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‘t Gegraaf, dat zijn wij

Het Gegraaf is een fijne wijk om te wonen. De bewoners , jong en oud, 
helpen elkaar waar nodig en zorgen samen voor een prettige en schone 
omgeving. Het Gegraaf is ook een veilige wijk, waar we omkijken naar elkaar 
en waar je ’s avonds rustig een wandeling kunt maken. Een wijk waar je je 
thuis voelt. Een diverse wijk waar mensen die het nodig hebben een steuntje 
in de rug krijgen van vrijwilligers en soms professionals. Het Gegraaf is een 
wijk waar kinderen prettig opgroeien, waar ruimte is om te spelen en ze 
veilig lopend of met de fiets naar school kunnen. Het is een ondernemende 
wijk waar veel gebeurt, waar we samen Koningsdag vieren, paaseieren 
zoeken of met de dorpsquiz meedoen. Een wijk waar we ruimte geven aan 
ieders talent, aan ideeën en er samen aan werken het tot een succes te 
maken. De focus op doen wat WEL kan!







• Wijkschouw

• Project achterpaden en voortuinen

• Opschoondag, aansluiten bij de landelijke campagne 
(laatste zaterdag van maart)

• Elkaar leren kennen, stimuleren van buurtcontacten

• Meldpunt kapotte lichten etc (onder de aandacht 
brengen van de gemeente-app en emailadres voor deze 
meldingen

• Wijkagent zichtbaar aanwezig 

• Welkom in de wijk door straatcontactpersonen



• Elkaar kennen en gekend worden

• Koffie inloop 

• Koffie B uurtje 

• Bewoners dag

• Aanbod zoals hulp bij thuisadministratie dichtbij

• Korte lijnen met professionals

• Talentenbank



• Wijkschouw/tekenwedstrijd kinderen

• Natuurspeeltuin

• Bestaande pleinen

• Veilig verkeer

• Leuke activiteiten (paaseieren, Koningsdag, Sinterklaas, 
….)



• Dorpsquiz

• Koningsdag (o.a. “vrijmarkt rondom de Hijskraan?)

• De Graver spektakel

• Disco avonden

• Cursussen voor jeugd maar ook voor volwassenen

• Darts competities

• Computerclub

• Ondernemend Gegraaf



Ondernemend Gegraaf: uitgangspunten

- Bouwt voort op Accent

- Richt zich op de krachten binnen de wijk

- Ondernemers in de wijk

- Netwerk van bewoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals

- Kennen en gekend worden

- Subsidie gemeente Valkenswaard



Ondernemend Gegraaf: resultaten

- Actieve bijdrage ondernemers aan onze ambities

- Bestaande diensten ontwikkelen we door

- Werkervaringsplaatsen en stages

- Coöperatie

- Bijdrage aan de transformatie sociaal domein



Programma 2020, met onder meer:

• Maandelijks koffiebuurtje

• Accent op ieders talent

• Vrijwilligers bedankmiddag

• Taallessen

• Carnaval

• Garage Sale

• Speelmiddagen

• Netwerkavond ondernemers uit de wijk

• NL Doet

• Paaseieren zoeken

• Dorpsquiz 2 mei?



Programma 2020

• Vervanging armaturen, openbare verlichting

• En nog meer plannen
• Wijkscan met professionals

• Wijkscan met kinderen

• Wijkpunt voor bewoners met vragen over de thuisadministratie

• Ideeën vanuit bewoners?



Vragen


