
RANDVOORWAARDEN (voorkeur)
• Je komt uit De Liemers (Dit is een pré) en je wilt iets betekenen voor je omgeving.

• Je deelt je ervaringen met andere studenten van andere opleidingen in de Krachtige 

Regionale Leerkring (KRL) De Liemers (Zevenaar). 

• Je bent aanwezig bij de kick-off in februari, je geeft een tussen- en eind presentatie samen 

met andere studenten voor provincie, gemeenten en betrokken partners.

• Je vindt het leuk om ‘te netwerken’ met verschillende maatschappelijke partners.

• Vanuit de KRL De Liemers krijg je inhoudelijke en procesmatige ondersteuning waar 

nodig.

Kulturhus de Nieuwhof in Westervoort
Onderdeel van Leefbaarheidsprogramma in De Liemers

AANLEIDING / PRAKTIJKVRAAG

Westervoort heeft een Kulturhus

‘De Nieuwhof’. Men ging uit van 

betrokkenheid van omwonenden 

maar dit lijkt in zeer beperkte 

mate het geval te zijn. 

De ‘culturele’ ontmoetingen 

inwoners van Westervoort blijven 

beperkt terwijl dit wel één van de 

doelstellingen van het Kulturhus

is. 

ACHTERGROND

In de Liemers zijn  provincie, 

gemeenten, wijk-, dorps-

belangen, welzijns- en 

netwerkorganisaties gestart 

met een gezamenlijk actie-

gericht uitvoeringsprogramma 

om de leefbaarheid in de 

Liemers te verbeteren. 

Dit wil men bereiken door:

1. Wijk- en dorps-

belangenorganisaties te 

versterken  en

2. Toekomstbestendigheid 

van accommodaties te 

verbeteren.  

DOEL ONDERZOEK

Bijdrage leveren aan  integrale, 

innovatieve en positieve 

leefbaarheids-aanpak.

Inzicht in (on)mogelijkheden, 

behoeften en wensen van 

inwoners uit Westervoort om vorm 

te geven aan de betrokkenheid bij 

het Kulturhus in Westervoort. 

D.m.v. het onderzoek betrokken-

heid vergroten.

GESCHIKT VOOR:

Student 

die geïnteresseerd is in 

vraagstukken van de locale 

overheid en bij wil dragen

aan burgerparticipatie in 

kleine kernen.  

Student die een breed 

netwerk op willen bouwen

(goed voor arbeidsmarkt en 

CV).

CENTRE OF EXPERTISE KRACHTIGE KERNEN ZORGALLIANTIE
Opdrachtgever: Wordt komende tijd bepaald, gemeente, welzijnswerk…

Contactpersoon: Lisa.vandenheuvel@han.nl 06 5529 1148

RESULTAAT

Kulturhus krijgt een meer 

verbindende functie in het 

dorp en draagt met haar 

aanbod bij aan onderlinge 

verbondenheid.

mailto:Lisa.vandenheuvel@han.nl

