 november 2015 is Nieuw-Dijk, tijdens een bijeenkomst bij
Steak’m met de gemeente Montferland, de mogelijkheid geboden sturing te
geven aan haar eigen toekomst.

Met deze vragenlijst proberen wij inzichtelijk te krijgen welke wensen de diverse
verenigingen en clubs in Nieuw-Dijk hebben. Deze informatie gaat gebruikt
worden om richting en toekomst te geven aan het verenigingsleven in Nieuw-Dijk
en de huisvestiging hiervan.

1. Hoe heeft uw ledenaantal zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld en wat verwacht u de
komende 10 jaren?
Redelijk constant aantal ledenaantal van 55. Orkest 43 leden; slagwerkgroep 16 leden
(wat dubbelingen met orkest). Daar zitten ook mensen uit andere plaatsen bij, die niet
met schuttersfeest meedoen.

2. Kunt u iets zeggen over het aantal jeugdleden in verhouding tot het totaal aantal leden
en wat ook hier de verwachtingen zijn voor de komende 10 jaren.
Via de basisschool wordt blokfluitles gegeven. Grote groepen. Een aantal begint aan een
instrument, maar haken vaak af. Alleen kinderen van leden blijven vaak hangen. De
aanwas is nu minder. Vroeger startten er 10 en bleven er 2 over. Nu starten er al geen 10
meer. Er zal een flink gat komen in het orkest als er nu op korte termijn niks bij komt.

a) Welke initiatieven worden er ontplooid om jeugdleden te werven?
Er loopt een project op school (muziek in de klas). Les geven, enthousiast maken. Er komt
weinig reactie op flyers om jeugd bij de vereniging te krijgen. We zijn op brede school Zuid
geweest. Willen wel, maar geen tijd en geld. Dus alles moet vanuit de vereniging komen.
In het voorjaar concert, jeugd van school daarbij betrekken. Ouderwets aanbellen bij
huizen waar kinderen in bepaalde leeftijd wonen.

2. Staat uw vereniging open voor leden buiten Nieuw-Dijk en/of gaat u in de nabije
toekomst buiten Nieuw-Dijk werven?
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Nu al bezig met brede school zuid. Straks worden die kinderen vriendjes met kinderen uit
ND. Flyeren in Kerkwijk, de Heegh (ten oosten van de Singel). Voor schuttersfeest
bijvoorbeeld hebben we wel Nieuw-Dijkers nodig of mensen die betrokken zijn en tijdens
schuttersfeest willen spelen.

3. Staat u open voor verdergaande samenwerking met de diverse verenigingen (binnen en
buiten Nieuw-Dijk) en zo ja, hoe ziet u die samenwerking voor zich?
Overleg tussen alle verenigingen in Montferland weer nieuw leven in blazen. Samen
initiatief nemen voor subsidie. Overleg over opleiding. Niet in elkaars vaarwater zitten
qua werving van jeugdleden. Nu is er nog weinig samenwerking binnen ND. Misschien
één keer in de zoveel tijd muziekles geven bij jeugdwerk. Veel activiteiten gebeuren
gelijktijdig. Maandag avond is DES, maar ook voetbaltraining.
Toen “Van Houten” dicht ging, geoefend in de kantine van Sprinkhanen.

a) Ziet u voor uw vereniging nog toekomst in Nieuw-Dijk?
Ja natuurlijk. Moeten we wel keihard aan werken. Verdwijnen van de school maakt het
moeilijker maar voelt niet als een bedreiging. Het is ook een kans om bij een grotere
school binnen te komen, waar meer potentiële aanwas is.

b) b. Zo ja, hoe proberen jullie een en ander te realiseren?
Brede school zuid (zie eerder) willen best investeren.

4. Wat weegt voor uw vereniging zwaarder; het verenigings- of het dorpsbelang?
Als verenigingen goed blijven draaien, is dat in belang van het dorp. Muziekvereniging
zou wel zonder dorp kunnen. Het één kan niet zonder het ander. In huisvestiging wel.
Wat kost het voor de vereniging of is het in het belang van het dorp. Dicht bij huis
muziekles geven, dat is wat DES doet. Dat is eigen belang, maar ook dorpsbelang. Soort
faciliteit van het dorp. Sprinkhanen en jeugdwerk zijn er in het dorpsbelang.

5. Wat vind u van het besluit van de gemeente Montferland om de Meikever te sluiten per
1 jan 2017?
Er moet een plan ingediend worden. Initiatief nemen. Jeugdgebouw in stand houden.
(wenselijk voor jeugdwerk). Multifunctioneel maken. Kantine in maken voor
Sprinkhanen. Terrein schietpaal gelijkvloers maken met terrein jeugdgebouw waar tent
op kan staan. Vaste toiletten. Voetbal bij Wissink in de wei (2e veld, en oefenveld
eventueel in bos). Gebouw waar alle verenigingen in kunnen/moeten. Ook de
Sprinkhanen.

6. Bent u van mening gemeenschappelijk onderkomen (dorphuis/verenigingsgebouw) van
toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Nieuw-Dijk?
(zie boven) goede exploitatie (niet zoals in Babberich) rekening houden met kleiner
worden verenigingen.

a) Bent u bereid hiervoor een bijdrage te leveren? (gebruiken, beheer, onderhoud)
Gebruiken voor oefenen. Beheer en onderhoud.

b) Welke voorzieningen zijn er vanuit uw vereniging noodzakelijk en welke gewenst?
(grootte, hoogte, douche, etc.)
Opslagruimte voor instrumenten, repetitieruimte: akoestiek, 10x10 meter ongeveer,
lesgeven kan in een vergaderruimte. Hoogte van plafond Meikever is prima.

c) Welke activiteiten zouden er normaal gesproken worden gehouden en per activiteit met
hoeveel personen? (vergadering, oefenen, vermaak, etc.)
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1 keer per week repetitie maandag van half 8 tot half 10. Bar/keuken. Woensdag 6 tot
half 8 slagwerkgroep. Muzieklessen dinsdagavond. Concerten zullen bij Steak’m blijven.
(wel zo fair).

d) Hoe vaak zou u deze ruimte willen gebruiken en hoelang? (Aantal uren per week)

e) Wat zou dan een reële vergoeding zijn voor het gebruikt van deze ruimte? (euro’s per
maand)
Nu 1.400 euro per jaar bij Steak’m. 1.500 kan ook, maximaal 2.000 (zonder dat het
impact heeft voor de contributie). Er zijn mogelijkheden. Er zou ook een startbedrag
gevraagd kunnen worden. brengt de bar ook nog iets op?

8. Ziet u hierin nog een taak voor de gemeente Montferland weggelegd?
Energieneutraal maken, onderhoudsarm achterlaten. Zou mooi zijn als we daarna zelf de
regie in handen hebben. Gemeente heeft zorgplicht/ondersteunende plicht. Vrijwilligers
hebben ook niet veel tijd meer. Mensen moeten langer doorwerken. Rekening mee
houden.

9. Zijn jullie bekend met het platform www.digidiek.nl?
Presentatie aanmaken.

a) Gaan jullie als vereniging/groep hier actief mee aan de slag?
Ja.

10. Hebben jullie als vereniging/groep een beeld bij de toekomst van de kerk?
Wordt steeds minder. Over 10 jaar is de geloofsgemeenschap nog wel in ND.

a) Indien de kerk een multifunctionele bestemming zou krijgen, heeft dat jullie instemming?
In de pastorie kan prima muziekles gegeven worden. In Groenlo is er een bibliotheek in
gemaakt. Voorste gedeelte zou nog dienst gehouden kunnen worden. Lastig om daar een
kantine te maken omdat Sprinkhanen op een andere plek zit.
Sowieso andere invulling aan geven. Niet afbreken.

11. Wat verder ter tafel komt

Contributie 12 euro per maand

Met Frank bespreken mocht er een nieuw gebouw komen, wat verenigingen gaan doen.

Sprinkhanen hebben we nodig. Grote groep, kantine.
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Bijlage 2F. Verslag gesprek KVG d.d. 3 feb 2016

Vragenformulier t.b.v. inventarisatie verenigingsactiviteiten

Naam vereniging KVG

Naam contactpersoon Riky

Gesprek d.d. 3 februari 2016

Gevoerd door Harry Ketels
Willem Kütschruiter
Marloes Meister

notulen mailen voordat het verwerkt wordt

Graag willen wij de antwoorden opnemen in het visie rapport “Nieuw-Dijk 2.0” tenzij u hier bezwaar
tegen heeft.

Aanleiding: De gemeente Montferland wil van de ongeveer 77 gebouwen die nu nog in haar
bezit zijn er ongeveer 30 afstoten. Voor Nieuw-Dijk staan de basisschool en de
Meikever op de nominatie.
Op donderdag 5 november 2015 is Nieuw-Dijk, tijdens een bijeenkomst bij
Steak’m met de gemeente Montferland, de mogelijkheid geboden sturing te
geven aan haar eigen toekomst.

Met deze vragenlijst proberen wij inzichtelijk te krijgen welke wensen de diverse
verenigingen en clubs in Nieuw-Dijk hebben. Deze informatie gaat gebruikt
worden om richting en toekomst te geven aan het verenigingsleven in Nieuw-Dijk
en de huisvestiging hiervan.

1. Hoe heeft uw ledenaantal zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld en wat verwacht u de
komende 10 jaren?
Constant met geleidelijke terugloop (overlijden, ziekte, ouderdom). Nu 82 leden.

a) Kunt u iets zeggen over het aantal jeugdleden in verhouding tot het totaal aantal leden
en wat ook hier de verwachtingen zijn voor de komende 10 jaren.
Het jongste lid is 48.

b) Welke initiatieven worden er ontplooid om jeugdleden te werven?
Huis aan huis geflyerd bij Nieuw-s-Dijk met een jaarprogramma. Heeft niks opgeleverd.
Vroeger werkten vrouwen niet, dat was hun ontmoeting. Nu is het niet meer zo nodig.
Woensdagavond zit de trimclub zit ook in de Meikever. Naam verandert van Katholieke
Vrouwen Gemeenschap naar Katholieke Vrouwen Gilde. Je wordt door buurvrouwen
gevraagd om mee te gaan. Je gaat niet uit jezelf. Bestaande leden kunnen nieuwe leden
vragen. Één keer in de 2 jaar wordt er een toneelvoorstelling gedaan. Daar komen veel
mensen op af, maar geen nieuwe leden. Contributie wordt bewust laag gehouden. Veel
slapende (steunende) leden. Mannen geven gemakkelijker geld uit. Er zijn leden die
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gepast geld bij zich hebben voor koffie en een glaasje fris.
Jongeren hebben het te druk.

2. Staat uw vereniging open voor leden buiten Nieuw-Dijk en/of gaat u in de nabije
toekomst buiten Nieuw-Dijk werven?
Iedereen is welkom, als ze zich thuis voelen bij een Nieuw-Dijkse vereniging.

3. Staat u open voor verdergaande samenwerking met de diverse verenigingen (binnen en
buiten Nieuw-Dijk) en zo ja, hoe ziet u die samenwerking voor zich?
Elk jaar een regiovergadering met verschillende vrouwenverenigingen. Ideeën
uitwisselen. (het is steeds moeilijker om een avond te vullen). Binnen Nieuw-Dijk is nu er
geen contact met andere verenigingen. We staan overal open voor, maar het moet
binnen het budget passen. Door de gemiddelde leeftijd van de leden wordt het moeilijker
samen te werken. Bestuur staat er wel open voor.

a) ziet u voor uw vereniging nog toekomst in Nieuw-Dijk?
We kijken van jaar tot jaar. Geen nieuwe aanwas. Jongeren hebben het te druk en geen
behoefte aan.

b) Zo ja, hoe proberen jullie een en ander te realiseren?

4. Wat weegt voor uw vereniging zwaarder; het verenigings- of het dorpsbelang?
Zonder verenigingsleven is er geen dorp, en andersom ook. Als we de contributie moeten
verhogen, zal het ledenaantal halveren. Er is geen subsidie meer. (misschien wel weer
mogelijk)

5. Wat vind u van het besluit van de gemeente Montferland om de Meikever te sluiten per
1 jan 2017?Heel erg jammer, voor de jeugd.

6. Bent u van mening gemeenschappelijk onderkomen (dorphuis/verenigingsgebouw) van
toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Nieuw-Dijk?
Zeker wel. Voor jong en oud. Onmisbaar voor een leefbaar Nieuw-Dijk.

a) Bent u bereid hiervoor een bijdrage te leveren? (gebruiken, beheer, onderhoud)
Leden betalen nu contributie van 20 euro per jaar. Voor creatieve avonden, kerstdiner,
e.d. betalen ze bij. We komen één keer per maand bij elkaar. Nu betalen we minder aan
huur bij Steak’m dan we bij de meikever zouden moeten betalen. Drank moet bij Steak’m
wel betaald worden. In de Meikever zou je daarmee goedkoper uit zijn.
Financieel wordt het moeilijk om een bijdrage te leveren. Verder willen ze graag een
bijdrage leveren. Nu hebben ze 8 keer per jaar een bijeenkomst. Het is nog niet concreet
qua gebouw, kosten. Kunnen nog geen ja of nee zeggen of ze gebruik kunnen/willen
maken. (nu wel een beetje verwend bij Steak’m, alles wordt geregeld, klaargezet.) voor
het belang van de gemeenschap is het belangrijk, dat er gebruik gemaakt wordt van het
gebouw.
Schoonmaken, koffie schenken.

b) Welke voorzieningen zijn er vanuit uw vereniging noodzakelijk en welke gewenst?
(grootte, hoogte, douche, etc.)
Keuken, koelkast, koffiezetapparaat

c) Welke activiteiten zouden er normaal gesproken worden gehouden en per activiteit met
hoeveel personen? (vergadering, oefenen, vermaak, etc.)
40-50 dames tegelijk.
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d) Hoe vaak zou u deze ruimte willen gebruiken en hoelang? (Aantal uren per week)
8 avonden per jaar. 4 uur per avond.

e) Wat zou dan een reële vergoeding zijn voor het gebruikt van deze ruimte? (euro’s per
maand)
Nu betalen we 25 euro voor een avond (5 keer per jaar). Maar komen al geld te kort.
Contributie wordt nog niet verhoogd. (Reserves zijn aangebroken).

8. Ziet u hierin nog een taak voor de gemeente Montferland weggelegd?
Ja, de gemeente moet er voor de gemeenschap zijn.

9. Zijn jullie bekend met het platform www.digidiek.nl?
Nog niet mee bekend.

a) Gaan jullie als vereniging/groep hier actief mee aan de slag?
Ja, in het belang van de vereniging.

10. Hebben jullie als vereniging/groep een beeld bij de toekomst van de kerk?
Wordt ook minder. Weinig toekomst. Nu al weinig bezoekers. De pastoor kent de
mensen niet.

c) Indien de kerk een multifunctionele bestemming zou krijgen, heeft dat jullie
instemming?
Ja… nu weet je nog niet wat er met de kerk gebeurt. Zou mooi zijn als het gebouw kan
blijven staan. Eerder appartementen dan multifunctioneel gebouw.

11. Wat verder ter tafel komt
Als er maar een gebouw is. Bestaande horeca moet ook in ere gehouden worden.
Nu zitten ze bij Steak’m. Hebben  jullie wel eens aan de Meikever gedacht?
Ja, maar je moet zelf alles regelen. Er moet ook huur betaald worden. Bij Steak’m
betalen ze 25 euro per avond. Bij de Meikever ben je duurder uit. Meikever is een kaal,
ongezellig gebouw, geluid is niet fijn als je met veel vrouwen tegelijk praat.
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Bijlage 2G. Verslag gesprek parochie d.d. 4 feb 2016

Vragenformulier t.b.v. inventarisatie verenigingsactiviteiten

Naam vereniging Geloofsgemeenschap Nieuw-Dijk.

Naam contactpersoon Joop Kluitman
Wilma Beursken
Marian Scholten

Gesprek d.d. 4 feb 2016

Gevoerd door Theo Derksen
Harry Ketels
Willem Kutschruiter

Graag willen wij de antwoorden opnemen in het visie rapport “Nieuw-Dijk 2.0” tenzij u hier bezwaar
tegen heeft.

Geen bezwaar. Graag verslag.

Aanleiding: De gemeente Montferland wil van de ongeveer 77 gebouwen die nu nog in haar
bezit zijn er ongeveer 30 afstoten. Voor Nieuw-Dijk staan de basisschool en de
Meikever op de nominatie.
Op donderdag 5 november 2015 is Nieuw-Dijk, tijdens een bijeenkomst bij
Steak’m met de gemeente Montferland, de mogelijkheid geboden sturing te
geven aan haar eigen toekomst.

Met deze vragenlijst proberen wij inzichtelijk te krijgen welke wensen de diverse
verenigingen en clubs in Nieuw-Dijk hebben. Deze informatie gaat gebruikt
worden om richting en toekomst te geven aan het verenigingsleven in Nieuw-Dijk
en de huisvestiging hiervan.

1. Hoe heeft uw ledenaantal zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld en wat verwacht u de
komende 10 jaren?
Loopt verder terug. Voor 20-25 jaar terug van 4 vieringen in het weekend naar nu 1 per
weekend.
Er is geen verwachtingspatroon. Het zal nog verder teruglopen. Gelovige nomaden. Het
huidige bezoek is stabiel. 75 per keer ongeveer. De kerk zal nog meer voor bijzondere
vieringen worden. Er zit een stijgende lijn in de kerkbalans. Genoeg vrijwilligers. Niet in
de rooie cijfers. De communie is voor de bezoekers erg belangrijk. Er is door gezamenlijke
inkoop enorm veel bespaart. Het samen komen is erg belangrijk. Het gebouw minder.
Zolang de drie pijlers, voldoende kerkgangers, voldoende vrijwilligers en voldoende
financiële middelen, positief zijn, kan de kerk open blijven.

a) Kunt u iets zeggen over het aantal jeugdleden in verhouding tot het totaal aantal leden
en wat ook hier de verwachtingen zijn voor de komende 10 jaren.
Jeugd en ouders worden opnieuw erbij betrokken met een nieuw traject, maar de ouders
haken af. Het is moeilijk. EO jongeren dag in het Gelredome. Jeugd eigenlijk alleen met
speciale vieringen. M.b.t. de communie viering, wij moeten iets doen. We hebben heel
veel last van wat de vriendjes doen. Doe jij niet mee, dan ik ook niet.
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Een uitvaart met alles erop en er aan in onze kerk komt maar sporadisch voor. Vaak een
avondwake met een crematie. Geen instroom op school, dus ook geen communie,
vormsel. Er wordt op het gebied van de sacramenten heel veel samen gewerkt met de
andere parochies. Bij de Maria vieringen zien wij een stijgende belangstelling.

b) Welke initiatieven worden er ontplooid om jeugdleden te werven?

2. Staat uw vereniging open voor leden buiten Nieuw-Dijk en/of gaat u in de nabije
toekomst buiten Nieuw-Dijk werven?

3. Staat u open voor verdergaande samenwerking met de diverse verenigingen (binnen en
buiten Nieuw-Dijk) en zo ja, hoe ziet u die samenwerking voor zich?
Er is weinig contact met andere Nieuw-Dijkse verenigingen. Wel als er bijzondere
vieringen zijn. Schuttersmis, Carnaval, etc. etc.

a) Ziet u voor uw vereniging nog een toekomst in Nieuw-Dijk?

b) Zo ja, hoe proberen jullie een en ander te realiseren?

4. Wat weegt voor uw vereniging zwaarder; het verenigings- of het dorpsbelang?

5. Wat vind u van het besluit van de gemeente Montferland om de Meikever te sluiten per
1 jan 2017?
Jammer. Gemeente investeert niet in de jeugd. Het is een aderlating voor de Nieuw-
Dijkse jeugd.

6. Bent u van mening dat een gemeenschappelijk onderkomen
(dorphuis/verenigingsgebouw) van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Nieuw-
Dijk?
Ja. Is ook zeker voor de senioren van belang, misschien wel meer en meer. Er moet een
onderkomen.

a) Bent u bereid hiervoor een bijdrage te leveren? (gebruiken, beheer, onderhoud)
Nu nog niet, wel als we met een grotere groep iets te overleggen hebben. Implus avond.
Grote vergaderingen zijn in Didam, is Eucharistisch Centrum, Wehl en mogelijk ’s
Heerenberg zullen de belangrijkste kerken blijven.

b) Welke voorzieningen zijn er vanuit uw vereniging noodzakelijk en welke gewenst?
(grootte, hoogte, douche, etc.)

c) Welke activiteiten zouden er normaal gesproken worden gehouden en per activiteit met
hoeveel personen? (vergadering, oefenen, vermaak, etc.)

d) Hoe vaak zou u deze ruimte willen gebruiken en hoelang? (Aantal uren per week)

e) Wat zou dan een reële vergoeding zijn voor het gebruikt van deze ruimte? (euro’s per
maand)

8. Ziet u hierin nog een taak voor de gemeente Montferland weggelegd?
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9. Zijn jullie bekend met het platform www.digidiek.nl?

a) Gaan jullie als vereniging/groep hier actief mee aan de slag?
Ja, is van de week uitgelegd. Ja, de kerk is hier mee bezig. Op de site van de Gabriel is ook
alles te vinden. Een link hiermee is wenselijk. De schatting is dat ongeveer 60% van de
wat oudere mensen gebruik maakt van het Internet.

10. Hebben jullie als vereniging/groep een beeld bij de toekomst van de kerk?

a) Indien de kerk een multifunctionele bestemming zou krijgen, heeft dat jullie instemming?
Als de kerk dicht zou gaan dan is dit wel een logisch overweging. Er is geen overwegend
bezwaar.

11. Wat verder ter tafel komt.
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Bijlage 2H. Verslag gesprek v.v. Sprinkhanen d.d. 4 feb 2016

Vragenformulier t.b.v. inventarisatie verenigingsactiviteiten

Naam vereniging Sprinkhanen.

Naam contactpersoon Frans van Vugt

Gesprek d.d. 4 feb 2016

Gevoerd door Theo Derksen
Harry Ketels
Willem Kutschruiter

Graag willen wij de antwoorden opnemen in het visie rapport “Nieuw-Dijk 2.0” tenzij u hier bezwaar
tegen heeft.

Geen bezwaar

Aanleiding: De gemeente Montferland wil van de ongeveer 77 gebouwen die nu nog in haar
bezit zijn er ongeveer 30 afstoten. Voor Nieuw-Dijk staan de basisschool en de
Meikever op de nominatie.
Op donderdag 5 november 2015 is Nieuw-Dijk, tijdens een bijeenkomst bij
Steak’m met de gemeente Montferland, de mogelijkheid geboden sturing te
geven aan haar eigen toekomst.

Met deze vragenlijst proberen wij inzichtelijk te krijgen welke wensen de diverse
verenigingen en clubs in Nieuw-Dijk hebben. Deze informatie gaat gebruikt
worden om richting en toekomst te geven aan het verenigingsleven in Nieuw-Dijk
en de huisvestiging hiervan.

1. Hoe heeft uw ledenaantal zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld en wat verwacht u de
komende 10 jaren?
Sinds 2007 redelijk constant. Winterdag vaak iets minder.

a) Kunt u iets zeggen over het aantal jeugdleden in verhouding tot het totaal aantal leden
en wat ook hier de verwachtingen zijn voor de komende 10 jaren.
Op basis van o.a. cijfers uit de school maar ook van de KNVB wordt het minder. Subsidie is
met 20% gekort. Wij gaan op alle vlakken financieel worden gekort, subsidie, onderhoud
enz.
Over 10 jaar geen mini’s, geen F, één E elftal, 30 man minder senioren. Nu 11 jeugd
elftallen; over 10 jaar ongeveer 7 elftallen. Senioren nu 5, straks 3 elftallen. Volgens de
KNVB komt er in de Achterhoek landelijk gezien de grootste krimp.
Afgelopen 5 jaar 1 seniorenelftal minder. Dit is ongeveer 20 personen.
Definitie van jeugd is tussen 6 en 18 jaar.

b) Welke initiatieven worden er ontplooid om jeugdleden te werven?
Ervaren (oud voetballers) trainers aanstellen. Op school in Nieuw-Dijk is bijna iedereen lid.
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2. Staat uw vereniging open voor leden buiten Nieuw-Dijk en/of gaat u in de nabije
toekomst buiten Nieuw-Dijk werven?
4 jaar lang vergadert met de 4 verenigingen in de buurt. Relatie met ’t Peeske altijd al
goed geweest, met DVC nu iets minder. Geen Nieuw-Dijkse grenzen; ze mogen overal
vandaan komen. Wij werven ook buiten Nieuw-Dijk.

3. Staat u open voor verdergaande samenwerking met de diverse verenigingen (binnen en
buiten Nieuw-Dijk) en zo ja, hoe ziet u die samenwerking voor zich?
Ja, wij als bestuur vinden dat wij het met Nieuw-Dijk moeten doen.
Vroeger wisten wij precies wie wanneer niet beschikbaar was. Nu is dat veel minder
duidelijk.
Het is niet verkeerd als er meer en beter overlegd word over o.a. tijden van samenkomen.

a) Ziet u voor uw vereniging nog een toekomst in Nieuw-Dijk?
Ja, echter, hoe hoog leggen wij de lat? Wij als bestuur hebben de lat redelijk hoog liggen,
dus gedachte van de gemeente volgen, van 11 clubs naar 7. Dus is samenwerken haast
onvermijdelijk. Een zelfstandig Sprinkhanen moet in mei, als het onderzoek wordt
afgerond, duidelijk worden. Er is een onderzoek naar samenwerken, niet naar
samengaan. Het idee is om het eigen ik vast te houden. Er wordt op dit moment dus niet
gesproken over een fusie. ‘t Peeske wil dit al helemaal niet. In Beek wordt er niet zorgelijk
over gesproken. In Nieuw-Dijk wel o.a. omdat de school dicht gaat. Het is wel het streven
om Sprinkhanen zoals het nu is voor Nieuw-Dijk te behouden. Wij kijken hierbij minimaal
5 jaar vooruit. Sprinkhanen is afhankelijk van de gemeente voor o.a. het 2de veld. De club
is qua teams en velden goed gedimensioneerd, conform de KNVB richtlijnen.
De commissie heeft als opdracht om o.a. onder de leden te onderzoeken of en hoe de
jeugd gezamenlijk kan voetballen.
Accommodatie moet flink onder handen worden genomen, met name de kleedkamers.
Raming ongeveer 8.000 euro per kleedkamer, 5 stuks.

b) Zo ja, hoe proberen jullie een en ander te realiseren?

4. Wat weegt voor uw vereniging zwaarder; het verenigings- of het dorpsbelang?
Is een hele moeilijke vraag.
Als het dorpsbelang voorop staat, wil het niet zeggen dat het verenigingsbelang gelijke
tred houdt. Als wij aan het verenigingsbelang voor laten gaan dan lift het dorp hierop
mee. Het streven is om in Nieuw-Dijk te blijven voetballen.

5. Wat vind u van het besluit van de gemeente Montferland om de Meikever te sluiten per
1 jan 2017?
Sprinkhanen zit in de wintermaanden, oktober tot februari, vier avonden in de week van
18:00 tot 19:30. met de jeugd in de Meikever.

6. Bent u van mening dat een gemeenschappelijk onderkomen
(dorpshuis/verenigingsgebouw) van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Nieuw-
Dijk?
Ja, zeker in combinatie met een sportzaal. Er is een redelijk groot belang bij dit gebouw
vanwege o.a. de kleedaccommodatie in verband met de voetbaltoernooien op Goede
vrijdag, Hammie van Hagen toernooi, schoolvoetbaltoernooi met 800 kinderen.

a) Bent u bereid hiervoor een bijdrage te leveren? (gebruiken, beheer, onderhoud)
Ja, mits ook financieel qua evenredigheid van gebruik.
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b) Welke voorzieningen zijn er vanuit uw vereniging noodzakelijk en welke gewenst?
(grootte, hoogte, douche, etc.)
Sporthal, kleedkamer en douches. Ballen worden zelf meegenomen. De sportzaal is voor
de pupillen groot genoeg. Voor de oudere teams is deze klein. Er worden dan kleinere
teams gemaakt, 4 tegen 4. De hal zou iets langer en breder mogen zijn. Er zijn geen
uitloopmogelijkheden, je zit gelijk met hoge snelheid, tegen de muur aan.

c) Welke activiteiten zouden er normaal gesproken worden gehouden en per activiteit met
hoeveel personen? (vergadering, oefenen, vermaak, etc.)
Geen vergaderingen. Wel de zaal, douches en kleedkamers. 4 avonden in de week van
18:00 tot 19:30.
Betalen voor wat we huren. Op het uurtarief valt niets aan te merken.

d) Hoe vaak zou u deze ruimte willen gebruiken en hoelang? (Aantal uren per week)
e) Wat zou dan een reële vergoeding zijn voor het gebruikt van deze ruimte? (euro’s per

maand)
De huidige prijs is prima.

8. Ziet u hierin nog een taak voor de gemeente Montferland weggelegd?
Ja, de gemeente vooral eigenaar laten blijven. De gemeente heeft ook een sportieve
zorgplicht. We moeten oppassen dat we niet teveel naar ons toe halen. Weinig
woningbouw, weinig nieuwe jonge gezinnen, weinig jeugd. Over 10 jaar staat het ons
tegen.

9. Zijn jullie bekend met het platform www.digidiek.nl?

a) Gaan jullie als vereniging/groep hier actief mee aan de slag?
Ja. Vorige week donderdag uitleg gehad. Ja, wij zijn er actief mee bezig. O.a. de datums
van de toernooien komen er op. Goed initiatief.

10. Hebben jullie als vereniging/groep een beeld bij de toekomst van de kerk?

a) Indien de kerk een multifunctionele bestemming zou krijgen, heeft dat jullie instemming?
Wij als Sprinkhanen komen er niet en hebben er ook geen binding mee. Weinig toekomst
perspectief. Met een jaar of 5, 6 zal het wel gebeurd zijn.
Kost veel energie om te verwarmen en veel geld om hier iets moois van te maken en het
onderhoud is duur.

11. Wat verder ter tafel komt.
Met z’n allen proberen om de vlag hoog te houden. Wij moeten in dienst zijn/staan van
het dorp
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Bijlage 2I. Verslag gesprek groep 7 & 8 basisschool St. Antonius feb 2016

Beste jongens en meisjes. Wij zijn Harry, Jeroen, Willem, Theo en Marloes. Wij zijn gevraagd om een
visie te schrijven voor de toekomst van Nieuw-Dijk. Daarvoor willen we ook heel graag weten wat
jullie belangrijk vinden in Nieuw-Dijk. We zullen geen namen noemen in het idee dat wij schrijven.

1. Wat is je naam? 24 kinderen in totaal
2. Van welke (sport)club ben jij lid of waar ga je in je vrije tijd (wel eens) naar toe?

 Jeugdwerk 22 92%
 Sprinkhanen 20 83%
 DES 2 8%
 Schutterij (majorettes / vendeliers / trommelgroep) 6 25%
 SAMSAM 2 8%
 Carnavalswagen bouwen of workshop van de 11jes 23 96%
 Naar een speeltuintje in Nieuw-Dijk 22 92%
 Anders namelijk: Judo, Graafschap, Survival 3

3. Welke club of activiteit mis je in het rijtje van vraag 2?

 Binnen zwembad 6
 Skatepark 5
 Pannaveld 9
 Grote speeltuin 4

4. Wat vind jij leuk aan wonen in Nieuw-Dijk? Waar ben je trots op?
 Leuke sfeer 10
 Gezellig dorp 9
 Jeugdwerk 8
 Sprinkhanen 8
 Iedereen kent elkaar 9

5. Zou je later ook in Nieuw-Dijk willen wonen? (omcirkel)
 Ja 20
 Nee 2
 weetniet 2

6. Wat moet er volgens jou veranderen of verbeteren in Nieuw-Dijk?
 Meer winkels 4
 meer kinderen 3
 niets 3
 meer lantaarnpalen 2
 skatepark 2
 zwembad 2

7. Stel je voor dat er geen basisschool meer is in Nieuw-Dijk en je zit in Didam op een basisschool
met Didamse vrienden/vriendinnen, wat zou je dan in Nieuw-Dijk willen blijven doen?

 Jeugdwerk 22
 Sprinkhanen 20
 DES 1
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 Schutterij (majorettes / vendeliers / trommelgroep) 2
 SAMSAM
 Carnavalswagen bouwen of workshop van de 11jes 12
 Naar een speeltuintje in Nieuw-Dijk 4
 Anders namelijk: ____________________________________

8. Waar zou je je Didamse vrienden/vriendinnen mee naar toe willen nemen?
 Jeugdwerk 21
 Sprinkhanen 21
 DES
 Schutterij (majorettes / vendeliers / trommelgroep) 2
 SAMSAM
 Carnavalswagen bouwen of workshop van de 11jes 12
 Naar een speeltuintje in Nieuw-Dijk 4
 Anders namelijk: ____________________________________

9. Stel je voor dat de meikever verbouwd wordt, of er komt een nieuwe meikever. Wat zou je
daar willen kunnen doen?

 Vrienden ontmoeten 7
 Sporten 21
 Knutselen 3
 Koken 8
 muziek maken 2
 Anders namelijk: Jeugdwerk 8

10. Heb je nog andere opmerkingen voor de toekomst van Nieuw-Dijk?
 Er moeten meer winkels komen 9
 School moet blijven bestaan 5
 Er moeten meer mensen komen wonen



Dinsdag 28 juni 2016 Visierapport Verenigd Diek Pagina 48

Bijlage 3. Enquête resultaten

Wat is uw leeftijdscategorie?
15-20 4 (4.6 %)
20-30 12 (13.79 %)
30-40 5 (5.75 %)
40-50 22 (25.29 %)
50-60 18 (20.69 %)
60-70 12 (13.79 %)
70 en ouder 14 (16.09 %)

n = 87
# 87

Helaas hebben weinig mensen in de leeftijdscategorie 30 tot 40 jaar de enquête ingevuld.

Bij welke vereniging(en) in Nieuw-Dijk bent u betrokken (lid/deelnemer/vrijwilliger)?
Sprinkhanen 37 (43.02 %)
DES 20 (23.26 %)
Schutterij st. Antonius 59 (68.6 %)
C.V. 11jes 34 (39.53 %)
Jeugdwerk 22 (25.58 %)
Vocaal 2 (2.33 %)
Gemengd koor 9 (10.47 %)
Parochie 25 (29.07 %)
Katholieke Vrouwen Gilde 8 (9.3 %)
Geen 7 (8.14 %)
Anders namelijk: 13 (15.12 %)

n = 86
# 236

Gemiddeld zijn mensen betrokken bij 2 à 3 verenigingen in Nieuw-Dijk. De meest gekozen
verenigingen zijn: Sprinkhanen en Schutterij.

Vindt u een dorpshuis belangrijk voor de leefbaarheid van Nieuw-Dijk?
ja 81 (93.1 %)
nee 6 (6.9 %)

n = 87
# 87

93 % van de deelnemers aan de enquête vindt een dorpshuis belangrijk voor de leefbaarheid van
Nieuw-Dijk.

Welke verenigingen/activiteiten zouden volgens u (in de toekomst) gebruik maken van
dat dorpshuis?
Sprinkhanen 52 (61.9 %)
DES 66 (78.57 %)
Schutterij st. Antonius 69 (82.14 %)
C.V. 11jes 61 (72.62 %)
Jeugdwerk 72 (85.71 %)
Seniorenochtend 72 (85.71 %)
SamSam 52 (61.9 %)
Vocaal 51 (60.71 %)
Gemengd koor 53 (63.1 %)
Parochie 39 (46.43 %)
Katholieke Vrouwen Gilde 58 (69.05 %)
Anders namelijk: 28 (33.33 %)

n = 84
# 673
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Welk type woningen is volgens u behoefte aan in Nieuw-Dijk?
Starterswoningen 70 (80.46 %)
Appartementen 17 (19.54 %)
Gezinswoningen vervolg op
starters

50 (57.47 %)

Seniorenwoningen 36 (41.38 %)
Geen 1 (1.15 %)
Anders namelijk: 9 (10.34 %)

n = 87
# 183

80 % van de deelnemers denkt dat er in Nieuw-Dijk behoefte is aan Starterswoningen.

50% (=2 personen) van de 15-20 jarigen waarvan 1 in de komende 10 jaar wil verhuizen binnen
Nieuw-Dijk)

100% (= 12 personen) van de 20-30 jarigen (waarvan 3 in de komende 10 jaar willen verhuizen
binnen Nieuw-Dijk)

4 30-40 (geen verhuizingen)

Bent u van plan in de komende tien jaar te gaan verhuizen?
Nee 51 (58.62 %)
Ja binnen Nieuw-Dijk 10 (11.49 %)
Ja, naar Didam 4 (4.6 %)
Ja, naar elders 4 (4.6 %)
Weet niet 18 (20.69 %)

n = 87
# 87

Binnen Nieuw-Dijk:

50% (=2 personen) van de 15-20 jarigen waarvan 1 in de komende 10 jaar wil verhuizen binnen
Nieuw-Dijk)

Wat vindt u prettig aan wonen in Nieuw-Dijk?
Kleinschalig dorp 64 (74.42 %)
Rust/ruimte 67 (77.91 %)
Verenigingsleven 70 (81.4 %)
Saamhorigheid 69 (80.23 %)
Anders namelijk: 4 (4.65 %)

n = 86
# 274

Legenda:
n = aantal respondenten dat de vraag heeft gezien
# = aantal ontvangen antwoorden


