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Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 
Om de leefbaarheid anno 2020 op de Haart te kunnen waarborgen hebben we met elkaar  
diverse thema’s besproken.  
Deze volgen hierna.  
Dat geldt ook voor de uitkomsten. 
  In het groen worden opmerkingen en/of actiepunten van Haarts Belang aangegeven. 
 
 
Op basis van het thema werden u de volgende vragen voorgelegd: 

1. Waar heeft u behoefte aan? 
2. Welke kansen en bedreigingen ziet u? 
3. Nu en over een periode van ongeveer tien jaar? 
4. Wat moet er eventueel veranderen? 
5. Hoe moet dat volgens u gebeuren? 
6. Welke rol kunt u hierin spelen? 

 
 

1. Zorg en welzijn 
• Ruildiensten-principe 
• ‘Maatjes’ 
• Hoe bereik je de mensen 
• Vraag en aanbod bij elkaar mensen 
• Samen eten (Groot- en kleinschalig) 
• Computer-cursussen 
• Samen rijden (ziekenhuis etc.) 
• Vervoer (vrijwilligers en busje met lift?) 
• Thuiszorg moet blijven en mantelzorg 
• Bedreiging: ieder voor zich (vereenzaming) 
• Elkaar dus helpen 
• Noasten-Noaber-gedachte 
• Twee-generatie boerderijen 
• Groeps-accomodaties ombouwen  

(boerderijen ombouwen als zorgboerderij/kleinschalig wonen) 
 
 In veel plaatsen wordt de "Noaber" weer nieuw ingevoerd. 
 In onze buurtschap is deze niet weg geweest,  
 vanzelfsprekend is het stimuleren van het elkaar helpen  
 en omzien naar elkaar altijd wenselijk.  



2. Glasvezel 

Weerstand:  
• Kosten  

 Het vermoeden bestond dat de aansluiting van glasvezel een kostbare aangelegenheid  
 zou worden.  
 Ondertussen zijn er flinke vorderingen gemaakt en is duidelijk dat een aansluiting op  
 glasvezel € 500,- gaat kosten  
 en dat de aanleg door gaat bij een minimale deelname van 50% 
 

• Zorg teveel via internet  
  Door een goede internetverbinding is het straks mogelijk, wanneer dat nodig of  
 wenselijk is om via internet 24/7 contact te hebben met de zorgverlener.  
 Hierdoor kunnen mensen langer 'op zich zelf' blijven wonen  
 en hun eigen gang gaan. 
 

• Gebrek aan echt contact 
 Persoonlijk contact is zonder twijfel belangrijk. 
 Internet biedt wel de mogelijkheid, wanneer men b.v. minder mobiel is, contact te  
 houden met de rest van de wereld en internet biedt de mogelijkheid contact te hebben  
 met b.v. familie aan de andere kant van de wereld. 
  

• Glasvezel door de grond is achterhaald  
 Mobiele netwerken als 4G, en in de toekomst 5G, worden vaak genoemd als  
 alternatieven voor glasvezel. Dat zijn ze echter niet. De dekking laat in het 
 buitengebied vaak te wensen over, de mobiele bandbreedte is duur en televisie 
 wordt niet aangeboden. Op langere termijn is alleen de capaciteit van een vast 
 netwerk de oplossing, omdat de vraag al jarenlang in hetzelfde tempo stijgt. 
  
 Bij het 4G netwerk krijg je geen centrale internetkast in huis, waarop meerdere 
 computers gelijktijdig kunnen worden aangesloten. De storingsgevoeligheid is 
 groter door het gebruik van radiosignalen die door de zendmasten worden  
 uitgezonden. Daarbij is een honderd procent dekkingsgraad een utopie en blijven  
 er gebieden bestaan waar geen ontvangst is.  

  Bovendien is uit ervaring de ontvangst van GSM-signalen binnenshuis beperkt.  
  Steen, beton, staal en isolatiematerialen schermen het signaal deels af of zorgen  
  voor reflecties waardoor de dekkingsgraad ongunstig wordt beïnvloed. De  
  dekkingsgraad en bezettingsdichtheid zijn factoren die de ontvangst en snelheid  
  van de verbinding bepalen. Is het aantal gebruikers dat gelijktijdig online is via  
  dezelfde zendmast groot dan daalt de snelheid. 
 
  Glasvezel biedt daarentegen ongekende snelheden van internetgebruik.   
  Daarmee worden genoemde snelheden tot 20, 30, 40, 50 of meer Mb  
  per seconde gegarandeerd bereikt.  



Voordelen 
• Snelheid (vooral voor bedrijven) 
• Scholen  

 Voor steeds meer studieopdrachten moet worden ingelogd of worden online gemaakt 
• Jongeren trekken 
• Verrijking voor het gebied 
• Aansluiting blijven houden op de rest van de wereld 
• 85% zegt ‘JA’ En u? 

 Veel meer zaken die voorheen aan een loket geregeld moesten worden, 
 kunnen tegenwoordig online gedaan worden. 

 
  

3. Woningbouw 
• Behoefte aan goede woning-voorzieningen 
• Woningsplitsing / mantelzorg 
• Flexibeler omgaan met woningbouw 
• Duurzamere bouw 
• Behoud van scholen 
• Huidige kavelruimte goed onderhouden (o.m. drainage) 
• Aantrekkelijker maken voor starters 

 
 Haarts Belang gaat de komende tijd extra aandacht besteden  
 aan het item Woningbouw; uitzoeken wat de werkelijke vraag is, 
 wat de mogelijkheden zijn. 

 
 

4. Hobby’s en vrije tijd 
• De jeugd heeft de toekomst (er meer bij betrekken) 
• Jeugd-toernooi organiseren 
• Kaartavonden 
• Activiteiten onder aandacht brengen (dmv website) 

 
 De Haart mag zich gelukkig prijzen met het bruisende verenigingsleven en de vele  
 vrijwilligers die dit mogelijk maken en waar we met ons allen trots op zijn. 
 Wanneer we onze buurtschap willen promoten is dit verenigingsleven een speerpunt 
 dat daarbij zeker genoemd moet worden. 
 Op Haart-info.nl is informatie te vinden over alle activiteiten die er plaatsvinden 
 met daarbij de contact gegevens 

  Elk initiatief om mensen met elkaar in contact te brengen wordt natuurlijk toegejuicht. 
  Als voorbeeld werd al genoemd om jongeren en ouderen samen te laten koken en eten. 
  Dit zou ook in een kleine groep bij iemand thuis kunnen. 
  De vraag hierbij is wie zou dit op willen pakken?  



5. Werk en school 

Werk: 
• Bedrijven kunnen meer samenwerken 

 Misschien is het een optie om een ondernemersvereniging op te starten 
 om daarbinnen samen te werken kennis en ervaringen uit te wisselen 

• Kijk ook eens over de grens! 
• Recreatie en toerisme 

School: 
• Werving woningbouw 
• Kwaliteit omhoog 
• Samenwerking zoeken met andere scholen is een must 

Vergrijzing en krimp van vooral jongeren in de buitengebieden en de dorpen, zal het 
basisonderwijs als eerste treffen. Samenwerking binnen de scholen is daar bij van belang.          
’t Mollenveld is aangesloten bij de Accentgroep. De accentgroep heeft beleid ontwikkeld hoe 
om te gaan met “Krimp”. Dit beleid hebben ze op hun internet site gezet. 

 
Dankzij de samenwerking zoals de accentgroep kunnen verschillende scholen beneden de 
opheffingsnorm open blijven. Elke gemeente heeft zijn eigen opheffingsnorm voor haar 
basisscholen. In uitgestrekte gebieden is deze norm lager dan in dicht bevolkte gebieden. De 
normen zijn vastgesteld met ingang van 1-8-2013 t/m 1-8-2018. 

  Aalten   75   
  Bronckhorst  43 
  Oost Gelre   75 
  Oude IJsselstreek 76 
  Winterswijk  61 
 

• Meer aandacht voor Duitse taal  
 Ook werd het dialect genoemd... 
 

 
 

6. Vergrijzing en verjonging (krimp) 
• Thuiszorg is voldoende gewaarborgd 
• Jonge gezinnen 
• Betaalbare woningen voor iedereen 
• Letten op bereikbaarheid 
• Letten op verlichting 
• Gezondheidszorg op een hoger niveau brengen 
• Klussendienst ontwikkelen (idem voor ruildiensten) 
• Woningbouw 
• Werkgelegenheid 
• Gemeente: soepeler regels bij leefbaarheid 
• Scholen: moeten blijven (centraal in de samenleving) 



 
 
Het is goed om een beeld te hebben van de inwoners van de Haart.  
In de grafiek hier onder ziet u de telling van het aantal inwoners  
van onze buurtschap in 2009 (blauw) en 2014 (rood). 
De aantallen zijn gebaseerd op het geografische gebeid Haart. Het bevat geen omstreken  

 

 
 
Opvallende zaken 2014: 

-          Aantal jonge kinderen gaat van circa 11 terug naar 6 per jaar 
-          De Haart heeft net als alle andere buurtschappen een enorme dip in de leeftijd van 25 tot 40 jaar. 

 Zijn deze definitief vertrokken of komen ze nog terug? (studie/wonen) 
o   Vraag: hoeveel van de huidige jongeren onder de 25 jaar kunnen wij vasthouden? 
o   Vraag: welke invloed heeft deze dip op het woningbouw verhaal? 

 
 

Conclusie 
Om de leefbaarheid op de Haart te vergroten, moet er veel gebeuren.  

De verschillende items hebben raakvlakken met elkaar, en alles met elkaar kan het er toe 
leiden, dat het de leefbaarheid in onze buurtschap bevordert. 
Denk aan woningbouw, school, zorg en welzijn.. 

Zoals op de Domino-avond besproken wordt er contact opgenomen met de gemeente Aalten.  
Besproken wordt welke rol en middelen kunnen worden verwacht.  
 
We leggen deze samenvatting van de Domino-avond ook aan u, als (toekomstige) deelnemer aan de 
Domino-avond voor. We moeten samen werken aan een leefbare buurtschap.  
Burgerparticipatie is het sleutelwoord, het initiatief komt van de burgers. 
Welke rol kunt/wilt u daar in spelen.  
 
 
 



Haarts Belang is zeer tevreden over de opkomst en de resultaten  
van de eerste Domino-avond. 
Bedankt voor uw deelname en inbreng! 
 
 
We verwachten hier zeker een vervolg aan te geven.  
Wij houden u op de hoogte! 
 
 
Én mocht u zelf een idee hebben of initiatief willen nemen, schroom niet, 
want we doen het met elkaar voor elkaar, want de Haart is het waard!! 
 


