NiEUWSBRiEF

In deze nieuwsbrief vermelden wij dat deze student een start maken het onderzoek
Beste inwoner van Landhorst,
Van de besturen van De Stek, Vereniging Peelbelang Landhorst en werkgroep MFA hebben wij de opdracht
gekregen om met een frisse blik naar het toekomstbestendig maken van het gemeenschapshuis De Stek te
Landhorst te kijken. In de komende maanden zullen wij als projectgroep onderzoek hiernaar doen.
Met deze brief willen we u informeren over dit onderzoek en wij zullen aan het eind van het onderzoek de
resultaten aan u presenteren. Het belangrijkste doel van ons onderzoek is het opstellen van een advies over
hoe de combinatie van het gemeenschapshuis De Stek en Gymzaal van Landhorst het best
toekomstbestendig gemaakt kan worden. Dit advies kan de Werkgroep MFA De Stek gebruiken bij het
realiseren van de plannen. Daarnaast is dit plan noodzakelijk om komende jaren te gebruiken bij het opstarten
van activiteiten waaraan een behoefte bestaat in Landhorst, samen met bijvoorbeeld de gemeente of andere
organisaties.
4 studenten die zijn opgegroeid in een dorp en die zich
kunnen herkennen en inleven met het project.
Het studenten onderzoeksteam:
Mijn naam is Pieter Bluemink, 23 jaar oud en woonachtig in Arnhem en
ik studeer Bouwkunde, afstudeerrichting organisatie aan de
Hogeschool school Arnhem Nijmegen. Ik ben opgegroeid in Rheden
een dorpje naast Arnhem met ongeveer acht duizend inwoners.
Naast mijn opleiding en werk loop ik veel hard en kook ik graag.
Vanuit Rheden heb ik me ook bezig gehouden in het dorpsbelang.
Daar zag ik de grotendeels dezelfde kansen en bedreigingen die
Landhorst ook heeft. Met een frisse blik wil ik de kansen voor Landhorst
realiseren en de mogelijkheden toetsen.
Mijn naam is Falco Titselaar, 24 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in
Oeffelt. Momenteel ben ik bezig met mijn 3e leerjaar HBO Bouwkunde
aan de HAN te Arnhem met de specialisatie bouwtechniek. De
uitdaging betreffende de MFA De Stek sprak mij enorm aan omdat ik de
situatie ken vanuit mijn thuisdorp Oeffelt. Ondanks dat Oeffelt meer
inwoners telt dan Landhorst is het ook hier erg belangrijk om de
inwoners een plek te bieden waar de ruimte geboden wordt voor
diverse activiteiten en verenigingen. Graag wil ik mijzelf inzetten om
het dorpsgevoel en de leefbaarheid in de kleinere dorpen van
Nederland te optimaliseren.

Mijn naam is Marc Meijer en ik ben 24 jaar oud. Ik ben geboren en
getogen in het dorp Gendt. Op dit moment volg ik de opleiding HBO
Bouwkunde op de HAN in Arnhem. Ik zit in het 3e jaar en volg de
afstudeerrichting bouwtechniek. In dit semester volg ik de HAN Minor
Stad en land. Deze uitdaging sprak me erg aan, omdat ik voor het
dorpsgevoel ben en dat er positieve veranderingen worden gedaan
aan de dorpen in Nederland.

Mijn naam is Koen Holtrigter en ik ben 22 jaar oud.
Ik ben geboren en getogen in het dorp Rheden. Op dit moment volg ik
de opleiding HBO Bouwkunde aan de HAN in Arnhem & Nijmegen.
Ik zit in het 3e jaar met de afstudeerrichting bouwtechniek. In dit
semester volg ik de HAN Minor Stad en land met de uitdaging
toekomstbestendig maken van het gemeenschapshuis De Stek te
Landhorst. Deze uitdaging sprak mij erg aan, om een sociale plek te
creëren voor diverse doelgroepen en activiteiten.

Mijn naam is Dort Spierings en ik ben 56 jaar oud.
Ik ben geboren en getogen in Uden en in Elsendorp en via Eindhoven
(architect/stedenbouwkundige via de TUE) en Den Haag (dienst en
werk) alweer 23 jaar terug in Uden. Ik ben docent en onderzoeker aan
de HAN in Arnhem & Nijmegen, waar ik veel met leefbaarheid en
collectief wonen projecten draai samen met minorstudenten Stad en
land voor het werkveld. Ik geloof sterk in de samenhang tussen sociale
doelen en fysiek/ruimtelijke middelen. Heb zelf ook veel plezier beleefd
als voorzitter aan het succes van de MFA MuzeRijk in Uden.
Opdracht
Gedurende het tweede semester van dit schooljaar (februari tot juni’21) volgen wij voor onze studie
Bouwkunde de minor ‘Stad & land’. Een Minor heeft als doel de studie richting bouwkunde te verbreden.
Het onderzoek naar het toekomstbestendig maken van het gemeenschapshuis De Stek te Landhorst past
hier heel mooi in.
Tijdens deze minor wordt er samengewerkt met een opdrachtgever en meerdere
disciplines met als einddoel: vernieuwende ideeën die geïntegreerd kunnen worden in de fysieke, sociale of
digitale wereld. In dit onderzoek is onze rechtstreekse opdrachtgever vanuit Landhorst Werkgroep MFA De
Stek, waarbij wij het onderzoek verrichten met Karel van der Velden en vanuit de HAN met Dort Spierings.
In het komende maanden zullen wij als projectgroep dit onderzoek uitvoeren. Wij zullen kijken naar de
gebruikers, verenigingen en activiteiten die mogelijk hier plaats kunnen gaan vinden. Samen met de
gebruikers van De Stek, verenigingen, organisaties en inwoners van Landhorst willen we kijken of we de
gedrevenheid van het dorp en de sociale cohesie vast plek kunnen geven in het gebouw. Een plek waar
iedereen welkom is en er verschillende activiteiten zijn die voor vele partijen een toekomst biedt.
Om dit resultaat te bereiken horen wij ook graag hoe u de toekomst van het gemeenschapshuis De Stek
ziet. Hiervoor kunt u mailen naar: P.Bluemink@student.han.nl Of bellen naar: 06 25 14 67 45
Wij zullen zelf ook actief in gesprek gaan met diverse mensen en partijen uit Landhorst.
Wilt u graag met ons contact opnemen kunt u ons benaderen op de onderstaande gegevens
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