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Een woord vooraf

In dit eerste beleidsplan van de Stichting ‘De oude Bieb’ wil het bestuur aangeven wat er de

eerste 3 jaar nodig is om de doelstelling van de Stichting ‘De oude Bieb’ te realiseren. t.w.:

Het mogelijk maken, doen realiseren, borgen en doen continueren van voorzieningen in “De

Oude Bieb” te Achterveld voor (kwetsbare) inwoners van Achterveld.

Het behouden van de sociaal maatschappelijke functie van het gebouw en het – door het creëren

en in stand houden van een ontmoetingsruimte in het gebouw – verbinden van inwoners van

Achterveld met elkaar.

Het bestuur is zich er daarbij van bewust, dat bij de start van de stichting (de stichting is opgericht

op 21 maart 2018) het beleidsplan voorshands meer een wensenlijst omvat van te realiseren

doelen dan een concreet beleidsplan. Daarbij zijn de statuten van de stichting ‘De oude Bieb’ en

met name wat in de statuten is opgenomen over de wijze waarop de hoofddoelstelling kan

worden gerealiseerd, leidend.

Het bestuur is dan ook voornemens het beleidsplan elk halfjaar te evalueren en bij te stellen aan

de hand van de bereikte tussentijdse resultaten, daarvan verslag te doen en de geformuleerde

“wensen” daarop bij te stellen.

Inleiding

Op dit moment wordt er in Achterveld hard gewerkt aan een burgerinitiatief om ‘De oude Bieb’

te verbouwen en daarin met participanten activiteiten te ontplooien om de zelfstandigheid,

zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners van Achterveld te vergroten.

Dit begint bij jongeren op weg naar zelfstandigheid, gevolgd door vrijwilligers, mantelzorgers,

mensen die aanspraak en samenzijn zoeken en eindigt met mensen met dementie die nog zo lang

mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in de eigen woonomgeving willen en kunnen blijven wonen.

Ook en juist in een kleine kern als Achterveld kunnen we merken dat de voorzieningen minder

worden en dat de burgers zelf het heft steeds meer in eigen hand moeten nemen. De overheid en

de zorginstanties hebben de financiën er niet meer voor. Vrijwilligers zullen een steeds grotere

rol gaan spelen in het sociale verkeer onderling.

Stichting De oude Bieb Achterveld wil dit binnen haar doelstelling realiseren met participanten.

Dit vloeit voort uit een initiatief in het sociale domein vanuit de inwoners van Achterveld. Dit

initiatief is vormgegeven met drie participanten, te weten Door Achterveld Voor Achterveld

(DAVA), King Arthur Groep en Gezinshuis klein Agteveld.

De stichting heeft een overkoepelend kader bij de ontwikkelingen in het sociale domein, de

verbinding tussen de participanten, het bewaken van de continuïteit, de verandering in behoefte

en middelen.

Op dit moment zitten we in een overgangsfase.

Er is een duidelijk omschreven initiatief, er zijn partijen die dit initiatief gezamenlijk willen

vormgeven, vanuit de gemeente is het belang voor het initiatief bevestigd.
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Dit samen leidt tot een project waarin gemeente en participanten samen een traject in gaan van

vergunningen en offertes aanvragen en uiteindelijk opdracht vertrekken tot het gereed maken

(verduurzamen en verbouwen) van “de oude Bieb” door de gemeente en tot verhuur aan de

participanten overgaan.

De participanten zullen fondsen gaan werven voor realisatie en inrichting. Waar nuttig en nodig

zal de stichting overkoepelend fondsen werven voor de realisatie van de gezamenlijke ambities

en plannen.

Pas daarna zal er sprake zijn van exploitatie van “de oude Bieb” en zal de stichting in haar

uiteindelijke rol zitten.

Concrete uitvoering

a. Bewaken en bevorderen samenwerking tussen Participanten en met de gemeente

b. Betrekken en informeren omwonenden en inwoners van Achterveld

c. Optreden als overkoepelende vertegenwoordiger waar nodig of gewenst

d. Waar nodig of gewenst fondsen werven voor realiseren gezamenlijke ambities

Ad a. Bewaken en bevorderen samenwerking tussen Participanten en met de gemeente

heeft ten doel om als meer onafhankelijke partij de belangen van de participanten onderling en

met de gemeente helder en in overeenstemming te laten blijven zodat er gewerkt wordt vanuit

een gemeenschappelijke ambitie.

Ad b. Betrekken en informeren omwonenden en inwoners van Achterveld

heeft ten doel omwonenden actief te informeren en betrekken bij de verbouwing en aanpassing

van en rondom ‘De oude Bieb’. Met de inwoners van Achterveld (en omgeving) zal de ambitie van

de stichting worden gecommuniceerd, zal worden gedeeld wat de participanten aan initiatieven

ontplooien en aanbieden en zal worden getoetst welke behoeftes/initiatieven er zijn die passend

kunnen worden opgenomen in ‘De oude Bieb’.

Ad c. Optreden als overkoepelende vertegenwoordiger waar nodig of gewenst

heeft ten doel om in situaties waarin het van belang is op te treden als vertegenwoordiger

namens de participanten om zo de belangen van de participant(en) maximaal te ondersteunen.

Ad d. Waar nodig of gewenst fondsen werven voor realiseren gezamenlijke ambities

heeft ten doel om vanuit het grotere overkoepelende belang en in situaties waarin het van

belang is op te treden als vertegenwoordiger namens de participanten richting geldverstrekkers

fondsen aan te schrijven om de doelstellingen van de stichting en de participant(en) te kunnen

financieren/realiseren.

Achterveld, 19 november 2018

Het bestuur van Stichting ‘De oude Bieb’


