
Opzet van de bijeenkomst 
 

• Welkom voorzitter 
• Soep met brood 
• Verhaal uit Havelte 
• Aanleiding voor het organiseren van deze netwerkbijeenkomst 
• Wie is wie? 
• Toelichting op de werkvorm 
• In groepen uit elkaar om concrete vraagstukken op het gebied van “meedoen in Havelte” 

te bespreken 
• Terugblik door de wethouder 
• Opbrengst tafels 
 



Dorpsgemeenschap Havelte 
 

DORPSGEMEENSCHAP HAVELTE IS EEN VERENIGING DIE 
ZICH INZET VOOR DE BELANGEN VAN HAVELTE EN HAAR 
INWONERS. HET BESTUUR BESTAAT UIT GEMOTIVEERDE 
VRIJWILLIGERS. U KUNT ONS AANSPREKEN OVER 
ONDERWERPEN DIE SPELEN IN HAVELTE. 
DORPSGEMEENSCHAP HAVELTE HEEFT REGELMATIG 
CONTACT MET DE GEMEENTE, ZORGAANBIEDERS, 
BELANGENGROEPEN EN VERENIGINGEN, WAARBIJ WE DE 
BELANGEN VAN DE INWONERS VAN HAVELTE ZO GOED 
MOGELIJK BEHARTIGEN  
 



Verhaal uit Havelte 
 



Aanleiding organiseren bijeenkomst 
 

• Transitie & Wmo, we horen dat mensen langer thuis blijven wonen en het meer in de 
eigen omgeving moeten regelen, o.a. in de eigen buurt. Hoe zit dat in Havelte? 

• Er zijn al ontmoetingsactiviteiten in Havelte maar is dit toereikend gezien de 
ontwikkelingen? 

• Andere partijen zijn niet goed in beeld (nu wel!) en wij zien weinig afstemming en 
samenwerking. 

• Rol werkgroepje + aanpak 

 



Wie is wie? 
 



Toelichting op de werkvorm 
 
 



 
In groepen aan de slag met concrete  

vragen uit Havelte 
 
 • Tafel 1 – PROTESTANTSE GEMEENTE HAVELTE  

• Tafel 2 – ZZWD 

• Tafel 3 – VV Havelte 

• Tafel 4 – Huisarts 

• Tafel 5 – Vrouwen van NU 

• Tafel 6 – Fysio 

• Tafel 7 – De Veldkei 

 



Opbrengst tafels 
 
 
 

• Per groep korte terugblik 
• Terugkomen op de vraag: 

welke concrete acties zijn er al 
en zijn er afspraken? 

• Terugkoppeling via mail 
• Overig 



Tafel 1 – Protestantse gemeente havelte  
 
 
 

In de kerk geloven wij in de kracht van mensen. Wij zijn gespecialiseerd in innerlijke groei 
en inspiratie. Zie de trainingen op het gebied van meditatie, dromen en events met 
popmuziek.  

 

Met wie, met welke organisatie kunnen we 
samenwerken om de verbondenheid in onze 
dorpen te versterken?  

 



Tafel 2  - ZZWD 
 
 
 

De Molenhof in havelte is een ontmoetingsplek 
voor iedereen maar zo wordt dat in havelte niet 
ervaren. Hoe zou de drempel voor mensen van 
buiten de Molenhof lager kunnen worden? 
 



Tafel 3 – V.V. Havelte 
 
 
 

Het nieuwe en jonge bestuur van VV Havelte wil graag 
bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken in Havelte 
en staat erg open voor (innovatieve) samenwerking. Het 
bestuur weet echter niet goed wat voor vragen dit zijn en 
hebben te weinig netwerk om hier goed zicht op te 
krijgen, hoe dit aan te pakken?  

 



Tafel 4 - Huisarts  
 
 
 

Patiënten ervaren soms letterlijk en figuurlijk drempels als het gaat 
om meedoen; opzoek naar leuke initiatieven in je dorp of iemand die 
samen met jou meegaat naar een activiteit.  
De huisartsenpraktijk constateert dat buddy’s of maatjes die (tijdelijk) 
aan patiënten gekoppeld kunnen worden hier een belangrijke rol in 
zouden kunnen spelen, hoe zouden we dit in Havelte kunnen 
organiseren? 
 



Tafel 5 – Vrouwen van Nu 
 
 
 

Op aantal andere plaatsen in het land hebben vrouwen 
van nu jongerenafdelingen met vrouwen vanaf 30 jaar, 
dit zou de afdeling in Havelte ook wel willen want het is 
belangrijk dat deze leeftijdsgroep betrokken is en blijft. 
Hoe zouden er “jongeren” in Havelte betrokken kunnen 
worden bij de activiteiten van de vrouwen van nu?  

 



Tafel 6 - FYSIOTHERAPEUT - DE PRAKTIJK HAVELTE 
 
 
 

De fysiotherapeut geeft aan regelmatig patiënten op de tafel 
te hebben liggen met sociale vragen, maar hoe attendeer je 
mensen op lokaal aanbod en hoe verwijs je door als je 
amper inzicht hebt in de sociale kaart van Havelte? Hoe 
zorgen we een overzichtelijke en bruikbare sociale kaart in 
havelte die in te zetten is voor professionals en vrijwilligers?  

 



Tafel 7 - Veldkei 
 
 
 

De veldkei wordt verbouwd en wil daarom nog 
nadrukkelijker de bruisende ontmoetingsplek van Havelte 
worden waar wordt ingespeeld op de maatschappelijke 
vraagstukken die er in Havelte zijn. Hoe zorgt de veldkei 
ervoor dat het voldoende duidelijk is wat er leeft in het 
dorp waar de veldkei op in kan spelen? 
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