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FAN VAN DOOSPEL
Ospel, voor ons is het Doospel, is een dorp dat je een écht thuis kan geven. Een
gemoedelijke gemeenschap waar jong en oud zich samen pakken om het dorp
leefbaar, saamhorig en gezellig te houden. Vele inwoners zijn fan van Doospel
en zetten zich in voor de gemeenschap.
Met een perfecte mix van ruimte, rust en natuur, een rijk verenigingsleven en
veel ondernemerschap is het goed wonen, werken en leven in Doospel.
Doospel staat de komende jaren ook voor grote uitdagingen. De sterke
verenigingsstructuur staat onder druk, de betrokkenheid van de inwoners mag
verder versterkt worden en we zullen met elkaar moeten blijven zorgen voor
een vitaal dorp. En dat kunnen we alleen samen. Samen zullen we de schouders
moeten blijven zetten onder Doospel om er samen beter van te worden.
We moeten er samen voor zorgen dat alle Ospelnaren fan worden van Doospel.
We geloven dat we samen Doospel letterlijk en figuurlijk in beweging brengen,
dat we het dorp en de inwoners verbinden en dat we zorgen voor ontmoeting
en ontspanning waar we blij en gelukkig van worden.
Fan van Doospel vormt de richting en de ambitie om met elkaar aan de slag
te gaan om kleine en grote successen te behalen en die met elkaar te vieren.
Doospel zijn we zelf en daar zijn we fan van!
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HET PROCES
In de afgelopen maanden hebben een aantal bijeenkomsten
plaatsgevonden over de ontwikkelingen in Doospel in het
algemeen en op verenigingsgebied in het bijzonder.
Een van de belangrijkste conclusies van deze avonden
is dat we met elkaar moeten blijven zorgen dat Doospel
leefbaar en saamhorig blijft en dat de verenigingen daar
een belangrijke rol in hebben.
Maar ook dat we met elkaar blijven dromen en bovenal
ambities hebben. Van groot tot klein. Samen hebben we de
kracht om Doospel mooier te maken. Dat vraagt om ambitie
en inspiratie. En daar zetten we ons samen voor in. De
uitkomsten en resultaten van de bijeenkomsten zijn in dit
document uitgewerkt en vertaald.
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WAT MAAKT DOOSPEL
ONDERSCHEIDEND?
4. Epo Tour

werkende mensen op het land

“

2. Nog te hervormen kern
3. Uitzonderlijke buitenkermis

1. Moulin Blues
Festivalsfeer
2. Rijkelijk
verenigingsleven
3. Wandeldorp
naar alle kanten

Ospel (Natuur)

“

“

voor elkaar klaar
2. Waerse minse
3. Boeren + natuur

1. Intern: groot saamhorigheidsgevoel. Zie ook bloeiend verenigingsleven
2. Extern: Moulin Blues, de Peel, nabij kanalenviersprong, Tour d’Oospel,
plattelandsgemeente, Boerengeluk, Albanera, loeigezellig, peelslak

“

3. De Peel. Bezoekerscentrum ligt in

“

2. Molen > cultuur

1. Hechte band, staan

“

“

1. Kerk (Cuypers) + pastorie > cultuur

“

1. Boerse gebeuren
2. Fanatieke aanhang
3. Zelf ondernemend

“

3. Moulin Blues

“

“

“

2. Kermis

1. Groot gemaakt door hard

“

“

1. Peel

FAN VAN DOOSPEL
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BENOEM JOUW BESTE
IDEE VOOR DOOSPEL

“

Vernieuwing van de kern.

“

Aantrekken

d’Oospel.

“
Een

van

veiliger gevoel

ondernemers.

creëren.

“

Proberen om start-ups

“

“

Een fietspad/voetpad

& startup cultuur op

van Ospeldijk naar

Gebbelsweg te krijgen.

buitencentrum de Pelen.

“

“

“

“

ontmoet en plezier heeft.

eetgelegenheid.

de kaart zet. > naast Tour

“

waar iedereen elkaar

incl. terrassen/

dat Doospel (nog meer) op

hiervan.

levendige dorpsstraat

Aerthijsplein

van Ospel en Ospeldijk

Aerthijsplein en opknappen

“

Herinrichting

voor en door de inwoners

Verbinding kerkplein met

Een dorpsdag met

“

Organiseren van een
(regionaal) evenement in +

“

“

“
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GROETE
OET
DOOSPEL
In de afgelopen maanden hebben
een aantal bijeenkomsten
plaatsgevonden over de
ontwikkelingen in Doospel in het
algemeen en op verenigingsgebied
in het bijzonder.
Ospelnaren samen aan de slag
met hun uitdagingen van vandaag,
de ambities voor 2022 en waar
morgen al mee te beginnen.
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IK BEN FAN VAN
DOOSPEL, OMDAT:

“

Ik kan leven

“

De peel
in de

“
Er een “ons kent ons”
gevoel heerst.

achtertuin.

“

“

“

“

“

“

“Mijl op Zeven.”

ondernemers.

een mix van jong en oud.

en laten leven.

Peel woon. Vroeger

onder de

gemeenschap zelf. Dit met

moois neer te zetten.

Ik heel dicht bij de Groote

Gemoedelijkheid

met support vanuit de

“

Ospel je echt een thuis kan
geven. Als buitenstaander
ben je welkom bij iedere
activiteit/vereniging. Vaak
moet je in een nieuwe
woonomgeving een “plek
veroveren”. Niet in Ospel.

“

Jong en oud zich vaak
samenpakken om iets

“

“

Organiseren brengt succes

“

“

“

FAN VAN DOOSPEL
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EEN WEEK DE BAAS ZIJN IN
DOOSPEL, WAT VERANDER JE?

kernpunten met
succes verhalen

Zet het buitengebied niet op slot. Inventariseer de wensen van de (jonge)
Dit zijn de dragers van de toekomst: werkgelegenheid, geld (sponsoring),
exposure in media, meeprofiteren door de rest.

“

ondernemers daar en laat ze waar mogelijk hun initiatieven ontplooien.

Herinrichten
van de

ouderenzorg.

Rondleidingen over

van vroeger.

“

dorpskern.

“

Stimuleren belang
gemeenschapshuis
subsidie weer
oppakken.

“

Veilig fietspad van
Ospel naar Ospeldijk.
Fietsroute in de Peel.

“

“

en maak er een markt van.

“

Verbeteren

“

Aerthijsplein op in het stratenplan

laten lopen.

“

“

“

Straten/plein wijzigen. Neem

juist door Ospel

“

“

evt. autovrij.

om Ospel, maar

“

“

dorpskern,

“

De fietsroutes niet

“

“

Sfeervolle
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AMBITIES
DOOSPEL
VERENIGT
WE BENUTTEN DE UNIEKE
KRACHT VAN ONZE
VERENIGINGEN

SAMENWERKING
OPEN STAAN VOOR ELKAAR |
ACTIVITEITEN | SAMENGAAN
VERENIGINGEN | INKOOP | AANBOD |
FACILITEITEN | SAMEN BETER WORDEN |
GEEN CONCURRENTEN |
BESTUURLIJKE SAMENWERKING |
VERENIGINGSNETWERK

FAN VAN DOOSPEL

AANBOD

ORGANISATIE

FLEXIBEL AANBOD VOOR ALLE

WERVEN BESTUUR, KADER EN

LEEFTIJDEN | ACTIVITEITENAGENDA |

VRIJWILLIGERS | VRIJWILLIGERSPOOL |

MEER BETROKKENHEID |

DATABANK | FUNCTIES OPDELEN |

LEDENBEHOUD | LEDENGROEI

BESTUURLIJKE SAMENWERKING |
VERENIGINGSACADEMIE |
DOOSPELVERENIGT.NL
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AMBITIES
DOOSPEL
INNOVEERT

WE STIMULEREN VERNIEUWING
BINNEN ONS DORP
• Innovatieprikkel
• Doospel Challenge

FAN VAN DOOSPEL

AMBITIES
DOOSPEL
RECREËERT

WE PROFITEREN NOG MEER VAN
ONZE RUST, RUIMTE EN NATUUR
• Fietsroute door de kern en in de Peel
• Wandelroute langs kernpunten met
succesverhalen van vroeger
• Organiseren van een (regionaal)
evenement
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AMBITIES
DOOSPEL
ONTWIKKELT

WE ONTWIKKELEN EEN VERNIEUWDE
EN BRUISENDE DORPSKERN
• Uitwerken van het definitief plan herinrichting
kern Ospel en dit plan presenteren aan de
inwoners van ‘Doospel’.
• Start herinrichting kern.
• Molengebied herinrichten
• Fietspad Ospeldijk-buitencentrum de Pelen
• Uitbreiding winkels

FAN VAN DOOSPEL

AMBITIES
DOOSPEL
PARTICIPEERT

WE ZORGEN ERVOOR DAT
IEDEREEN MEEDOET
• Verbeteren ouderenzorg
• Meer faciliteiten voor gehandicapten
• Huiskamer project levend houden
• Beweegtuin & beweegroute
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AMBITIES
DOOSPEL
ONDERNEEMT

WE STIMULEREN EN BENUTTEN
ONDERNEMERSCHAP
• Aantrekken van ondernemers
• Start-ups op Gebbelsweg

FAN VAN DOOSPEL

AMBITIES
DOOSPEL
VERTELT

WE DELEN ALLE GOEDE VERHALEN
• Zorg dragen voor eenduidige communicatie
en merkuiting van het merk Ospel
• Website
• Social media
• Nieuws
• Wat claimt `Doospel`
• Ambassadeurs vinden
• Doospel Academy
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21

22

FAN VAN DOOSPEL

DORPSRAAD
OSPEL
De dorpsraad Ospel wil samen met de inwoners werken
aan een saamhorig en leefbaar Doospel. Om deze
ambities vorm te geven is het van belang dat we samen
de schouders zetten onder Doospel. Dorpsraad Ospel als
spin in het web van meerdere kleine en grote initiatieven,
te beginnen bij Doospel Verenigt. We inspireren en
stimuleren inwoners om zich in te zetten voor Doospel,
betrokkenheid te tonen en trots uit te dragen. Kortom,
fan te zijn van Doospel.
We creëren een netwerk per programma, brengen
organisaties en inwoners samen en zorgen voor inspiratie
en ambitie, vertellen positieve verhalen en bieden
initiatiefnemers een podium. We geloven dat we hiermee
een beweging op gang gaan brengen.
www.dorpsraad-ospel.nl | www.fanvandoospel.nl

FAN VAN DOOSPEL

WE

BE
N
KR UTTE
AC
HT N DE
VE
RE VAN UNIE
O
NIG
KE
ING NZE
EN

E
ALL N
N
E
LE
L
DE
HA
R
E
E
W
EV
ED
O
G

nig

t

t
neem

rt

ee

Re
c

cip

rti
Pa
N
GE T
T
OR DA OE
D
EZ R
W VO O M E E
EN

DE

ER

IE

RE

re
ëe
rt
W
M EP
EE RO
RU R V FIT
IM AN ER
EN
TE
O
EN NZE NO
NA RU G
TU ST
UR ,

Onder

DOOSPEL

Ontwikkelt

WE ONTWIKKELEN
EEN VERNIEUWD EN
BRUISENDE DORPSKERN

REN
IMULE
WE ST
INNEN
ING B
IEUW
ORP
ONS D

eert
Innov

WE ST
IMUL
EREN
EN BE
NUTT
ONDE
EN
RNEM
ERSC
HAP

Ver
e

VERN

elt

t
Ver

23

AANGEJAAGD DOOR

