Over ons
Heeft u een idee voor de leefbaarheid in uw omgeving? En wilt u hier samen met anderen aan werken?
Dan staat de Leefbaarheidsalliantie Gelderland voor u klaar!
Vier Gelderse organisaties die, elk vanuit hun eigen expertise, initiatieven van actieve bewoners ondersteunen:
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Spectrum, partner met elan,
Zorgbelang Inclusief en Plattelands Jongeren Gelderland.
Wij combineren onze kennis en ervaring om samen met u goede projecten tot stand te brengen met
als doel samenredzaamheid te realiseren en de kwaliteit van leven, wonen en werken te verbeteren.
De Leefbaarheidsalliantie wordt gefinancierd door de provincie Gelderland.

Contact
De Leefbaarheidsalliantie is in de hele provincie actief: in dorpen, steden, wijken, buurten en buurtschappen.
Voor stichtingen, verenigingen, initiatiefgroepen, platforms, enzovoorts.
U kunt ons volgen via Facebook en Twitter.
In elke regio is een team samengesteld met tenminste een persoon vanuit iedere alliantiepartner.
De mensen in de teams kennen de regio, adviseren en ondersteunen initiatiefnemers en beantwoorden vragen
over leefbaarheidsinitiatieven.

U kunt direct contact opnemen met teamleden in uw regio:
Noord-West Veluwe en Foodvalley
Jennifer van Leur

06-12110878

jennifervanleur@zorgbelanginclusief.nl

Annemarie Dubbink

06-51625881

annemarie.dubbink@pjgelderland.nl

Tom Verhoef

06-28127510

t.verhoef@spectrumelan.nl

Vanessa Jacobs

06-30313584

vanessajacobs@dkkgelderland.nl

Gemeenten: Wageningen, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Barneveld, Renkum, Putten, Ermelo, Harderwijk,
Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Heerde, Hattem
Achterhoek en Stedendriehoek
Sylvia Sikkema

06-82330665

sylviasikkema@zorgbelanginclusief.nl

Margret Klein Holkenborg

06-55824416

m.kleinholkenborg@spectrumelan.nl

Annemarie Dubbink

06-51625881

annemarie.dubbink@pjgelderland.nl

Peter van Heek

06-30274053

petervanheek@dkkgelderland.nl

Gemeenten: Winterswijk, Oost Gelre, Aalten, Oude IJsselstreek, Berkelland, Doetinchem, Bronckhorst,
Montferland, Apeldoorn, Zutphen, Lochem, Brummen, Epe, Voorst
Stadsregio Arnhem en Rijk van Nijmegen
Mirjam Arends

06-13488472

mirjam.arends@pjgelderland.nl

Lotte van Ooijen

06-23790551

l.vanooijen@spectrumelan.nl

Stef Harweg

06-36412756

stefharweg@zorgbelanginclusief.nl

Guido Ariessen

06-10231844

guidoariessen@dkkgelderland.nl

Gemeenten: Arnhem, Renkum, Rheden, Doesburg, Rozendaal, Duiven, Westervoort, Zevenaar, Rijnwaarden,
Overbetuwe, Lingewaard, Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Wijchen, Beuningen, Druten
Rivierenland
Sylvia Sikkema

06-82330665

sylviasikkema@zorgbelanginclusief.nl

Charlotte Post

06-14535176

c.post@spectrumelan.nl

Annemarie Dubbink

06-51625881

annemarie.dubbink@pjgelderland.nl

Odile Jansen

06-22863176

odilejansen@dkkgelderland.nl

Gemeenten: Neder-Betuwe, Neerijnen, Buren, West Maas en Waal, Tiel, Geldermalsen, Lingewaal, Culemborg,
Zaltbommel, Maasdriel

Wie vormen de
Leefbaarheidsalliantie?
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)
DKK Gelderland bestaat uit circa 300 dorpsbelangorganisaties en dorps-

www.dkkgelderland.nl

huisbesturen. In dit sterke netwerk kunnen leden onderling inspiratie en

0314 631 168

kennis uitwisselen, elkaar vragen stellen en ervaringen delen. Gezamenlijk

Kerkstraat 72

vormen de leden een krachtige stem, die op politiek en bestuurlijk niveau

6987 AD Giesbeek

aandacht vraagt voor vraagstukken van kleine kernen. Het werkveld van

info@dkkgelderland.nl

bewoners die zich inzetteen voor de leefbaarheid van hun dorp, buurt of
wijk laat zich moeilijk begrenzen. De DKK-medewerkers beantwoorden
vragen, delen kennis en bieden ondersteuning en procesbegeleiding
bij projecten. Vrijwilligers die zijn opgeleid tot procesbegeleiders voor
dorpsontwikkelingsplannen, leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

Spectrum, partner met elan
Spectrum, partner met elan is een ondernemende adviesorganisatie in het

www.spectrumelan.nl

sociale domein, met als speerpunt ‘leefbaarheid’. Onze missie is: ‘’Écht

026 352 34 20

voor iedereen”, waarbij écht ook staat voor onze handelswijze: oprecht en

Zeelandsingel 40

betrouwbaar. Met betrokkenheid, met zorg voor elkaar en de omgeving.

6845 BH Arnhem

We ondersteunen en stimuleren anders denken, we verbinden systemen en

info@spectrumelan.nl

mensen en zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden en perspectieven
vanuit deze doelstelling. We helpen elkaar begrijpen en we benutten talenten
en energie om samen tot een mooiere samenleving te komen. We bewegen
mee met een wereld die in beweging is én we zorgen dat anderen gaan
bewegen. We werken met ons hart en maken de wereld een stukje mooier.

Zorgbelang Inclusief
Zorgbelang Inclusief streeft –vanuit het perspectief van burgers- naar

www.zorgbelanginclusief.nl

een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige

088 92 94 000

positie inneemt en men er met elkaar vorm aan geeft. Om dit te bereiken

Weerdjesstraat 168

werken we nauw samen met ruim 475 burgerinitiatieven, patiënten-/

6811 JH Arnhem

consumentenverengingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en

info@zorgbelanginclusief.nl

cliëntenraden. Wij adviseren zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten
en burgerinitiatieven. Want duurzame oplossingen bereiken we alleen
samen met de mensen waar het om gaat.

Plattelands Jongeren Gelderland (PJG)
Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) is een zelfstandige professionele

www.pjgelderland.nl

organisatie vóór en dóór jongeren van het Gelderse platteland. Wij initiëren

06 1348 8635

en organiseren innovatieve projecten en activiteiten om een perspectiefvol,

Zeelandsingel 40

vrijwillig jeugd- en jongerenwerk op het Gelderse platteland te stimuleren

6845 BH Arnhem

en de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren te vergroten. Wij willen

info@pjgelderland.nl

de verbondenheid tussen jongeren verbeteren. Wij willen bijdragen aan een
leefbaar en aantrekkelijk platteland voor jongeren.

