jaarverslag 2011

Inleiding & index
Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Wijkcomité Norbertus.
Hiermee willen wij een kort overzicht bieden van de activiteiten en het beleid van
het wijkcomité in 2011.
U vindt informatie over de volgende onderwerpen:
1. Norbertuswijk ___________________________
2. Wijkcomité Norbertus _____________________
3. Leden ________________________________
4. Vergadering & Activiteiten __________________
5. Representatie ___________________________
6. Vooruitblik 2012 _________________________
7. Financieel jaarverslag 2011 __________________
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Voor uitgebreide achtergrondinformatie en meer beeldmateriaal verwijzen wij
naar onze kleurrijke website: www.norbertuswijk.nl

2

1. Norbertuswijk
De wijk ligt in het Noordelijke deel van Horst (gemeente Horst aan de Maas) en wordt begrensd
door de Venrayseweg, Meterikseweg, Prinses Irenestraat en Westerholtstraat. Er wonen ca.
2700 mensen. De Norbertuswijk is onderverdeeld in 5 deelbuurten.

2. Wijkcomité Norbertus
Het wijkcomité is in 2003 opgericht en is in 2010 een vereniging geworden.
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.
Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met buurtbewoners die de locale initiatieven veelal
zelf dragen met steun van het comité.

3. Leden
In 2011 hebben de volgende leden zitting in het wijkcomité:
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. P. van Giersbergen
Mevr. J. Hoeijmakers
Dhr. P. Kurver
Mevr. A. Joosten
Mevr. M. Verbeeten

4. Vergaderingen en activiteiten
In 2011 kwam het wijkcomité 8 keer in vergadering bijeen. Hoofdmoot van besprekingen waren
o.a. onderstaande lijst van projecten en activiteiten:
Ledenwerving
Nadat Dhr. J. Haegens per januari 2011 afscheid heeft genomen als zeer actief lid van het
wijkcomité, heeft het comité Mevr. M. Verbeeten als nieuw lid mogen begroeten. Het wijkcomité
is voortdurend op zoek naar nieuwe leden in de hoop elke deelbuurt goed te kunnen blijven
vertegenwoordigen.
Sluiting Norbertuskerk (Licht in de Wijk 1)
30 januari 2011: sluiting van de Norbertuskerk. Na de laatste Eucharistieviering, waarin de kerk
tenslotte aan de eredienst werd onttrokken, ontvingen de kerkgangers bij de uitgang een kleine
attentie van het wijkcomité, ter bemoediging en aanmoediging om de saamhorigheid binnen de
wijk in stand te houden.
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Renovatie Beatrixpark
Het Beatrixpark is onderhanden genomen door de buurt. Zij richtten een werkgroep op die werd
ondersteund door het wijkcomité. Behalve hulp van vele betrokken buurtbewoners bleken ook
cliënten en medewerkers van Mensana hun handen uit de mouwen te willen steken. Samen met
financiële steun van o.a. gemeente Horst aan de Maas en Wonen Limburg werd het mogelijk om
een prachtig resultaat te bereiken. Tijdens burendag 2011 werd het Beatrixplantsoen op
passende wijze officieel geopend.

Opknappen trapveldje Rubensplein
Het trapveldje tussen het Rubensplein, de Rembrandtstraat en de gebroeders van Doornelaan
was door veelvuldig gebruik aan een flinke opknapbeurt toe. Samen met de buurtbewoners werd
op Burendag 2011 de aftrap gegeven voor de werkzaamheden. Vele buurtbewoners staken de
handen uit de mouwen. Er werd o.a. gesnoeid en twee nieuwe prullenbakken geplaatst. In het
voorjaar van 2012 zal dit project afgerond worden.
Burendag 2011
Op zaterdag 24 september was het wijkcomité opnieuw actief tijdens de jaarlijkse landelijke
Burendag. In de Prinses Beatrixstraat, waar allerlei activiteiten plaatsvonden rondom de
opening van het gerenoveerde Beatrixpark, waren o.a. een springkussen voor de kinderen, hoog
bezoek van een Koningin Beatrix-look-a-like, oranjegebak van Mensana en diverse sportieve
wedstrijdjes voor jong en oud. De werkgroep Beatrixpark ontving vele complimenten èn de
vraag: “wat doen we volgend jaar met Burendag?”
Rondom het Rubensplein stond Burendag, zoals gezegd, in het teken van de opknapbeurt voor
het trapveldje. De inzet van buurtbewoners was ook hier groot en hartverwarmend. Behalve een
start met de werkzaamheden was er gelegenheid tot gezellig samenzijn en er was een wedstrijd
voor de jeugd, die zo de wijkbetrokkenheid met de paplepel krijgen ingegoten.
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Kids in Music II
In oktober organiseerde het kinderkoor van basisschool Meuleveld een groot tweedaags concert
met drie optredens. Dit was tevens het afscheid van oprichter en dirigent Piet van Kempen, die
tot zijn verrassing werd geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Vanwege de grote betekenis
die het koor voor vele wijkbewoners heeft (gehad) besloot het wijkcomité dit project financieel te
ondersteunen. Bijkomend pluspunt was de naamsbekendheid die dit opleverde.

Sint Maarten (Licht in de Wijk 2)
Uit de in 2009 georganiseerde wijkgesprekken bleek dat er onder de bewoners een behoefte leeft
om oude tradities vast te houden of mogelijk in ere te herstellen. In dit kader heeft het
wijkcomité vlak voor Sint Maarten het project ‘Licht in de Wijk 2’ uitgevoerd. Bij elke voordeur
werd, met hulp van kinderen van de Meuleveldschool, een lampionnetje met kaarsje
aangeboden met het verzoek met de sint Maartenviering het licht opnieuw te laten branden in
de wijk. Enkele dagen later was duidelijk dat dit een succesvolle actie is geweest: overal in de
wijk waren sfeervol brandende lichtjes te zien tijdens de lampionnentocht voor de kinderen.

Website
De website van het wijkcomité is dit jaar verder uitgebreid en biedt inmiddels een goed
overzicht van de activiteiten in en rond de wijk. Www.norbertuswijk.nl wordt zo steeds meer een
‘naslagwerk’ voor wijkbewoners en andere betrokkenen.
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5. Representatie
Het gehele jaar door zijn er vele thema-avonden en vergaderingen elders bezocht. Zo hebben
verschillende delegaties bijeenkomsten van de dorpsraad, gemeente, samenwerkende
wijkcomités, burgerpanel, etc. bijgewoond.

6. Vooruitblik 2012
Het comité richt zich in 2012 o.a. op de volgende aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verdere uitvoering trapveldje Rubensplein/Rembrandtstraat/gebroeders van Doornelaan
Speelveldje Beatrixstraat/Bernhardstraat
Project ‘Beatrixpark ontmoet Kunst’
Herinrichting plantsoen Paulus Potterstraat
Toekomst Norbertuskerk
Toekomst basisschool/Kindcentrum Norbertus
Burendag in september
Verwelkoming nieuwkomers in de wijk
Verder uitbreiden van informatie op de website
Ledenwerving wijkcomité

7. Financieel jaarverslag 2011
Zie volgende pagina
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€ 984,49

€ 475,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 2018,12

€ 2018,12

€ 3053,08

€ 3053,08

€ 1803,08

€ 250,00

€ 1000,00

Trapveld
Rubenspl/
Noordsingel

**

Burendag

** Budget Burendag in Beatrixpark en Trapveld Rubensplein?Noordsingel (totaal € 500,00)

* De post Algemeen omvat o.a. secr. kosten, verg. locatie, representatie en website.

Totaal

UITGAVEN

€ 475,00

€ 984,49

Totaal

€ 0,00

€ 768,12

€ 0,00

€ 1000,00

484,49

€ 500,00

Beatrixpark

Extern

€ 475,00

Kids in
Music 2

€ 250,00

€ 500,00

Licht in de
Wijk 1

Budget
Leefbaarheid

Budget
leefbaarheid

Administrati
ef budget

Algemeen*

INKOMSTEN

RESULTATENREKENING BUDGET LEEFBAARHEID 2011

€ 1200,00

€ 1200,00

€ 1200,00

Licht in de
Wijk 2

€ 8230,69

€ 8230,69

€ 3055,69

€ 4675,00

Totaal
Projectkosten
€ 500,00

€ 5000,00

€ 500,00

Gemeentelijk budget

€ 325,00

€ 0,00

Restant

