
 

 

Thị lực nhóm quan tâm Rijpelberg 

Dijkers, Jos    Taxusrode 13  5709HW HELMOND 
Giepmans, Marcel   Nemerlearhof 222          5709NN HELMOND 
Paasschens, Irmgard               Betuwehof 64                  5709 KR HELMOND 
Sens, Twan     Bouvignehof 40               5709 NV HELMOND    
Waarsenburg, Charles   Overijsselplantsoen35    5709 CR HELMOND 
 
Tầm nhìn huyện: 
 
Rijpelberg huyện xanh của chúng ta: 
 
Là một nơi ở tốt cho già và trẻ.  
Thể thao, trò chơi, văn hóa liên kết vui chơi 
Sau những lo lắng hàng ngày bạn dễ dàng chuẩn bị cho một bữa ăn tối 
Nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau. 
Nơi mọi người có thể yêu cầu giúp đỡ mà không do dự hay sợ hãi. 
Một khu phố nơi mà hàng xóm chúng tôi dám nói về thái độ và hành vi  
của mình, bình tĩnh, thân thiện nhưng rõ ràng. 
Đội dân phố và cư dân cùng nhau giữ yên tĩnh khu vực. 
Chúng ta canh chừng cây xanh, thiết bị trang trí và đồ nội thất đường phố. Trên hết, là 
các giá trị xã hội khu vực của bạn. 
Trong thời gian rảnh rỗi mời các bạn tham gia, vui chơi giải trí miễn phí ở hồ 
Berkendonkse, đi dạo qua khu thiên nhiên và rừng Bakelse. 
Nhà làng nằm ở trung tâm cung cấp nhiều sáng kiến, câu lạc bộ và hiệp hội, nơi sẽ mời 
bạn tách cà phê, một bữa ăn (nhỏ). Tạo một bầu không khí ấm cúng và một phạm vi thích 
hợp của các hoạt động. Nếu có nhu cầu chúng ta sẽ điều chỉnh giờ mở cửa tốt hơn. 
Các chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ cư dân và các tổ chức. Đào tạo, tích cực hỗ trợ nếu cần 
thiết. 
Tính năng mua sắm tốt và dễ dàng. Phương tiện di chuyển rất rõ ràng đến các trung tâm 
thành phố. 
Cho già và trẻ, có nhiều hoạt động thể thao để thư giãn. 
Bởi nhiều các khu vui chơi, thanh niên sẽ có không gian để phát triển và cũng có nơi gặp 
gỡ cho thanh thiếu niên lớn tuổi. 
Các bạn trẻ sẽ được yêu cầu cùng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống trong khu phố 
của chúng ta. 
Trường học và nhà chăm sóc trẻ em cung cấp, hướng  dẫn đúng  việc đào tạo và sự phát 
triển của con em chúng ta. 
Đặc biệt là một nơi mà người ngoại quốc cùng tham gia trong sinh hoạt xã hội và cảm 
thấy như ở nhà. 
 
Nói chung  Khi sống với nhau, tất cả đều bình đẳng ,không phân biệt nguồn gốc, 
màu sắc, tôn giáo, chủng tộc và bản chất của mình. 
 

 

 

 

 



 

 

Mục tiêu của nhóm quan tâm huyện Rijpelberg: 

Nhiệm vụ của  đại diện huyện  là để động viên người dân và người sử dụng của khu vực, tạo 

thuận lợi và kết nối. Điều này là để theo dõi, nâng cao, tăng cường các sinh hoạt, lối sống, 

không khí làm việc trên địa bàn huyện. Trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, thanh niên, quy 

hoạch không gian, cơ sở công cộng, chất lượng cuộc sống, sức khỏe, môi trường và an toàn. 

Họ có nhiệm vụ  là khuyến khích cư dân và người sử dụng  liên lạc với nhau, cấu trúc thành 

nhóm nhằm mục đích thực hiện  các sáng kiến , kế hoạch và ý tưởng. Từ một mạng lưới rộng 

lớn, khi cần thiết, nhóm này được các chuyên gia bổ sung thêm trong suốt thời gian dự án. 

Điều này được gọi là mô hình Nấm. Mô hình này đảm bảo sự tham gia và kết nối trong huyện 

sẽ tăng lên. Việc này chủ yếu là liên quan với nhau.  

CÙNG NHAU VÌ RIJPELBERG, TỪ NĂNG LƯỢNG ĐẾN SỨC MẠNH  

Thông tin liên lạc 

Liên lạc với và qua đại diện huyện là điều rất quan trọng. Một mặt  thông tin  với các cư dân 

và người dùng của huyện Rijpelberg, mặt khác giao tiếp với và qua tất cả các tổ chức xã hội, 

cơ quan chính phủ và các chuyên gia để giúp đỡ, hỗ trợ cư dân và người sử dụng thực hiện 

được mong muốn của họ. Nhóm quan tâm sử dụng chủ yếu bao gồm các trang web, phương 

tiện truyền thông xã hội, Hofkompas và tạp chí khác, nhưng trên hết, bằng cách mở rộng và 

tăng cường liên lạc cá nhân. Văn phòng làm việc sẽ được thiết lập và  họp khu phố sẽ được tổ 

chức một năm ít nhất hai lần. 

Giá trị cốt lõi 

Giá trị cốt lõi hướng tới sứ mệnh của chúng tôi là: 

Hoạt động 

Giao tiếp 

Động viên 

Ủng hộ 

Tổ chức 

Hợp tác 

Mang lại với nhau 

Khích thích 

Minh bạch 

Cởi mở 

 

 

 


