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Stadsplan2020
Behoeften en Bijdragen

Stadsplan2020
Voorwoord

Voor u ligt het tweede stadsplan “Stadsplan2020” als 
vervolg op het stadsplan van 2008 “samen werken aan 
de toekomst van Terborg”.

Inmiddels zijn wij 8 jaar verder en is er veel gerealiseerd 
uit ons eerste stadsplan. Maar er is ook veel gebeurd in 
de wereld, in Nederland, in Terborg! Ook Terborg heeft te 
maken met gevolgen van de crisis, bevolkingskrimp, ver-
grijzing en een terugtrekkende overheid. Er wordt steeds 
meer van ons gevraagd. Nog actiever deelnemen aan 
de samenleving is het credo oftewel burgerparticipatie. 
Wat Terborgs Belang betreft zien wij dit als een kans om 
samen met u initiatieven te ontwikkelen voor een nog 
beter en leefbaarder Terborg. Terborgs Belang wil hier-
voor de aanjager zijn en rekent voor de realisering daar-
van op de inwoners van Terborg en ook op bedrijven en 
gemeente Oude IJsselstreek. Daarom Stadsplan2020, 
waarvoor wij de samenwerking hebben gezocht met de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

In het voorjaar van 2015 is middels een enquête verken-
nend onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in Terborg. 
Het resultaat daarvan vormde het rapport “Terborg en u” 
over de beleving en meningen van inwoners uit Terborg 
ten aanzien van de leefbaarheid. In het najaar van 2015 
is met behulp van open interviews dieper ingegaan op 
enkele sociale thema’s, weergegeven in het rapport “Ter-
borg en u: in gesprek met inwoners”, kwalitatief onder-
zoek naar de behoeften en bijdragen van inwoners uit 
Terborg ten aanzien van de sociale leefomgeving. Door 
de studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijme-
gen (HAN) werd op 16 december 2015 in de kantine van 
overdekt zwembad de Paasberg in een uitvoerige pre-
sentatie een terugkoppeling gegeven aan de inwoners 
van Terborg. Genoemde rapporten maken deel uit van 
ons stadsplan en vindt u, samen met deze weergave van 
het stadsplan, terug op onze website 
www.terborgsbelang.nl

Stadsplan2020 geeft aan wat wij als Terborgenaren 
graag willen; voor onszelf én voor Terborg. Samen met u 
kunnen wij veel bereiken. Wij rekenen graag op u!

Onze dank gaat uit naar alle inwoners die hebben bij-
gedragen aan de onderzoeken en dit stadsplan, naar 
de studenten Pedagogiek, Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 
Communicatie, studenten minor Gerontologie en Geria-
trie en hun begeleiders Daniëlle Damoiseaux en Gideon 
Visser van het HAN lectoraat Lokale Dienstverlening 
vanuit Klantperspectief. Dank ook aan de gemeente 
Oude IJsselstreek en de Provincie Gelderland; met hun 
financiële bijdrage hebben zij de realisatie van dit stads-
plan mede mogelijk gemaakt.  
 

Namens het bestuur van Terborgs Belang,
Els Bakker, voorzitter

Terborg, maart 2016

VOORWOORD

VERENIGING 

 Terborgs Belang
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Stadsplan Terborg 
Behoeften en Bijdragen

WAAROM EEN NIEUW 
STADSPLAN VOOR TERBORG? 

In 2008 presenteerde Terborgs Belang haar eerste stads-
plan. Voor u ligt het tweede stadsplan, omdat doelen 
deels zijn behaald en de maatschappij verandert. De sa-
menleving beweegt in de richting van een participatie-
maatschappij waarbij de overheid een stapje terug doet. 
Burgers zullen hierin meer zaken zelf gaan oppakken in 
samenwerking met bedrijven en gemeente Oude IJssel-
streek. 
Het tweede stadsplan legt daarom de nadruk op soci-
ale aspecten van de leefbaarheid in Terborg. Inwoners, 
van jong tot oud, hebben bijgedragen aan dit nieuwe 
stadsplan, getiteld Stadsplan2020. Het bevat concrete 
behoeften én bijdragen van inwoners. De belangen van 
inwoners staan centraal in het stadsplan dat in opdracht 
van Vereniging Terborgs Belang tot stand is gekomen.
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Stadsplan2020
Plan voor Terborg

ONzE STIP OP DE HORIzON
Het Stadsplan2020 is de leidraad voor de ontwikkeling 
van Terborg op de korte en lange termijn. Terborgs Be-
lang behartigt met het Stadsplan2020 de belangen van 
inwoners van Terborg in de ruimste zin van het woord. 
Ons doel: een prettige leefomgeving voor iedere inwo-
ner van Terborg. Van het faciliteren van burgerinitia-
tieven tot het op de agenda zetten van actiepunten bij 
onder andere Gemeente Oude IJsselstreek. Welke con-
crete actiepunten dat zijn, leest u in dit Stadsplan2020.

BEHOEfTEN EN BIjDRAGEN
INWONERS

Het Stadsplan2020 is tot stand gekomen door middel 
van praktijkonderzoek in samenwerking met diverse in-
woners van Terborg. In het voorjaar van 2015 is met een 
vragenlijst een verkennend onderzoek gedaan naar de 
leefbaarheid in Terborg in de breedte. Verdieping bleek 
nodig op enkele sociale thema’s. In een tweede onder-
zoekronde stonden de volgende thema’s centraal: (a) 
elkaar kennen, (b) voorzieningen en activiteiten voor 
ontmoeting en (c) iets voor de gemeenschap doen. Het 
onderzoek is uitgevoerd door studenten en onderzoe-
kers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
De vragenlijst is door 260 inwoners van Terborg volle-
dig ingevuld. Tijdens het tweede deel zijn gesprekken 
gevoerd met 54 inwoners aan huis en met ruim 30 in-
woners tijdens de bijeenkomst op 16 december 2015 in 
Terborg. Het Stadsplan2020 vloeit voort uit de bijdragen 
van inwoners aan deze onderzoeken. Daarbij stond een 
afspiegeling van alle leeftijden en culturen centraal en is 
steeds gezocht naar gezamenlijke behoeften en bijdra-
gen van inwoners als groep. 

WIj zIjN TERBORGS BELANG
Terborgs Belang is een belangenvereniging die al sinds 
1907 bestaat. Wij zijn geen politieke partij, maar een 
zogenaamde dorpsraad. Om de belangen van inwoners 
uit Terborg te behartigen is het noodzakelijk dat wij als 
bestuur weten wat er speelt in onze stad. Wij horen ook 
graag van u als inwoner of ondernemer wat uw mening 
is over Terborgse onderwerpen. Wij hebben regelmatig 
contact met de gemeente en andere instanties om uw 
behoeften te vertolken. Door dit contact worden wij ook 
geïnformeerd over ontwikkelingen en zijn we in staat 
adviezen te geven in het belang van Terborg.

Ook bij specifieke problemen van straten en/of orga-
nisaties bieden wij een helpende hand. U kunt ons on-
dersteunen door lid te worden van Terborgs Belang. Uw 
lidmaatschap zal ons een steuntje in de rug geven om 
hard aan het werk te blijven voor Terborg. De contribu-
tie bedraagt 5,00 euro per jaar per gezin.

510 gezinnen zijn lid van Vereniging Terborgs Belang, 
waarvan 7 Terborgenaren als bestuurslid (zie foto). Onze 
vereniging is een officieel adviesorgaan voor het ge-
meentebestuur. Goede communicatie en samenwerking 
met Gemeente Oude IJsselstreek en andere instanties is 
nodig om het Stadsplan2020 te realiseren. De afspraken 
over samenwerking tussen Terborgs Belang en de ge-
meente zijn vastgelegd in de vorm van een convenant.

CONTACTGEGEVENS 
TERBORGS BELANG

E-mail: info@terborgsbelang.nl 
Website: www.terborgsbelang.nl 
Facebook: www.facebook.com/TerborgsBelang 
Twitter: @TerborgsBelang 
Telefoon: 06 - 128 543 24 / 0315 - 32 41 19
Adres: Handelstraat 17, 7061BE Terborg

Bestuur Terborgs Belang (van links naar rechts): 

Willem Frenzen, Albert Mulders, René Salden, Edith Pothof, Stephan Weijkamp, Els Bakker en Angelique Zweers.

VERENIGING 

 Terborgs Belang
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Stadsplan2020
Plan voor Terborg

TERBORG IN 2016
Terborg heeft op 1 januari 2016 4.672 inwoners en 2.035 huishoudens. 

Leeftijdsopbouw Terborg 01-01-2016  (gegevens: Gemeente Oude-IJsselstreek). Dit stadsplan is gebaseerd op een aantal thema’s. Deze 
zijn tot stand gekomen in overleg met Terborgs Belang 
en waren leidraad in de vragenlijst die inwoners invul-
den en de gesprekken die studenten van de HAN met 
inwoners voerden. In dit hoofdstuk worden per thema 
de behoeften van inwoners weergegeven en staan de 
doelen  beschreven. Ook zijn een aantal citaten uit het 
onderzoek als voorbeeld opgenomen. Dit zijn letterlijke 
uitspraken van diverse inwoners van Terborg. Aan het 
eind van het hoofdstuk vindt u de top 3 van de meest 
genoemde behoeften door inwoners.

0 - 9jaar 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90+

483 535 491 462

653 615 602

499

283
49
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Stadsplan2020
Behoeften

“De mensen vinden dit gewoon 
rotte kiezen, om het zo maar te 
zeggen. Dat pand staat al jaren-
lang te vervallen en te verpie-
teren. Het moet nodig worden 
opgeknapt. Het pand is een aan-
tal jaren terug overgegaan van 
particuliere handen in handen 
van de gemeente. Dus nu is de ge-
meente aan zet.”

13

Uit beide onderzoeken blijkt dat vrijwel alle inwoners zich 
op hun gemak voelen in Terborg. Het is er prettig wonen, 
men voelt zich meestal veilig en is tevreden over de wo-
ning en buurt. Over het stadshart en leegstaande, verpau-
perde panden zijn inwoners van Terborg ontevreden. De 
uitstraling van Terborg kan veel beter, alsook de verkeers-
veiligheid. Enkele behoeften die inwoners uitspreken:

 ·  Verkeersveiligheid verbeteren o.a. Walstraat, 
Doetinchemseweg, Silvoldseweg.

 ·  Verkeersoverlast door parkeren bij  
basisschool Dynamiek.

 ·  Invulling van het groenonderhoud:  
meer eigen initiatief mogelijk maken.

 ·  Beter onderhoud aan leegstaande panden  
in het centrum en aan de rand van Terborg.

 ·  Schone straten, voornamelijk geen  
hondenpoep in de Hoofdstraat.

 ·  Openstellen van kasteeltuin voor  
ontmoeting en ontspanning.

Doel voor 2020: 
Terborgs Belang werkt samen met inwoners, 
de gemeente en provincie aan het vergroten 
van de verkeersveiligheid voor kwetsbare 
groepen zoals voetgangers en fietsers in Ter-
borg. Daarnaast zetten we ons actief in voor 
beter onderhoud en een betere uitstraling 
van leegstaande panden en de Hoofdstraat. 
Samen met inwoners wordt op creatieve wijze 
hieraan gewerkt. Er is ruimte voor eigen initi-
atieven voor onderhoud en het verfraaien van 
Terborg. Inwoners nemen hierbij het voor-
touw en de gemeente heeft toegezegd hierin 
te faciliteren. Naast inwoners worden de on-
dernemersvereniging Terborg Centraal, ge-
meente Oude IJsselstreek en privé eigenaren 
van leegstaande panden actief betrokken. 

A WONEN, GROEN EN VEILIGHEID

“De Paasberg is schitterend mooi 
gebied. Het kasteel is schitterend 
mooi. Laat het zien! Zorg dat de 
omgeving weet dat het er mooi is.”

“Het opknappen van het park 
kan ook een burgerinitiatief zijn, 
waar je mensen enthousiast voor 
maakt.”

“Qua verkeer inderdaad. Daar moet ik nu elke dag 
fietsen. [Walstraat] Met die kruising Doetinchemse-
weg en Silvoldeseweg bij de Roode Leeuw. Dat is een 
heel lijp punt. Bij Daisy’s, dat is echt een waardeloos 
punt. Iedere week gebeurt er wel een ongeluk. Als ik 
daar fiets, voel ik me niet veilig.”

12
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Behoeften

B VOORzIENINGEN

“We hebben een aardige 
Hoofdstraat, maar het is 
jammer dat er een aantal 
winkels leeg staat.”

“Ja, als ik dan in een schoollokaal 
zit te dammen of te rummikup-
pen, en dat is zo’n vrij groot ver-
trek, zo’n gemeenschapsruimte. 
Ja, ik vind het een ontiegelijk on-
gezellig hok.”

Inwoners zijn tevreden over winkels in Terborg voor da-
gelijkse benodigdheden, zoals de supermarkt. Hetzelfde 
geldt voor zorg-, sport- en recreatievoorzieningen. Ook 
over de bereikbaarheid van Terborg met de auto en het 
openbaar vervoer is men tevreden. Wel wordt vaak aan-
gegeven dat men een centrale plek voor ontmoeting mist. 
Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia, Kulturhus De 
Rietborgh, de moskee, het schoolplein en de voetbalkan-
tine zijn plekken voor ontmoeting. Deze voldoen echter 
niet aan alle behoeften van diverse groepen. Een laag-
drempelige ontmoetingsplek ontbreekt. Jongeren geven 
aan graag een eigen plek te willen. Concreet zijn er de vol-
gende behoeften:

 ·  Een ontmoetingsplek voor iedereen met de 
volgende eigenschappen: centraal gelegen in 
Terborg, gezellige sfeer, liefst met een koffiehoek 
en/of bar, vaak geopend.

 ·  Jongeren geven ook aan een ontmoetingsplek te 
missen, maar willen liever een eigen honk. Een 
plek waar ze mogen hangen, zodat ze niet  buiten 
hoeven rond te zwerven. Zonder lidmaatschap 
van een voetbalvereniging en met ruime  
openingstijden.

 ·  De moskee heeft veel activiteiten, zoveel dat er 
te weinig plek is. Groepen jongens en meiden 
spreken nu bij elkaar thuis af, terwijl ze juist een 
eigen ruimte wensen. 

 ·  Het in stand houden van de sportvoorzieningen. 
Deze worden erg gewaardeerd door inwoners.

 ·  Een levendige Hoofdstraat, bijvoorbeeld door een 
gevarieerder aanbod van winkels en voorzieningen.

Doel voor 2020: 
Terborgs Belang streeft ernaar om samen met 
inwoners plekken te realiseren voor ontmoe-
ting die voldoen aan de diverse behoeften: 
betaalbaar en sfeervol, met voldoende mo-
gelijkheden voor alle groepen in Terborg. Ter-
borgs Belang inventariseert de verschillende 
behoeften en gaat samen met de verschillende 
accommodaties in gesprek om optimaal ge-
bruik voor alle inwoners te realiseren.

“De jongere generatie, dat wordt 
echt hangjeugd. Maar daar moet 
ik ook bij zeggen, dat komt ook, 
omdat ze hier geen ene donder 
hebben.”

“Er zijn op sportgebied best veel
voorzieningen. Prachtige voetbal-
velden, een mooie sporthal en 
zwembad.”

15



Stadsplan2020
Behoeften

C ELkAAR kENNEN

“Ik snap ook dat er klachten kun-
nen komen vanuit ouderen. Dat 
ze altijd denken: weer hangjon-
geren. Maar we bedoelen er niks 
mee. Het is de plek waar we moe-
ten zijn om af te spreken. Terwijl 
anderen denken: daar hangen ze 
weer voor onze deur.”

Doel voor 2020: 
Terborgs Belang stimuleert laagdrempelige 
ontmoeting en wil graag verschillende groe-
pen bij elkaar brengen. Wanneer mensen 
elkaar ontmoeten en leren kennen, zullen ze 
ook bereid zijn om meer voor elkaar en voor 
Terborg te doen. Het vergroten van saamho-
righeid en betrokkenheid in Terborg is van 
groot belang. Terborgs Belang wil hiermee 
burgerparticipatie stimuleren en faciliteren.

“Nou kijk, het is wel heel erg ons-
kent-ons. Die jongen die daar de 
kleuters traint, die is vroeger ook 
de jeugdleider van mij geweest. Ik 
hoef mezelf niet opnieuw voor te 
stellen.”

“Want ik woon nu al 42 jaar hier 
en hoor nu nog wel eens: jij bent 
import. Ja, dat is wel grappig 
hoor. Ik moet er altijd erg om la-
chen. Slaat ook nergens op, want 
iedereen doet het met een grote 
grijns.”

“Er moet een manier komen waardoor de 
Turkse en Nederlandse Terborgenaren wat 
meer bij mekaar komen. Want het is heel 
vaak gewoon een misverstand. Niet we-
tend hoe een andere cultuur in elkaar zit 
en daardoor lopen ook veel dingen stroef.”

Veel inwoners geven aan dat de sociale samenhang in 
Terborg niet goed genoeg is. Er zijn volgens inwoners 
veel verschillen tussen buurten, generaties en culturele 
groepen als het gaat om het contact met buren en elkaar 
kennen. Het hebben van sociale contacten, zoals familie, 
vrienden en buren, vinden inwoners belangrijk. Buren 
spreken elkaar op de stoep, maar komen niet altijd bij el-
kaar over de vloer. Verder wordt van mensen die in Terborg 
komen wonen verwacht dat zij een welkom organiseren 
voor de buurt. Deze verwachting is niet altijd duidelijk 
voor nieuwkomers, waardoor er soms geen welkom wordt 
georganiseerd en contacten in de buurt maken stroef ver-
loopt. Een aantal inwoners geeft aan wat ze al doen voor 
een ander in de buurt, zoals op de koffie gaan, tuinonder-
houd en activiteiten via verenigingen en de moskee. Tot 
slot is er sprake van wij-zij denken tussen de Nederlandse 
en Turkse gemeenschap door verschil in taal en cultuur. 
Het wij-zij denken is ook aanwezig bij jongeren en oude-
ren en bij Terborgenaren en nieuwkomers. Concreet zijn 
er de volgende behoeften:

 ·   Elkaars gebruiken en gewoonten beter  
leren kennen.

 ·   Het saamhorigheidsgevoel van groepen  
onderling vergroten.

 ·  Eén centrale plek voor ontmoeting waar je auto-
matisch verschillende groepen tegen komt.

16



“Wat ik ben vergeten te zeggen: 
met al het geld wat we organise-
ren hebben we eten gekocht voor 
de voedselbank en we hebben een 
kleding inzamelactie georgani-
seerd voor de mensen in Palestina 
en Syrië.”

“Ik ga wel langs bij een oude Ne-
derlandse man, want zijn vrouw 
is overleden en hij heeft niemand. 
Dus dat vind ik zielig en ga ik af 
en toe langs.”

“Over de opvang bijvoorbeeld. 
Mijn moeder die werkt in de se-
niorenzorg. Ook toevallig net van 
de week de schoonmoeder van een 
goeie vriend van mij is overle-
den. Die heeft hier in het Antonia  
gezeten.”

“Op het moment dat een van de 
kinderen moet worden wegge-
bracht en je hebt even geen tijd, 
dan ga je natuurlijk in je kring 
op zoek naar mensen die kunnen 
helpen.  Wij maken daar regel-
matig gebruik van.”

Stadsplan2020
Behoeften

18

D zORG EN MAATSCHAPPELIjkE ONDERSTEUNING

“Neem het Antonia. Dat is niet mis 
hoor. Dat zijn echt belangrijke voor-
zieningen. En er wordt ook door de 
gemeenschap wel het nodige bijge-
dragen met vrijwilligers.”

Over het algemeen zijn inwoners tevreden over de moge-
lijkheden voor zorg en ondersteuning in Terborg. Volgens 
inwoners is het goed geregeld en er zijn kennelijk geen 
urgente verbeterpunten op dit gebied. Terborgs Belang 
is ten tijde van het onderzoek al betrokken bij het pilot-
project ‘Hart van Terborg’. Concreet worden de volgende 
aandachtspunten benoemd:

 ·  Vanuit verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia  
meer de buurt in.

 ·  Aandacht voor ouderen die zelfstandig wonen 
(ondersteuning en eenzaamheid).

 · Aandacht voor mantelzorgers in Terborg.
 ·  Een centraal overzicht maken van de zorg-  

en welzijnsvoorzieningen in Terborg.

Doel voor 2020: 
Terborgs Belang is ook op het gebied van zorg 
en maatschappelijke ondersteuning belan-
genbehartiger van alle inwoners van Terborg. 
Terborgs Belang is betrokken bij ‘Hart van Ter-
borg’ en treedt in contact met verschillende 
zorg- en welzijnspartijen in Terborg. 

19
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Behoeften

“Ik vind dat er in Terborg veel 
initiatieven genomen worden. Er 
zijn een hoop vrijwilligers werk-
zaam die zich hard maken voor 
een aantal zaken, waaronder dus 
Terborgs Belang. En dat vind ik 
een goeie zaak.”

E IETS VOOR DE GEMEENSCHAP DOEN

Doel voor 2020: 
De samenleving verandert momenteel in 
de richting van een participatiemaatschap-
pij. Terborgs Belang stimuleert en faciliteert 
burgerparticipatie in alle vormen. Terborgs 
Belang stimuleert vrijwilligers door ze in het 
zonnetje te zetten, helpt nieuwe burgerinitia-
tieven op weg en treedt op als verbindingsper-
soon met Gemeente Oude IJsselstreek. 
Terborgs Belang maakt gebruik van haar net-
werk in Terborg en omstreken om iedereen die 
wat voor de gemeenschap wil doen met elkaar 
te verbinden en vooruit te helpen. Tegelijker-
tijd geldt: wacht niet op ons, maar ga zelf ook 
aan de slag! Wij zullen het in Terborg samen 
moeten doen.

“Dat zal jammer zijn, voor de 
verenigingen. Ik zie mensen van 
het bestuur afhaken en er komen 
geen anderen voor terug. Hoe 
gaat dat er uit zien? Daar maak 
ik me wel eens zorgen om. Wie 
kan daar wat mee doen?”

“Nou, dan worden er doeltjes 
neergezet voor de kinderen, die 
moeten dan van de gemeente 
weg… dan hebben de kinderen een 
hut gebouwd in de bosjes en dat 
moet dan ook weg. Ja, toch gek…”

“En dan denk ik hè, als jij zelf een 
visie hebt en iemand anders heeft 
een compleet andere visie, dan is 
het juist een mooie samenwer-
king, omdat diegene juist ideeën 
heeft die jij niet hebt.”

Mensen zijn vooral bereid om elkaar te helpen als het 
gaat om kortdurende hulp en ondersteuning en in min-
dere mate langdurige hulp. Ook blijkt dat een aanzienlijk 
deel van de inwoners bereid is om zijn of haar steentje 
bij te dragen aan Terborg. Knelpunten die tegelijkertijd 
genoemd worden: beschikbare tijd, gezondheid, de ge-
slotenheid van bestaande groepjes en het ontbreken van 
saamhorigheid tussen de groepjes. Veel inwoners geven 
aan al veel voor elkaar te doen, met name in het vereni-
gingsleven en via verpleeg- en revalidatiecentrum Anto-
nia. Inwoners formuleren zelf de volgende behoeften:

 ·  Saamhorigheid in de buurt behouden/versterken.
 · Betere band tussen alle Terborgenaren.
 ·  Ruimte voor nieuwe initiatieven van  

inwoners creëren.
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Behoeften

Stadsplan Terborg 
Behoeften

Deze top-3-behoeften kwamen het vaakst terug in zowel 
de antwoorden op de vragenlijst, tijdens de gesprekken 
aan huis en de avondbijeenkomst in Terborg. Als vrijwel 
alle inwoners hierover spreken, geeft dit een urgentie 
aan voor het Stadsplan2020. De top-3-behoeften krij-
gen extra aandacht om samen mee aan de slag te gaan.

Terborgs Belang benadrukt dat het bestuur niet alles al-
leen kan en samen met inwoners wil knokken voor de 
realisatie van de doelen voor 2020. Voor de top-3-be-
hoeften wil Terborgs Belang graag burgerparticipatie 
stimuleren om zo samen met de urgente behoeften aan 
de slag te gaan in Terborg.

TOP 3 BEHOEFTEN

1.  Ontmoetingsplekken voor  
jong en oud

2. Verkeersveiligheid
3.  Tegengaan van verpaupering 

en leegstand
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Suggesties voor concrete acties:

jeugdhonk
Verken met de verschillende groepen jonge-
ren (12-18 jaar) de behoeften en bijdragen 
voor een centrale ontmoetingsplek. Het 
moet hun plek worden en niet een algemene 
plek voor iedereen. Terborgs Belang kan sa-
men met een initiatiefgroep van de jongeren 
bij de gemeente aankloppen met de ideeën 
voor een jeugdhonk in Terborg.
Tip: In Beltrum is er een jeugdhonk in het verzor-
gingshuis met één afspraak: jongeren doen af en 
toe iets gezamenlijk met de ouderen die er  wonen.

B)  CREëER EEN PLEk VOOR ONTMOETING 

Het advies is om een gezamenlijke ontmoetingsplek 
voor ontplooiing van activiteiten en initiatieven beschik-
baar te stellen en ontmoeting te faciliteren. Terborgs Be-
lang kan samen met inwoners aan de slag om deze plek 
te realiseren. Gezien het feit dat er verschillende groepen 
in Terborg aanwezig zijn, is het belangrijk om alle wen-
sen en eisen te inventariseren, zodat jong, oud, Turkse of 
Nederlandse achtergrond allemaal gebruik kan maken 
van deze plek. Leegstand biedt kansen voor een centrale 
ontmoetingsplek in Terborg. 

A) BLIjf IN GESPREk

Na het verzamelen van behoeften en bijdragen van in-
woners is het belangrijk om met elkaar in gesprek te 
blijven. Inwoners onderling en met Terborgs Belang, on-
dernemers en de gemeente. Openheid, vertrouwen en 
elkaar regelmatig spreken over de mogelijkheden biedt 
de kans om actief met de plannen en acties aan de slag 
te gaan. 

Suggesties voor concrete acties:

Vrijwilligersbank
Veel inwoners van Terborg willen iets voor 
de gemeenschap betekenen, maar we-
ten niet altijd hoe of wat ze precies willen 
doen. Alle inwoners die graag iets voor de 
gemeenschap willen betekenen, kunnen 
zich bij een online vrijwilligersbank aan-
melden. In samenspraak met de inwoner 
kan gekeken worden waar er behoefte is 
aan een vrijwilliger en waar deze vrijwilli-
ger zich voor zou willen inzetten. De vrijwil-
ligersbank kan opgezet worden door een 
of twee vrijwilligers. Belangrijk is dat de 
vrijwilligersbank van en voor Terborg is en 
niet voor de regio. Men wil in eigen omge-
ving vrijwilliger zijn. Op de website vrijwil-
ligersbank van gemeente Oude IJsselstreek, 
genaamd BUUV zijn vraag en aanbod ook 
per dorpskern op te vragen. Zie website: 
https://oudeijsselstreek.buuv.nu

Naast de behoeften van inwoners uit het vorige hoofd-
stuk vindt u hier hun bijdragen in de vorm van ideeën, 
plannen en acties. Deze zijn in gesprek met inwoners 
en Terborgs Belang ontstaan. Sommige initiatieven zijn 
reeds actief, andere acties zijn suggesties voor zowel in-
woners als Terborgs Belang om mee aan de slag te gaan, 
al dan niet in samenwerking met anderen. Wilt u als 
inwoner aansluiten bij een initiatief of hebt u zelf een 
ander (beter) idee? Neem dan contact op met Terborgs 
Belang!
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Op basis van de dialoog 
vervolgstappen formuleren
Studenten SPH ontwikkelden voor de bij-
eenkomst in Terborg een werkvorm om 
met elkaar in gesprek te gaan. Deze werk-

vorm gaat uit van de dialoog (in plaats van 
discussie) om zo samen tot concrete ver-
volgstappen te komen. In allerlei situaties is 
deze werkvorm te gebruiken. Bijvoorbeeld 
bij het gesprek met jongeren en ouders 
over een jeugdhonk. De werkvorm is te ver-
krijgen via Terborgs Belang.
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E) SAAMHORIGHEID ONLINE

Met name jongeren zijn nu niet voldoende op de hoogte 
van wat er reilt en zeilt in Terborg. Wanneer jongeren via 
sociale media op de hoogte gehouden worden van ont-
wikkelingen en activiteiten in Terborg kunnen zij sneller 
hun mening geven of initiatief tonen. Zo worden jonge-
ren op de hoogte gehouden en betrokken bij activiteiten 
en voorzieningen voor Terborg. Belangrijk is wel dat de 
vorm aansluit bij de taal en gewoonten van jongeren.

Suggesties voor concrete acties:

Online platform voor jongeren waar alle 
verenigingen activiteiten promoten en  
samenwerken
Een online platform waar alle verenigin-
gen activiteiten kunnen promoten en sa-
menwerken. Een soort digitale stadskrant. 
Studenten Pedagogiek hebben inmid-
dels de facebookpagina gelanceerd. Deze 
wordt onderhouden door twee Terbor-
genaren: een jongere en een volwassene. 
Zie ook: www.facebook.com/jongerenterborg

Online één platform voor Terborg
Om wildgroei van online informatie te 
voorkomen is tijdens de bijeenkomst in 
Terborg een internetplatform voorge-
steld. Dit is één webpagina, gelinkt aan 
alle pagina’s van verenigingen en andere 
initiatieven uit Terborg. Zo zie je als je naar 
de voetbaluitslagen zoekt ook een keer 
iets over een andere vereniging, activiteit 
of oproep van Terborgs Belang.
Tip: In Varsselder-Veldhunten hebben vereni-
gingen één gezamenlijke hoofdpagina, zie ook 
www.varsselderveldhunten.nl 

Suggesties voor concrete acties:

Aanspreekpunt voor jongeren 
Jongeren hebben behoefte aan een concreet 
aanspreekpunt. Deze persoon moet affi-
niteit hebben met jongeren en hen op weg 
kunnen helpen. 

jongeren mee op sleeptouw nemen bij  
besprekingen / bestuursfuncties
Elke vrijwillige bestuurder kan een of twee 
jongeren of jongvolwassenen in de gelegen-
heid stellen om kennis te maken met bestu-
ren en het verenigingsleven. Op deze manier 
leren jongeren wat je allemaal kunt doen 
binnen een vereniging en krijgen bestuursle-
den nieuwe input van de jongere generatie.

C)  ORGANISEER GEzAMENLIjkE ACTIVITEITEN OM 
MEER SAMENHANG TUSSEN DE NEDERLANDSE 
EN TURkSE GEMEENSCHAP TE CREëREN

Middels het organiseren van gezamenlijke activiteiten 
kunnen zowel de Nederlandse als de Turkse Terbor-
genaren elkaars gewoontes beter leren kennen. Dit kan 
bijvoorbeeld door op scholen bewust aandacht te beste-
den aan culturele verschillen. Terborgs Belang kan sleu-
telfiguren benaderen en bij elkaar brengen.

Suggesties voor concrete acties:

Aandacht voor elkaars achtergrond
Vanuit de moskee worden al verschillende 
activiteiten georganiseerd die voor iedereen 
toegankelijk zijn, maar dit heeft een tegen-
vallende opkomst. Als de basisschool acti-
viteiten oppakt vanuit de gemeenschap als 
geheel (Turks/Nederlands en jong/oud) is het 
makkelijker om een groot bereik te creëren. 
De brede school heeft namelijk een neutrale 
positie. Nu is het niet zo dat de school dit zelf 
moet organiseren, maar wel een werkgroep 
van inwoners dit op de school kan organise-
ren waarbij ouders ook betrokken worden. 
Een soort ‘multiculti-les’ zou een uitkomst 
kunnen bieden om nader tot elkaar te ko-
men. Er kan bijvoorbeeld informatie gegeven 
worden over verschillende religies, met el-
kaar traditioneel gekookt worden en ouderen 
kunnen hun verhalen delen over hoe Terborg 
er vroeger uitzag.

Sleutelfiguren
Denk bijvoorbeeld aan mensen van de voet-
balvereniging of de moskee. Voordeel van het 
werken met sleutelfiguren is dat zij hun eigen 
groep kunnen motiveren deel te nemen aan 
elkaars activiteiten. Terborgs Belang heeft 
een faciliterende rol als het gaat om sleutel-
figuren bij elkaar te brengen.

D)   NATUURLIjk VERLOOP VAN fUNCTIES  
BIj VERENIGINGEN

Door jongeren als bestuurder persoonlijk op sleeptouw 
te nemen, kun je ze enthousiast maken voor het vrijwil-
ligerswerk. Terborgs Belang kan hier zelf mee beginnen 
door een aantal jongeren en jongvolwassenen aan zich 
te koppelen. Dit zou op den duur kunnen uitgroeien 
tot een jongerenraad of jongerenbestuur van Terborgs 
Belang. Op deze manier kunnen jongeren hun ideeën 
geven over hun doelgroep en wat zij nodig hebben met 
betrekking tot Terborg.
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Anders gebruik maken van 
kulturhus de Rietborgh
Het is de vraag of het plan om de oude Kame-
leon weer te openen, realistisch is. De Riet-
borgh is er voor alle inwoners van Terborg. 
Tijd om het pand optimaal in te richten samen 
met inwoners. De Rietborgh is een modern ge-
bouw met veel mogelijkheden. Momenteel is 
het gebouw niet goed afgestemd op de wen-
sen van inwoners. Tijd om samen met de ver-
schillende spelers in Terborg te kijken hoe de 
Rietborgh optimaal gebruikt kan worden door 
alle inwoners.  

Ontmoet elkaar bij Antonia: 
een open dag ter kennismaking
Er wordt een open dag georganiseerd door 
“Hart van Terborg” om mensen kennis te laten 
maken met verpleeg- en revalidatiecentrum 
Antonia. Dit gebouw heeft voor ouderen, los 
van zorg, veel te bieden. Denk aan ontmoe-
ting en vrijwilligerswerk. 
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H) HART VAN TERBORG

Hart van Terborg is een project waarin vanuit verpleeg- 
en revalidatiecentrum Antonia contact wordt gelegd 
met de buurt. Terborgs Belang neemt deel aan dit initia-
tief samen met zorg- en welzijnsorganisaties. Het Anto-
nia biedt veel voorzieningen en mogelijkheden die ook 
voor inwoners van Terborg interessant zijn. 

G) MELDPUNT VERkEERSVEILIGHEID

Terborgs Belang kan een meldpunt openen voor onveili-
ge oversteekpunten in Terborg. Op deze manier kunnen 
inwoners zelf aangeven wat er niet in orde is, maar ook 
hoe zij dit zouden aanpassen. Met deze gebruikersinfor-
matie kan Terborgs Belang de belangen behartigen bij 
de gemeente en provincie

Suggesties voor concrete acties:

Open een online meldpunt 
verkeers(on)veiligheid
Aan de sociale media van Terborgs Belang 
kan een meldpunt gekoppeld worden dat zich 
focust op de verkeersveiligheid voor voetgan-
gers, fietsers en automobilisten. 

Suggesties voor concrete acties:

Hart van Terborg
Project “Hart van Terborg” om het Antonia 
meer met de buurt in contact te brengen. Ter-
borgs Belang zit in de werkgroep met zorg- en 
welzijnsorganisaties.

Als onderdeel van project Hart van Terborg: 
“Ongekend talent”. Bijvoorbeeld een lokale 
vrijwilliger van het jaar uitroepen. Dit stimuleert 
senioren hun talenten te ontdekken en deze  
actief in te zetten voor de lokale samenleving.

App zorg en ondersteuning
App Stadsgids met informatie voor en door 
inwoners- en ondernemersverenigingen over 
zorg en ondersteuning in de buurt.

Uitzetten van de wandelroute Lokaal Omme-
tje tussen Terborg en Etten.
Inwoners benaderen via sociale media en per-
soonlijk voor onderhoud (per toerbeurt) en het 
schuren en verven van meubilair. Terborgs- en 
Ettens Belang en verschillende natuurvereni-
gingen inschakelen voor de routebeschrijving 
en verspreiding hiervan in de regio.

Welkomstborden bij invalswegen Terborg
Inmiddels zijn er vier welkomstborden ge-
plaatst door Terborgs Belang. Verenigingen en 
comités kunnen de borden ook gebruiken voor 
hun aankondiging van activiteiten in Terborg.

f)  GA LEEGSTAND EN VERPAUPERING OP  
CREATIEVE WIjzE TE LIjf

De trends in de detailhandel zorgen voor een afname 
van het aantal winkels. Lege etalages zorgen voor een 
trieste aanblik. De verpaupering en leegstand zijn voor 
veel inwoners van Terborg een doorn in het oog. Leeg-
stand is ook voor eigenaren een probleem. Vastgoed 
rendeert namelijk alleen wanneer het wordt gebruikt. 
Terborg is een oud stadje met een geschiedenis waar 
veel kan worden uitgehaald. Besteed aandacht aan de 
mooie punten van Terborg. Zo kun je dichtgetimmerde 
ramen veranderen in graffiti kunstwerken van bijvoor-
beeld het kasteel Wisch. Een andere mogelijkheid is om 
een van de leegstaande panden om te vormen tot cen-
trale ontmoetingsplek.

Suggesties voor concrete acties:

Revitaliseren van leegstaande 
gebouwen in Terborg
Er staan een aantal gebouwen leeg in Ter-
borg. Veel gebouwen hebben een particu-
liere eigenaar. Samen met de eigenaren in 
gesprek gaan over de toekomst van deze 
panden. De panden die in bezit zijn van de 

gemeente zouden ingezet kunnen worden 
voor gemeenschappelijke doeleinden. 
Voor de uitstraling zijn er tal van creatieve 
uitingen te bedenken.
Tip: In Hengelo (OV) biedt de gemeente samen 
met vastgoedeigenaren gratis winkelpanden 
aan voor veelbelovende startende ondernemers.

Opfleuren straatbeeld
Opfleuren van het straatbeeld middels 
groen en bloembakken aan de lantaarn-
palen door inwoners met financiële on-
dersteuning van de gemeente. Tijdens de 
presentatie van het eindrapport is hier 
reeds over gesproken. Alle buurten kun-
nen hier aan meedoen.  

Oppakken van groenonderhoud
Een inventarisatie maken welke specifieke 
verbeterpunten er liggen t.a.v. het groen-
onderhoud en wie als vrijwilliger wil bij-
dragen aan onderhoudswerkzaamheden. 
Vrijwilligers mogen zelf het groenbudget 
inzetten, aldus de gemeente.

Neem de geschiedenis van Terborg als  
uitgangspunt
Terborg is een oud stadje. Historische ge-
bouwen maken Terborg in potentie inte-
ressant voor toeristen. Neem de historie 
van de stad als uitgangspunt om Terborg 
aantrekkelijk te maken. 
Tip: De Achterhoekse stad Groenlo speelt han-
dig in op haar verleden: http://groenlo.nl

29

Buurtwhatsapp
Een BuurtwhatsApp is een WhatsAppgroep 
die zich richt op het signaleren van verdach-
te situaties in een bepaalde wijk of buurt. 
Het doel is zorgen voor meer ogen en oren 
voor de politie en andere toezichthouders. 
Daarnaast zorgt een Buurt whatsapp voor 
contacten in de buurt.

28
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Vereniging Terborgs Belang is eigenaar van dit stads-
plan, samen met de inwoners van Terborg. Dit betekent 
niet dat Terborgs Belang alle genoemde acties zelf kan 
uitvoeren vóór 2020. De vrijwilligers uit het bestuur van 
Terborgs Belang hebben juist de hulp van inwoners no-
dig bij het verwezenlijken van de doelen uit het stads-
plan. Terborgs Belang zal met name een faciliterende rol 
hebben bij de uitvoering van de acties. Dat betekent dat 
het bestuur initiatieven ondersteunt en belangen be-
hartigt waar nodig. Zonder medewerking van (groepen) 
inwoners lukt dit echter niet. Er zal altijd draagvlak en 
inspanning nodig zijn om tot resultaten te komen.
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Samen aan de slag in Terborg

UW BIjDRAGE AAN TERBORG

Wanneer iedereen zich inzet voor Terborg is het zeker 
mogelijk om van Terborg een betere en leukere plek te 
maken om te wonen en te leven. Wat zijn uw talenten, 
waar bent u goed in, waar hebt u contacten? Terborgs 
Belang daagt iedereen uit om een bijdrage te leveren 
aan Terborg. Het mag een grote bijdrage zijn, het kan 
een kleine bijdrage zijn. Samen staan we sterk: vele han-
den maken licht werk. 

DRAAGVLAk EN BIjDRAGEN 
INWONERS

Bij de genoemde acties wordt steeds draagvlak ge-
zocht bij (groepen) inwoners. Zonder draagvlak géén 
actie. Om dit draagvlak te peilen zijn er verschillende 
mogelijkheden, zoals online door Terborgs Belang via  
www.terborgsbelang.nl en www.facebook.com/Terborgs-
Belang en tijdens ledenvergaderingen van Terborgs 
Belang. Naast deze bestaande manieren ontwikkelden 
studenten van de HAN een facebook gericht op jonge-
ren in Terborg: www.facebook.com/jongerenterborg. 
Juist omdat blijkt dat de doelgroep jongeren onvoldoen-
de bereikt wordt door Terborgs Belang en andere initi-
atieven uit Terborg. Via deze weg worden jongeren op 
een laagdrempelige manier aangesproken. Er zijn twee 
beheerders (een jongere en een volwassene) uit Terborg 
bereid gevonden die de facebookpagina voor jongeren 
actief houden.

PARTNERS
Naast samenwerking met alle inwoners, zoekt Terborgs 
Belang actief naar samenwerking met bedrijven en ver-
enigingen uit Terborg. Met Gemeente Oude IJsselstreek 
is de samenwerking vastgesteld in een convenant. 

De afbeeldingen op de volgende 
pagina’s dagen u uit om wat voor 
Terborg te doen. ‘Mijn talenten’ 
kunt u gebruiken om uw positie-
ve kwaliteiten in kaart te brengen. 
Met ‘mijn wensen’ vertaalt u uw 
kwaliteiten naar concrete wensen 
en acties voor uzelf en in samen-
werking met anderen uit Terborg. 
Suggestie: Ga in gesprek met uw 
buur, vriend of kennis uit Terborg 
en vul ‘mijn talenten’ en ‘mijn 
wensen’ samen in. Vergeet niet 
uw bijdragen aan Terborg door te 
geven. Terborgs Belang brengt zo 
de wensen en talenten van inwo-
ners bij elkaar.

Ik kan goed...

Ik word blij van... Ik houd van...

U kunt mij altijd 
wakker maken voor...

Ik ben een liefhebber 
van...

Ik durf goed... Mijn ideaal is...

Het leuke aan 
mij is...

MIJN TALENTEN

Vul deze afbeelding en stuur ze naar: 
Terborgs Belang, Handelstraat 17, 7061BE Terborg
of: info@terborgsbelang.nl
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MEER wETEN? KijK EENS OP dE wEBSiTE OF OP 
FACEBOOK. HEBT u EEN VRAAg OF idEE? 
BEL OF MAiL ONS dAN gERuST.

WENS 1
Ik zou graag 
voor Terborg...

Vul deze afbeelding en stuur ze naar: 
Terborgs Belang, Handelstraat 17, 7061BE Terborg
of: info@terborgsbelang.nl

1.  Om dit te bereiken 
ga ik......

1.  Om dit te bereiken 
ga ik......

2.  Wie kan me daarbij 
helpen?

2.  Wie kan me daarbij 
helpen?

3.  Wat heb ik daarvoor 
nodig?

3.  Wat heb ik daarvoor 
nodig?

WENS 2
Ik zou graag
voor Terborg...

MIJN WENSEN

naam______________________________________________________________________________________

datum_____________________________________________________________________________________

email_______________________________________ telefoon______________________________________
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VERENIGING 

 Terborgs Belang

Terborg verandert. de samenleving beweegt zich mo-
menteel in de richting van een participatiemaatschap-
pij. Terborgs Belang zet met het Stadsplan2020 een 
nieuwe stip op de horizon. Als belangenorganisatie 
behartigt Terborgs Belang sinds 1907 de belangen van 
alle inwoners van Terborg en dat blijven we doen. 

Maar er zijn ook nieuwe taken bijgekomen: Terborgs 
Belang stimuleert en faciliteert burgerparticipatie in 
al haar vormen in Terborg. Terborgs Belang stimuleert 
vrijwilligers door ze in het zonnetje te zetten,  helpt 
nieuwe burgerinitiatieven op weg en treedt op als ver-
bindingspersoon met gemeente Oude ijsselstreek. 
Terborgs Belang maakt gebruik van haar netwerk in 
Terborg en omstreken om iedereen die wat voor de 
gemeenschap wil doen met elkaar te verbinden en 
vooruit te helpen. Op deze manier willen wij Terborg 
versterken en verbeteren.

Aan de basis van dit stadsplan ligt onderzoek van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij brachten de 
behoeften van inwoners in kaart op het gebied van wo-
nen, groen, veiligheid, voorzieningen, elkaar kennen, 
zorg, maatschappelijke ondersteuning en iets voor de 
gemeenschap doen. Samen met de inwoners van Ter-
borg zijn er concrete plannen en acties gemaakt die u 
terugvindt in dit Stadsplan2020. 

Tegelijkertijd geldt: wacht niet op ons, maar ga zelf ook 
aan de slag! Samen maken we Terborg mooier en beter.

Terborg, maart 2016.


