
Datum: 18 april 2019 
Betreft: uitwerking opbrengst 100waard-gesprek Bleskensgraaf 17 april 2019 
 
 
Tafel: Leefbaar houden van Bleskensgraaf – voor jeugd 
 
Wat gaat goed? 

- Ons-kent-ons sfeer 
- Omvang van Bleskensgraaf (wel kleinschalige woningbouw toestaan, geen grote 

bouwplannen) 
- Speeltuin 

Wat ging goed? 
- Op het evenement Brommer-cross Bleskensgraaf was de jeugd trots! 

 
Wat kan beter? 

- Voldoende starterswoningen (voor jongeren) 
- Uitgaansgelegenheid voor jongeren: kleinschalig, gericht op jonge inwoners van de kern; bv 

(feest)café; zoals de Soos in Giessen-Oudekerk. Wellicht de Spil hiervoor gebruiken; dit goed 
op de kaart zetten met inzet van jongeren (er is hierover deze avond contact gelegd met 
jongerenwerker Wouter) 

- Openbaar vervoer: betere verbinding, met name richting Sliedrecht 
- Zwemplek voor (jongere) jeugd 
- Cross + feesttent 
- Soos 13-16 jaar/ > 16 jaar 

 
Droom voor Bleskensgraaf in 2040: 
Bleskensgraaf heeft  

- een centraal (ontmoetings)punt in de kern 
- een supermarkt 
- geen hele grote woonwijk 
- niet teveel veranderingen t.o.v. 2019.  

  



Tafel: Omzien naar elkaar: Huis van de Waard (inloopvoorziening)/jeugdhulp 
 
Geschiedenis: 

- te weinig animo vs veel vrijwilligers 
- concurrentie, sympathie 
-  

Vraag: 
Waarom loopt het Huis van de Waard niet in Bleskensgraaf? 

- Graafzicht, Philadelphia, de Notabelen, Huis ASVZ (concurrentie) organiseren veel 
activiteiten 

 
Doelgroep: 

- Zonder blaam 
- Voor iedereen die behoefte heeft aan contact, van jong tot oud. 
- Mensen van buiten de kerk 

 
Sociale vangnet is hier al groot 
 
Oplossing: 

- Naar iets multifunctionelers 
- Repaircafé/kringloop, zoals in Nieuw-Lekkerland. Nuttig maken voor/door jeugd 
- Bijvoorbeeld bibliotheekfunctie, autismecafé, net als bij de dorpskamers 
- Dat het sociaal team de mogelijkheid bij mensen onder de aandacht brengt 
- Functie om mensen op te halen 

 
Hoe krijgen we de doelgroep in beeld? 

- Deelcafé (bij de Buurman/de Overstap) 
- Bijvoorbeeld personeel van de Spar inzetten; zij zien veel mensen 
- “spreekuur” wijkagent 

 
Aansluiten bij locatie die je hebt. 
(Hoe de behoefte inzichtelijk krijgen?) 
 

- VHG – klussendienst 
- Via bestaand aanbod doelgroep in beeld krijgen. 


