JAARVERSLAG 2010

1. Norbertuswijk
De wijk wordt begrensd door de Venrayseweg, Meterikseweg, Irenestraat, en
Westerholtstraat en is onderverdeeld in 5 deelbuurten.

2. Wijkcomité Norbertus
Doel van het Wijkcomité is zorg dragen voor en bewaken van de leefbaarheid van de
wijk op uitvoerend niveau. Het signaleren en eventueel oppakken van zaken die voor
verandering of verbetering vatbaar zijn is een belangrijke taak van het comité.
Het comité doet dit in nauwe samenwerking met buurtbewoners die de locale
initiatieven zelf moeten helpen dragen met steun van het comité.

3. Leden van het comité
In 2010 hebben de volgende leden zitting in het comité:
1. Voorzitter
2. Secretaris
3. Penningmeester
4. Lid
5. Lid
6. Lid
7. Lid
8. Lid

Dhr. P.A.H. Linders
Mevr. P.L.G. van Issum-Janssen
Dhr. A.J. Beelen
Mevr. S. van Giersbergen
Dhr. J. Haegens
Mevr. J. Hoeijmakers
Dhr. P. Kurver
Mevr. A. Joosten

4. Vergaderingen en activiteiten
In 2010 kwam het wijkcomité 8 keer in vergadering bijeen. Hoofdmoot van
besprekingen waren o.a. onderstaande lijst van projecten.

Wijkcomitè Norbertus wordt een vereniging
Op 20 januari 2010 is het comité een officiële vereniging geworden.

Afscheid leden Claartje v/d Ouweland en Lei Brouwers
De voorzitter dankt beiden voor hun jarenlange inzet voor het wijk-comité en wenst
hun nog vele gezonde jaren toe. Als dank voor hun werk krijgen beiden een pakket
met streekproducten aangeboden.
In de loop van het jaar heeft het Wijkcomitè drie nieuwe bestuursleden mogen
verwelkomen.

Herinrichting plantsoen Pr. Beatrixstraat
In 2009 zijn een aantal woningen in de Pr. Beatrixstraat gerenoveerd, waardoor het
plantsoen opgeknapt moest worden. Er is een werkgroep opgericht bestaande uit het
Wijkcomitè en bewoners. Voor het project, opknappen van het plantsoen Pr.
Beatrixstraat, wat nu nog in ontwikkeling is.
Kleur in de wijk 3
Dendron College en Wijkcomitè, is een project opgestart over de millennium doelen.
De oude doeken aan de gevels van woningen van het project KIDW 1 zijn vervangen
door nieuwe geveldoeken over het millennium. Deze doeken zijn gemaakt door
leerlingen van het Dendron College.

Project Margrietstraat
De bewoners van de Pr. Margrietstraat/Julianastraat hebben gezamenlijk met steun
van het Wijkcomitè, plantsoen hoek Julianastraat/Margrietstraat opgeknapt. Dit
plantsoen is officieel geopend op burendag 25 september.

Website
Op de website van Dorpsraad Horst heeft het Wijkcomitè een link gekregen. Een
van de bestuursleden werd hier door geïnspireerd, en zodoende heeft het Wijkcomitè
een eigen kleurrijke website. www.norbertuswijk.nl

OLS
De kinderen van de Basisschool Meulenveld hebben aan het kinder OLS
deelgenomen in Grubbenvorst. Hier heeft het Wijkcomitè een financiële bijdrage
aangeleverd. De kinderen hebben een geweldige prestatie geleverd en zijn eerste
geworden.

Panna-toernooi
In juli heeft het Wijkcomitè een panna-toernooi georganiseerd met steun van Wonen
Horst. Dit was ondanks de geringe opkomst gezellig en goed verlopen.

Buurtgesprekken / Norbertuskrant
In het laatste kwartaal van 2009 zijn er 5 buurtbijeenkomsten geweest. Deze
gesprekken zijn gebundeld in een wijkkrant. In september is deze krant huis aan huis
bezorgd. Op burendag 25 september officieel uitgereikt aan de genodigden.

Burendag
Op zaterdag 25 september was het landelijke burendag, waar het Wijkcomitè voor de
eerste keer aan deel heeft genomen. Er waren springkussens aanwezig voor de
kleine bewoners,cake-bakwedstrijd, kleurplaten om te kleuren, uitgifte wijkkrant,
koffie, thee, teveel om op te noemen. Zeer verheugd was het Wijkcomitè dat zij veel
hulp kregen van Mensana. Maar ook dat er al gevraagd werd of dit in 2011 weer
georganiseerd gaat worden. Het was een gezellige dag.

Nieuwe leden Wijkcomitè
In december heeft zich een nieuw kandidaat bestuurslid aangemeld.
Tevens heeft Jac Haegens te kennen gegeven om per januari 2011 te willen
stoppen.

5. Representatie
Het gehele jaar door zijn er vele thema-avonden en vergaderingen elders bezocht.
Zo hebben verschillende delegaties bijeenkomsten van Dorpsraad, gemeente,
samenwerkende wijkcomités, etc. bijgewoond.

6. Vooruit blik 2011
Het comité richt zich in 2011 o.a. op de volgende aandachtspunten








Uitvoering plantsoen Prinses Beatrixstraat
Trapveldje, Noordsingel/Rubensplein
Toekomst Norbertus kerk
Ondergrond bladkorven in de Wijk
Burendag in september
Verwelkoming nieuwkomers in de Wijk
Nieuwe ledenwerving comité.

6. Financieel jaarverslag 2010
Zie volgende pagina.

RESULTATENREKENING BUDGET LEEFBAARHEID 2010
INKOMSTEN
Algemeen

Adm.budget Leefbh.
Proj.Budget Leefbh.
Proj.Budget Leefbh.

€ 500,00

Extern

€ 623,22

Totaal

KIDW-3

Plantsoen
Margr.str.

Panna
Toernooi

OLS Buurtgesprek Norbertuskrnt
Meuleveld afr.2009/2010

Burendag

Totaal
Proj.kosten

€ 500,00
€ 488,31

€ 1.000,00

€ 204,00

€ 150,00

€ 119,35

€ 1.123,22

€ 2.300,00
€ 989,15
€ 3.777,46

€ 78,52
€ 1.078,52

€ 204,00

€ 150,00

€ 119,35

€ 1.123,22

€ 3.777,46

€ 1.078,52

€ 204,00

€ 150,00

€ 119,35

€ 1.650,00

€ 750,00

€ 250,00
€ 500,00

€ 4.361,66

€ 2.400,00

€ 500,00
€ 130,00
€ 1.380,00

€ 10.232,55

€ 2.400,00

€ 1.380,00

€ 10.232,55

UITGAVEN
Totaal

NB. De post Algemeen omvat o.a. secr.kosten, locatie(s), representatie en website

Inkomsten
Uitgaven
Restant

Totaal

Adm.budget
Leefbh.

Proj.Budget
Leefbh.

€ 500,00
€ 500,00

€ 5.000,00
€ 4.361,66

€ 0,00

€ 638,34

