THEMA 1: Het versterken van onze woon- en
leefomgeving
De directe leefomgeving is van grote invloed op het gevoel van prettig wonen en goed leven. Er wordt
ingezet op bevordering van actieve betrokkenheid van inwoners bij hun eigen woon/leefomgeving.

THEMA 2: Sport en gezondheid
Mensen moeten gezond en sportief kunnen opgroeien en leven. Alle burgers moeten er een verantwoorde
leefstijl op na kunnen houden. Er wordt ingezet op activiteiten die bewegen, sporten en gezond leven
bevorderen.

THEMA 3: Het versterken van de culturele,
historische en toeristisch-recreatieve waarde van
Grave
Aangenaam verblijven en recreëren verhoogt het welbevinden. Er wordt ingezet op bevordering van
deelname aan en ontwikkeling van culturele activiteiten. Met andere woorden, het bevorderen van de totale
beleving van Grave.

THEMA 4: We zijn er voor elkaar
Er is een vangnet voor onze medeburgers die het zonder ondersteuning niet redden en we helpen elkaar
en onze samenleving naar een hoog niveau welzijn. Er wordt ingezet op bevordering van participatie van
personen, opvang en zorg voor bijzondere groepen, algehele verbetering van zelfstandigheid door educatie
en ondersteuning.

THEMA 1: Het versterken van onze woon- en leefomgeving

Bewoners zetten zich actief in voor
A het verbeteren van hun eigen woonen leefomgeving

Activiteiten van organisaties waardoor (buurt)bewoners
samenwerken om hun omgeving fysiek veilig en
leefbaar te houden

Activiteiten waarbij verenigingen en burgers zich
1 gezamenlijk inzetten voor de veiligheid van hun eigen
woon- en leefomgeving

Activiteiten die zijn gericht op bevordering en
2 vermindering van energieverbruik, duurzaamheid/een
duurzame leefomgeving
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Activiteiten die zijn gericht op het verbeteren van kennis
van en omgaan met het verkeer voor jong en oud

veilig & duurzaam

Hieronder treft u ter illustratie VOORBEELD activiteiten
aan. Dit betekent niet dat u deze activiteiten perse moet
uitvoeren. Het gaat om maatschappelijk gerichte
activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor
stimulering subsidie
- Buurtwacht t.b.v. criminaliteit/vandalisme bestrijding.
- Buurtpreventie
- Initiatieven om wijk-/dorpsbewoners op te leiden in
AED-gebruik

- Voorlichtingsbijeenkomsten, informatieavonden.

- Instructiebijeenkomsten (oud leert van jong - jong leert
van oud)
- Themabijeenkomsten organiseren als een buurt of wijk
veel overlast ondervindt m.b.t veiligheid of onveilig
gevoel
- Social media gebruiken om mensen te wijzen op
veiligheid in de wijk/buurt en deze zo te verbeteren
- Spandoeken/attentiedoeken
- Voorlichting/themadagen op basisscholen

B

De leefbaarheid in de dorpen en
wijken wordt in stand gehouden en
versterkt.

Laagdrempelige activiteiten waaraan iedereen
deel kan nemen en die zijn gericht op het
verbeteren van de fysieke leefomgeving
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2

samen voor je omgeving

Hieronder treft u ter illustratie VOORBEELD
activiteiten aan. Dit betekent niet dat u deze
activiteiten perse moet uitvoeren. Het gaat om
maatschappelijk gerichte activiteiten die in
aanmerking kunnen komen voor stimulering
subsidie

Activiteiten die zijn gericht op het groenonderhoud
binnen de bebouwde kom

- Adoptie onderhoud/schoon houden openbaar
groen (bv. speeltuintjes en trapveldjes,
plantsoenen)
- Opfleuren en onderhouden van de boomspiegels;
vergroening van de wijk.
- Met een sportteam de wijk/buurt sneeuw en
bladvrij houden

Activiteiten waarbij inwoners zelf bijdragen aan de
leefbaarheid van de wijk/het dorp

- Natuurlessen in de wijk (i.s.m. met scholen),
bomenplantdag, natuurexcursies voor iedereen.
- Realiseren van een heemtuin, aanleg/beheer
pluktuin in de wijk of het dorp
- Onkruidvrij houden openbare ruimte rondom
eigen huis (brandgangen, enz)
- Mensen bewust maken van het nut van opruimen
van zwerfafval
- Bijeenkomsten over normen & waarden en/of
sportiviteit & respect

THEMA 2: Sport en gezondheid

A

Bewegen voor jong en oud wordt
bevorderd en gestimuleerd, zodat
iedereen naar vermogen mee kan
doen.

Activiteiten die zijn gericht op het (stimuleren van)
bewegen voor iedereen (jong, oud, mensen met
een beperking etc)
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2

Bewegen

Hieronder treft u ter illustratie VOORBEELD
activiteiten aan. Dit betekent niet dat u deze
activiteiten perse moet uitvoeren. Het gaat om
maatschappelijk gerichte activiteiten die in
aanmerking kunnen komen voor stimulering
subsidie

Activiteiten waarmee kwetsbare ouderen worden
ondersteund

- Bewegingsbijeenkomsten voor ouderen bv door
sportverenigingen.
- Workshops valpreventie

Meewerken aan (buurt)activiteiten op sportgebied

- Het houden van clinics voor jeugd en/of
leerkrachten
- Organiseren sportdag(en) binnen de gemeente
- Stimuleren jongeren om actief deel te nemen aan
een dergelijke dag
(actieve benadering om deel te nemen aan een
dergelijke dag(en)
'- Wandel(avond)vierdaagse van dorp tot dorp
- Dorpstoernooi/sportevenement (bijv.
samenwerking sportclubs en andere clubs
(bijvoorbeeld zeskamp, lokale "olympische spelen",
wijkgerichte sport- en spelactiviteiten,
schoolsportdagen, sport- en speldagen in
vakantieperiodes)
- Activiteiten voor kwetsbare jongeren
-'b.v. inloopsportuurtje op bijvoorbeeld de
zaterdagochtend
- Het
organiseren van of meewerken aan de organisatie
van een straatspeeldag of koningsspelen

B

Een gezonde levensstijl voor
iedereen wordt gestimuleerd

gezondheid

Hieronder treft u ter illustratie VOORBEELD
activiteiten aan. Dit betekent niet dat u deze
Activiteiten die bijdragen aan gezond opgroeien en
activiteiten perse moet uitvoeren. Het gaat om
een gezonde levensstijl
maatschappelijk gerichte activiteiten die in
aanmerking kunnen komen voor stimulering
subsidie

Activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en
1 stabiliseren van schadelijk of overmatig
alcoholgebruik bij jong en oud en drugsgebruik

- Thema-avonden/voorlichtingsbijeenkomsten voor
jong en oud over alcohol- en druggebruik
- Podium bieden aan organisaties/stichtingen ter
voorkoming van alcoholmisbruik/drugsgebruik om
activiteiten te laten plaatsvinden tijdens
festivals/feesten/braderie enz. zoals het inrichten
van bijvoorbeeld een gezondheidsplan

Preventieve activiteiten die er op zijn gericht
overgewicht en obesitas aan te pakken

- Kooklessen omtrent gezonde voeding (educatief)
- Informatiebijeenkomsten
- In de verenigingsruimte (kantine) profileren van
gezonde voeding en dranken
- Tijdens festivals/feesten/braderie ruimte creëren
om op een duidelijke manier
bijdrage leveren aan bv gezonde voeding. (Denk
aan een goed opgezet gezondheidsplein tijdens
braderie of festival)
- Aanbieden van gezonde voeding en dranken
tijdens openbare evenementen
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THEMA 3: Het versterken van de culturele, historische en
toeristisch-recreatieve waarde van Grave

A

De cultuur en historische waarde van
Grave is toegankelijk en wordt
uitgedragen.

Het stimuleren van kunstzinnige vorming en
vaardigheden, kunstbeoefening, volkscultuur,
podiumkunsten evenals kennis van cultureel
(historische) waarden

Activiteiten waarmee organisaties en inwoners met
name jeugd kennis laten maken met kunst en
1
cultuur

Activiteiten waarmee het aanbod van kunstzinnige
2 vorming en kunstbeoefening wordt gestimuleerd

Activiteiten die zijn gericht op een
3 kruisbestuiving/samenwerking van de culturele
sector met andere type verenigingen

stimuleren cultuur en historie
(muziek, toneel etc)

Hieronder treft u ter illustratie VOORBEELD
activiteiten aan. Dit betekent niet dat u deze
activiteiten perse moet uitvoeren. Het gaat om
maatschappelijk gerichte activiteiten die in
aanmerking kunnen komen voor stimulering
subsidie
- Het maken en uitvoeren van een dorpssoap i.s.m.
diverse organisaties
- Kennismaken met Het verleden: de
verhalenvertellers
- Als vereniging meedoen aan een straattheater- of
muziek dag
- Het ontwikkelen van een strippenkaart voor het
laagdrempelige Kennismaken met andere bij kunst
& cultuurverenigingen
Activiteiten m.b.t. kunst en cultuur meer
combineren met de grotere evenementen in stad
zodat de toegankelijkheid wordt vergroot voor het
publiek
- exposities
- optredens van kleinkunst/podiumkunst
- openstelling van musea/historische gebouwen
- Stimuleren van schoolactiviteiten m.b.t. kunst,
kleinkunst, volkscultuur en
podiumkunsten
- Buurtbijeenkomsten combineren met optredens
van lokale zang-/toneel/muziekverenigingen
- Realiseren van een "klein-orkest" door een
muzikant i.s.m. het jongerenwerk, de BSO ed.
inclusief presentatie eindresultaat aan de inwoners.
- Gezamenlijke activiteiten tussen cultuur en ander
type vereniging bv theaterworkshop over emoties
bij sport
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Activiteiten die zijn gericht op het stimuleren en
organiseren van volkscultuur en podiumkunsten

B

De gemeente Grave is op een
positieve manier op de kaart gezet en
trekt bezoekers aan.

- Beschikbaar stellen van openbare podia voor
volkscultuur en podiumkunsten

toerisme en recreatie

Hieronder treft u ter illustratie VOORBEELD
Het bevorderen en stimuleren van activiteiten en
activiteiten aan. Dit betekent niet dat u deze
evenementen waarmee het aantrekkelijk is om naar activiteiten perse moet uitvoeren. Het gaat om
de gemeente te komen en/of te verblijven
maatschappelijk gerichte activiteiten die in
aanmerking kunnen komen voor stimulering
subsidie

Activiteiten waarmee de toeristisch-recreatieve
1 aantrekkingskracht van de gemeente Grave wordt
versterkt

-Openbare activiteiten gericht op het verleden van
de eigen gemeente
- Meer gebruik maken van de media waardoor een
groter bereik kan worden behaald
- Meer regionale samenwerking m.b.t.
aankondiging borden aan de gemeentegrenzen

2 Het organiseren van evenementen

- kleinschalig evenement, lokale
aantrekkingskracht
- middelgroot, regionale aantrekking
- groot; regio overstijgend

THEMA 4: We zijn er voor elkaar

A

Lokale vrijwilligers zijn het cement van de
samenleving

Men helpt elkaar zodat inwoners zoveel mogelijk zelfstandig
kunnen functioneren en wonen en deel kunnen nemen aan
activiteiten

vrijwilligerswerk bevorderen

Hieronder treft u ter illustratie
VOORBEELD activiteiten aan. Dit
betekent niet dat u deze activiteiten
perse moet uitvoeren. Het gaat om
maatschappelijk gerichte activiteiten die
in aanmerking kunnen komen voor
stimulering subsidie

- Bezoekdiensten, klusjesdiensten,
gezamenlijke maaltijden,
(boeken)ophaaldienst
- Een vrijwilligersbeursvloer
- Organiseren van groepvervoer voor
minder mobiele mensen
- Acties om allochtonen te integreren in
de buurt, bijv taalondersteuning
- Het om niet beschikbaar stellen van
accommodaties voor andere
organisaties die buiten de eigen
doelgroep vallen.
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Activiteiten waarmee zoveel mogelijk inwoners zich vrijwillig
inzetten voor elkaar

2

Het mogelijk maken om stage te lopen bij de vereniging; ofwel - stageplaatsen bieden voor diverse
fungeren als leerbedrijf
opleidingen in de sport

B

Iedereen kan deelnemen aan
reguliere activiteiten binnen het
verenigingsleven.

Deelname voor mensen met een beperking of die
op een of andere manier ondersteuning nodig
hebben om aan reguliere activiteiten deel te
kunnen nemen wordt gestimuleerd.

Vereniging overstijgende activiteiten gericht op
1 mensen die op de een of andere manier
ondersteuning nodig hebben

2

C

Activiteiten gericht op integratie in de lokale
samenleving

Versterken van de sociale cohesie in
de wijk/het dorp

maatschappelijke participatie

Hieronder treft u ter illustratie VOORBEELD
activiteiten aan. Dit betekent niet dat u deze
activiteiten perse moet uitvoeren. Het gaat om
maatschappelijk gerichte activiteiten die in
aanmerking kunnen komen voor stimulering
subsidie
- Het binnen en buiten de vereniging begeleiden
van mensen met een fysieke of geestelijke
beperking
- Samen met het verzorgingshuis organiseren van
activiteiten binnen of buiten het verzorgingshuis
- Locale/regionale "paralympics"
- het organiseren van ontmoetingen tussen de
bestuurders van de diverse verenigingen
- Het ondersteunen/begeleiden van mensen met
een beperking voor het bezoek aan
evenementen/festivals
- Sport voor en met migranten

sociale en maatschappelijke leefba
arheid

Hieronder treft u ter illustratie VOORBEELD
Laagdrempelige activiteiten waaraan iedereen deel
activiteiten aan. Dit betekent niet dat u deze
kan nemen en die zijn gericht op het ontmoeten en
activiteiten perse moet uitvoeren. Het gaat om
het versterken van de onderlinge betrokkenheid in
maatschappelijk gerichte activiteiten die in
de wijk of het dorp
aanmerking kunnen komen voor stimulering
subsidie
Activiteiten met als doel preventie en bestrijding
1 van eenzaamheid
- voorlichtings-/themabijeenkomsten, projecten

2

Activiteiten waarmee leesfaciliteiten voor alle
inwoners worden vergroot

Activiteiten waarbij inwoners zelf bijdragen aan de
3
leefbaarheid van de wijk/het dorp

- Training sociale media; computergebruik, tablet,
gsm.
- Realiseren "boekenkast", een ruilpunt of (gratis)
uitleenpunt voor boeken
- Ouderen en mensen met een beperking halen en
brengen naar een maatschappelijke voorziening
(bijv.de bibliotheek).
- Bijeenkomsten over normen & waarden en/of
sportiviteit & respect
- het organiseren van ontmoetingen tussen de
bestuurders van de diverse verenigingen

