






Doospels Café 

Denk je mee? 



Programma 
19.30 Introductie

19.45 Brainstormen in groepen 

20.20 Terugkoppeling 

20.30 PAUZE 

20.40 Prioritering 

20.45 Iris van de Ven (gemeente Nederweert) 
Marion van den Bercken (Punt welzijn) 

21.00 Afsluiting en borrel



Waar is de 

Dorpsraad 

mee bezig? 



Wie is Dorpsraad Ospel?

Ramon Vaes
Voorzitter

Jo Hermans
Secretaris / Penningmeester

Henk Venner
Bestuurslid

Jan Smeets
Bestuurslid

Vivianne Borger
Bestuurslid

Kevin Geurtjens
Bestuurslid

Yvonne Truijen
MeeDenkTank

Willem Borger
MeeDenkTank



Initiatieven

Projecten

- Crossbaan

- Infoborden

- Gymzaal

- Aerthijsplein

- Wateroverlast / boomwortels

- Woningbouw

- Omgevingsvisie

- …

Jaarlijkse Activiteiten

- Kerstverlichting

- Welkomstmand

- Plantentorens

- Nieuwsbrief

- Veiligheid
- BuurtsWhatsApp

- Wijkschouw

- Verkeer

- …



En nu…

Aan de slag 😉



Brainstormen in groepen 

- Waar ben je trots op als je denkt aan Ospel? 

- Wat leeft er op dit moment in de kern Ospel? 

- Wat zou Ospel beter, leuker, mooier en fijner maken? 



Terugkoppeling



PAUZE



Prioritering



Iris van de Ven

Marion van den Bercken



Even voorstellen 

Harold van der Haar:

Regisseur leefbaarheid in Nederweert en Leveroy. 

Iris van de Ven:

Regisseur leefbaarheid in Budschop, Nederweert-Eind,

Ospel en Ospeldijk. 



Wat doet een regisseur leefbaarheid?

Inwonerinitiatieven aanjagen en faciliteren

Ophalen van signalen bij inwoners, vrijwilligers, 

besturen van dorpsraden, etc. 

Beleid adviseren

Goede voorbeeld geven

Vraagbaak en verbindingen leggen

(Doorontwikkeling) open inlopen 

Dorpscontactfunctionaris



Voorbeelden 

De Gezelligste Straat - Lochtstraat 

Buurtboom 

Paasstukjes voor 
senioren

Pluktuin Ospeldijk



Voorbeelden 

Fietscrossbaan Budschop

Rondje met inwoner

Ospels Steunpunt, Open Inloop



Samenwerking met Punt Welzijn

Vanuit onze rol zijn we bezig met het aanjagen en 

faciliteren van leefbaarheidsinitiatieven en het 

ophalen van signalen. 

Sommige projecten vragen meer verdieping. Zo 

ook het project ‘Gewoon, voor elkaar’. 



Een signaal delen?
Een goed idee voor de buurt? 

Meer informatie is te vinden op:

www.nederweert.nl/indebuurt

Of neem contact op met de regisseur leefbaarheid:

Iris van de Ven 

i.vandeven@nederweert.nl

06-11436332 / 0495-677111

http://www.nederweert.nl/indebuurt
mailto:i.vandeven@nederweert.nl


Marion van den Bercken

• 06-82095685

• m.vanden.bercken@puntwelzijn.nl

Op elk punt in je leven...



Afsluiting



Tot slot

- Vergeet je telefoon niet AAN te zetten 😉

- Schrijf je in voor de nieuwsbrief via https://www.dorpsraadospel.nl/ ✔

- Laat van je horen wanneer je interesse hebt voor een initiatief en/of actief betrokken wilt zijn 💪

- Doe mee tijdens het maandelijks inloophalfuurtje

- Dank voor je aanwezigheid en meedenken 🙏

- PROOST 🥂

https://www.dorpsraadospel.nl/


BEDANKT

…en graag tot een volgende keer 👊


