
ZEGGE BLOEIT



ZEGGE

Zegge telt in totaal 1965 inwoners 

waarvan er 964 man en 1001 vrouw zijn. 

De leeftijden zijn als volgt verdeeld: 

236 tussen 0 en 14 jaar, 

244 tussen 15 en 24 jaar, 

381 tussen 25 en 44 jaar, 

700 tussen 45 en 64 jaar, en 

404 is 65 jaar of ouder.

Zegge

1965 inwoners

12%  0-14 jaar

12% 15-24 jaar

20% 25-44 jaar

36% 45-64 jaar

20% 65+

Rucphen

22276 inwoners

13%  0-14 jaar

11% 15-24 jaar

21% 25-44 jaar

35% 45-64 jaar

21% 65+

Roosendaal

76960 inwoners

16%  0-14 jaar

11% 15-24 jaar

23% 25-44 jaar

30% 45-64 jaar

20% 65+
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Demografische factoren.

Kunnen we die beïnvloeden?



VERENIGINGEN

Er meer dan 40 

verenigingen en

stichtingen hun

standplaats hebben

in Zegge

Wist u dat:

Nee?
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Demografie komt terug in het 

bestaansrecht van deze verenigingen.

Een nieuwe burger die langer in Zegge 

woont, zal zich voegen en actief 

worden bij een of meerdere 

verenigingen.



Elkaar ondersteunen
Communicatie is het sleutelwoord. Hier voor u staat

Zegge Bloeit. Het dorp heeft de stichting nodig om 

actief ondersteuning te bieden aan een ieder die de 

leefbaarheid in Zegge vergroot.

Waarom?

We vissen uit dezelfde vijver, het wordt

moeilijker om vrijwilligers en bestuurders te

vinden. Ook financieel wordt het voor veel

verenigingen moeilijker.

Kinderen groeien niet meer op met 

het lokale verenigingsleven. 

Leefbaarheid op het dorp wordt

minder.

Samen staan we sterk. Collectiviteit biedt

voordelen. Samen kunnen we meer, én

gezamelijke doelen realiseren!
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ZEGGE BLOEIT, Onze missie

Dit zal uitgedragen moeten worden door 

de aanwezigen hier naar iedereen die 

ons dorp een warm hart toedraagt.
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Het dorp Zegge nog meer laten groeien tot een zelfredzame samenleving, 

waarbij de sociale cohesie een belangrijke drijfveer is voor een goede 

leefbaarheid. Kortom, we zetten gezamenlijk “Zegge in bloei”.

ZEGGE BLOEIT, Onze visie
• Door samenwerking tussen belanghebbenden te bevorderen om uit te 

groeien tot een zelfredzame samenleving.

• Beschikbare kennis en kunde moet een gemeengoed worden.

• De stichting is de schakel tussen begunstigden (inwoners, ondernemers, 

stichtingen, verenigingen en overheden)

• Goede communicatie en gelijkwaardigheid 

• Ieder persoon of entiteit wordt uitgedaagd om inbreng te leveren

De volgende 

verenigingen zijn de 

samenwerking al 

gestart:

TC Hooghei

VV DIOZ

‘t Meulekwartier

SKW

Dorpsraad

St Cecilia



Doelstellingen Zegge Bloeit:

Samenwerking met de Dorpsraad is essentieel. 

Aangezien de Dorpsraad het communicatie

kanaal richting het gemeentebestuur is.
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• De stichting verzamelt actief informatie bij haar begunstigden, zoekt 

wederzijdse belangen tussen begunstigden en brengt begunstigden bijeen 

om gezamenlijke doelen te stellen en realiseren. 

• De stichting beoogt met haar werkzaamheden de samenhorigheid in Zegge 

te bevorderen en hiermee een bijdrage te leveren aan een veilige, sociaal 

verbonden leefgemeenschap en aan een goed woon-en leefmilieu.



Bereikbaarheid Zegge Bloeit:

Het bestuur wil een herkenbaar actief beleid inzetten om met u in contact te 

komen. De stichting wil gemakkelijk bereikbaar zijn en zich open op stellen.

Door middel van een 6 tot 8-tal contactavonden per jaar, die plaats gaan vinden op 

een nader te bepalen locatie, maar bij voorkeur bij de belanghebbende in het 

dorp.  Tijdens deze bijeenkomsten willen we actuele thema’s bespreken en/of 

voorleggen. Op deze contactavonden kunt uzelf ideeën inbrengen of behoeftes 

aangeven. 

Persoonlijk contact leggen met het bestuur staat voorop, omdat we goede 

communicatie essentieel vinden. Het bestuur moet dus makkelijk vindbaar en 

aanspreekbaar zijn.

De contactgegevens zijn te vinden via onze  website , of andere media en op 

herkenbare locaties in het dorp. 

www.zeggebloeit.nl @ZeggeB info@zeggebloeit.nl

Zegge bloeit is 

aanwezig op 

de kerstmarkt

http://www.zeggebloeit.nl/


Wordt dit onze toekomst?

 Samenwerking tussen ondernemers uit dorp en omgeving

 Krachten bundelen ondernemers onderling (leven inblazen

in de ondernemersvereniging)

 Zegge toeristisch aantrekkelijk maken en promoten

 Agenda’s afstemmen en evenementen bekend maken

 Initiatieven uit samenleving ondersteunen en faciliteren

 Herintroduceren van wijk en buurtverenigingen.

 Waar denkt u aan?

De wijk en buurtverenigingen spelen een belangrijke rol

in het contact houden met de bewoners. Een simpel

welkom bij het komen wonen in de wijk opent deuren en

vergemakkelijkt het contact. Vanuit bijvoorbeeld de 

Zonnebloem een bezoekje bij ziekte, etc..

PRESENTATIE 3 DECEMBER 2018



Wat hebben we nodig?

 Draagvlak

 Zetelt in de Nieuwenbergh

 Het Algemeen Bestuur bestaat uit minimaal 3 personen (voorzitter, 

penningmeester en Secretaris) en tenminste 2 overige bestuursleden

 Vrijwilligers voor dagelijkse gang van zaken

 Inbreng van bewoners, ondernemers, verenigingen etc.

We moeten kijken in de toekomst. Starten in het hier en nu. 

Waar heb jij behoefte aan, wat is er nodig?

We willen graag jou ideen horen.
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Visie overheid Overheid faciliteert en stimuleert burgerinitiatieven

Kwaliteit van leefomgeving wordt plicht van de inwoner.

De volgende termen heeft u al vast gehoord: 

Burgerparticipatie, zelfredzame gemeenschap

Het delen van kennis en het bundelen hiervan is belangrijk. 

Iedereen kan hiervan profiteren. Stel je eens dienbaar op, 

wat kan jij inbrengen, waar ben jij goed in?

Dit geld ook voor ondernemers. Een klein deel van 

jouw tijd en expertise geven is een goede

investering.
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mantelzorg

0 op de meter

Buurt mobiliteit

Statushouders

Vereenzaming

Wijkagent



Voorbeelden

 Een duurzaam dorp door cooperatief zonnepanelen te plaatsen op een dak of 

weiland

 Gezamelijke inkoop om een zo goed mogelijke prijs af te dwingen

 Helpen om starters van een woning te voorzien

 Gezamelijke evenementen organiseren (Beachweekend)

 Repair Café

 Micro economie

 Lets kring (Locaal Economisch Transactiesysteem)

 Buurtvolkstuin

 Uw Idee?
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Dorpsraad en

Gemeente

Verenigingen

Overheid en instanties

Ondernemers

Bewoners
Bezoekers

Sociaal Cultureel Werk

Jij? Zegge

Bloeit


