Vliedberg
BURGERAKKOORD VLIEDBERG
Vlijmen, 16 juli 2022
Wij, burgers van Vliedberg, in vergadering bijeen op 16 juli 2022 in buurthuis ‘De Mand’ in
Vlijmen, stellen hierbij het Burgerakkoord Vliedberg vast:
Werkplaats Groen is Groen, voorstel ‘Meer kleur in het groen’
1.1 Bloemenslingers in het openbaar groen: meer kleur in het groen staat voor een gezellige
uitstraling.
1.2 Tegeltje wippen: de Vliedberg kent de meest versteende tuinen in de gemeente, wij
willen graag tegeltje eruit en plantje erin.
1.3 Herplanting van bomen en struiken: wij willen graag het beetje groen behouden wat in
onze wijk staat.
1.4 Groene werkdag: 1x per maand, hierdoor wordt extra onderhoud aan het groen verricht
en je komt in contact met medebewoners.
1.5 Groenwensen van de jeugd verzamelen – hiermee kunnen wij aflezen wat de jeugd
belangrijk vindt.

Werkplaats Afval voorstel ‘We vinden het belangrijk het afval goed te scheiden, en gaan
voor een schoon Heusden strijden’
2.1 Duidelijke informatieverstrekking van de Gemeente Heusden naar de burgers over
“prikacties”, de Landelijke schoonmaakdag in het voor- en najaar en “de zapkit”.
2.2 Buiten-Beter App meer bekendheid geven en de App en pictogrammen van de
afvalstoffendienst gebruiken.
2.3 Inleverpunt in de wijk zelf voor kleine huishoudelijke apparaten zoals bv strijkbout,
tandenborstel of koffiezetapparaat. Bijvoorbeeld 1x per maand bij de Mand of wijkwinkel.
Burenhulp stimuleren; voor mensen die niet naar de milieustraat in Drunen kunnen.
2.4 Plaatsen van peukentegels waar veel peuken gevonden worden bijvoorbeeld bij de
bushalte of de supermarkt.
2.5 Opleuken van containers restafval en hondencontainers zodat ze ook gebruikt worden
voor het eigenlijke doel en er geen afval meer naast geplaatst wordt.
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Werkplaats Jeugd, voorstel ‘De jeugd heeft de toekomst’
3.1 Realisatie van een Jongeren Succes Centrum (JSC).
3.2 Meer investeren in jeugdwerkers.
3.3 Naast het JSC de plaatsing van een Cruyff court.
3.4 Naast het JSC ook plek voor uitbreiding voor Urban Sports & Urban Culture.
3.5 Een Sport- en Cultuurpas voor alle jeugd.

Werkplaats Gol, voorstel ‘Gol en de Vliedberg’
4.1 Eén of meerdere informatieavonden voor de inwoners van de Vliedberg met wethouder
Blankers over hoe het Gol in elkaar zit en wat het betekent.
4.2 Elk stukje groen dat als gevolg van Gol op de Vliedberg verdwijnt moet terug op de
Vliedberg, niet elders.
4.3 Opnieuw berekenen van verkeersstromen en heel duidelijk maken wat dat gaat
betekenen voor bewoners en de Vliedberg.
4.4 Mitigerende maatregelen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Werkplaats Leefbaarheid, voorstel ‘De Vliedberg, een fijne, mooie en veilige wijk’
5.1 De Vliedberg heeft moderne straatinrichting zoals die bijvoorbeeld al gerealiseerd is in
de Deken van Baarstraat. De trottoirs zijn vrij begaanbaar en veilig. De straatverlichting is
eenduidig, modern en goed afgestemd op wat nodig is.
5.2 Verworpen
5.3 Verworpen
5.4 Er komt meer BOA-capaciteit voor onze wijk. Tevens dient deze bereikbaar te zijn.
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Werkplaats Duurzaam, voorstel ‘Warm Vliedberg: samen betaalbaar aardgasvrij’
6.1 Vliedberg krijgt warmte zonder aardgas
6.2 Samen warmte opwekken en afleveren voor de wijk
6.3 Bewoners hebben invloed op het beleid van de coöperatie
6.4 Betaalbare duurzame energie aanbieden en energiearmoede bestrijden
6.5 Ons voorstel is haalbaarheidsonderzoek uit te voeren wat resulteert in een plan dat
bestaat uit de uitwerking van 3 onderdelen:
1) Hoe doen we het samen?
2) Hoe doen we het technisch?
3) Wat kost het en wat levert het op?

Werkplaats Samen, voorstel ‘Meer verbinding en betrokkenheid in de wijk’
7.1 Sleutelfiguren zijn aanspreekpunt voor de inwoners en zorgen voor communicatie van en
naar de gemeente. Maandelijks worden er vergaderingen gehouden met betrokkenen over
de geluiden die uit de wijk komen.
7.2 De Mand. Er moet een eigen ingang met terras komen aan de Nassaulaan zodat het weer
een ontmoetingsplek wordt. Ook is dan zichtbaar óf en wát er te doen is. Het interieur
gezelliger en toegankelijker worden.
7.3 De buurtkrant wordt maandelijks uitgegeven en door de inwoners samengesteld met
wat er in de wijk leeft of speelt. Ook activiteiten van De Mand, Bijeen en BuurtBestuurt
staan er
7.4 Verworpen
7.5 Burgerparticipatie. Bij het opstellen van de participatienota moet het college de
richtlijnen van VNG-project Thorbecke2024 aanhouden.
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