
‘Holtum 2.0: Samen aan de slag’ op woensdagavond 24 oktober 

De werkgroep Holtum 2.0 organiseert op woensdagavond 24 oktober een bijeenkomst in 

gemeenschapshuis De Auw Sjoal onder de naam ‘Samen aan de Slag’, waar iedereen die de toekomst 

van de leefgemeenschap Holtum mee vorm wil geven, van harte welkom is. 

30 januari j.l. vond er een druk bezochte dorpsbijeenkomst plaats waarin de 

leefbaarheidproblematiek van het dorp centraal stond en een aantal leefbaarheidthema’s werden 

toegelicht. Op 30 mei j.l. vond er in de Auw Sjoal een zogenaamd praatcafé plaats om al 

discussierend in kleinere groepjes concrete ideeën en wensen bij de leefbaarheidthema’s aan te 

dragen. De sfeer was bijzonder goed. De betrokkenheid was groot en de deelnemers waren zeer 

gemotiveerd om een bijdrage te leveren. Het leverde een stortvloed aan concrete(re) voorstellen op, 

waarbij iedereen ook zijn of haar prioriteiten aan kon geven. .  

De resultaten van deze vruchtbare avond zijn in kaart gebracht en teruggekoppeld naar de 

aanwezigen. Ook is er verslag over gedaan aan de hele dorpsgemeenschap middels Facebook en de 

Houtemse Gezet, die door Holtum 2.0 sinds begin dit jaar regelmatig wordt uitgebracht. De 

werkgroep Holtum 2.0 heeft inmiddels uit de grote berg voorstellen een achttal groepen met 

concrete, kansrijke ideeën en suggesties geselecteerd. Het doel is nu om een aantal van deze ideeën 

in de nabije toekomst samen met en door dorpelingen tot realisatie te laten komen.  

De 8 groepen van ideeën en wensen zijn: 

1. Ideeën voor en met jeugdigen  

2. Ideeën om elkaar binnen het dorp te helpen  

3. Ideeën rondom duurzaam wonen   

4. Ideeën om elkaar (vaker) te ontmoeten en samen dingen te ondernemen 

5. Ideeën om nieuwe dorpsbewoners sneller, beter te laten integreren 

6. Ideeën over beter onderhoud  en gebruik van landschapspark d’n Dreesj 

7. Ideeën om het cultureel & materieel erfgoed van Holtum beter te bewaren en uit te dragen 

8. Ideeën in het kader van het vergroten van de veiligheid 

Nu is de tijd aangebroken om zaken concreet aan en op te pakken. Wij nodigen inwoners van Holtum 

heel graag uitnodigen om op woensdagavond 24 oktober om 19.00 uur naar de Auw Sjoal te komen 

om mee te denken over de concrete uitwerking van de ideeëncluster die hun persoonlijk het meeste 

aanspreekt, en waar ze zich graag persoonlijk op de een af andere wijze voor in willen zetten.  

Voor elke ideeëncluster staat een gesprekstafel met een van de leden van de werkgroep Holtum 2.0 

als gespreksleider gereed. Maak bij binnenkomst uw keuze. De zaal is open om 18.45 uur en uiterlijk 

om 21 uur wordt afgerond. Hierna kan er uiteraard in het cafégedeelte nog gezellig worden 

nagepraat.  

Wij hopen van ganser harte veel inwoners te mogen begroeten. Heeft u nog vragen. U kunt ons 

bereiken via emailadres info@dorpsplatformholtum.nl  

 

De werkgroep 
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