Waar Buurt Bestuurt Nieuwkuijk voor staat.
Bewoners van Nieuwkuijk kennen hun dorp en buurt en weten het beste wat er moet
gebeuren voor een mooie, veilige en gezellige leefomgeving. Ze weten waar de kansen
liggen om hun buurt te verbeteren. Daarom is er de stichting Buurt Bestuurt Nieuwkuijk, een
organisatie die op basis van burgerinitiatief activiteiten op het gebied van leefbaarheid
oppakt. Buurt Bestuurt Nieuwkuijk coördineert en faciliteert door mensen te betrekken en
te verbinden, budget te geven, waar nodig in overleg te treden met de gemeente e.d.
Tijdens de eerste dorpsbijeenkomst zijn onderwerpen geïnventariseerd waar bewoners mee
aan de slag willen. Werkgroepen bestaande uit onze eigen bewoners pakken deze
onderwerpen de komende tijd op. Oplossingen of acties voor deze onderwerpen gelden voor
iedereen, of voor een specifieke groep in ons dorp, maar nooit voor een particulier belang.
We willen met dorpsbewoners, (buurt)verenigingen en ondernemers in gesprek blijven over
onderwerpen waar men zelf mee aan de slag kan gaan. Er is een jaarlijks budget beschikbaar
om acties op te kunnen zetten of een impuls te geven. De acties kunnen diverse doelen
hebben: behoud en delen van kennis, contacten en activiteiten in het dorp, verbinden van
mensen en enthousiasmeren, aandacht voor cultuur en tegengaan van eenzaamheid. Zij zijn
altijd bedoeld voor de Kuijkse gemeenschap, waarbij BBN haar ogen openhoudt voor slimme
verbindingen met aangrenzende dorpen waar dan een win-win situatie kan zijn. Een aantal
voorbeelden van (mogelijke) Buurt Bestuurt-acties:
-

Zwerfvuil opruimen
Kuijks dorpsontbijt organiseren
Veilige oversteekplaatsen realiseren
Verfraaiing van het dorp realiseren
Activiteiten voor ouderen organiseren
Jeugdactiviteiten organiseren
Een website opzetten die helpt om met elkaar te communiceren
Aandacht voor natuur (Nieuwkuijkse Wiel)
En ga zo maar door!

Waar Buurt Bestuurt Nieuwkuijk voor gaat.
Buurt Bestuurt Nieuwkuijk draagt bij aan de leefbaarheid binnen het dorp. Waar alle
bewoners van jong tot oud gelukkig kunnen wonen en leven, met door en voor elkaar.
BBN streeft ernaar uit te groeien tot hét platform voor bewoners waar het gaat om een
mooie, veilige en gezellige leefomgeving in Nieuwkuijk; we wijzen bewoners de weg naar
elkaar, de gemeente of eventueel initiatiefnemers in andere dorpen van de gemeente om zo
in actie te komen voor het dorp.
BBN is toegankelijk: digitaal én analoog en duidelijk en transparant in haar communicatie en
acties.
BBN anticipeert op de algemene (demografische) trends die invloed hebben op de
leefbaarheid in ons dorp: gebrek aan woningen voor jeugd en senioren, vereenzaming,
afname van voorzieningen, vergrijzing en ontgroening, trek van het platteland naar de stad
en ga zo verder. Werkgroepen met dorpsbewoners richten zich op een aantal van deze
trends en voeren acties rondom deze thema’s uit, die op dat moment in Nieuwkuijk om
aandacht en actie vragen.
Wensen en behoeften van bewoners zijn voortdurend in ontwikkeling. BBN heeft hier
aandacht voor en wil daar ondersteunend en stimulerend in zijn voor zover dat nodig is.
We streven met alle acties naar een gezellig, saamhorig dorp met een mooie (natuurlijke)
leefomgeving, goede bereikbaarheid, een aantrekkelijk centrum, voldoende
werkgelegenheid en met gelukkige, gezonde bewoners jong en oud.

