Inleiding & index
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Wijkcomité Norbertus.
Hiermee bieden wij een kort overzicht van de activiteiten en het beleid van het
wijkcomité in 2012.
U vindt informatie over de volgende onderwerpen:
1. Norbertuswijk _______________________ pagina 3
2. Wijkcomité Norbertus __________________ pagina 3
3. Leden ____________________________ pagina 3
4. Vergadering & Activiteiten ________________ pagina 4 t/m 7
5. Representatie _______________________ pagina 7
6. Vooruitblik 2013 ______________________ pagina 8
7. Financieel jaarverslag 2012 ________________ pagina 8
Voor uitgebreide achtergrondinformatie en meer beeldmateriaal verwijzen wij
naar onze kleurrijke website: www.norbertuswijk.nl

scan de QR-code met uw smartphone
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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 volgens
de laatste tellingen ca. 3311 mensen in ruim 1100 woningen. De Norbertuswijk is vanwege
praktische redenen onderverdeeld in 5 deelbuurten. Bij de meeste activiteiten wordt ook de
buitenrand van de wijk (Molengatweg, Molenveldweg, Lindweg en Veld Oostenrijk) betrokken.

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 2012 hadden de volgende leden zitting in het wijkcomité:
1. Voorzitter
2. Secretaris
3. Penningmeester tot mei
4. Lid + penningmeester vanaf mei
5. Lid
6. Lid
7. Lid
8. Lid

Dhr. P. Linders
Mevr. P. van Issum (aftredend per 1-1-2013)
Dhr. T. Beelen
Dhr. P. Kurver
Mevr. J. Hoeijmakers
Mevr. P. van Giersbergen
Mevr. A. Joosten
Mevr. M. Verbeeten
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Afscheid van penningmeester Ton Beelen (mei) en secretaresse Nel van Issum (december).
Beide waren lid vanaf het eerste uur.

4. Vergaderingen en activiteiten
In 2012 kwam het wijkcomité 8 keer in vergadering bijeen. Er werd onder andere gesproken
over onderstaande projecten en activiteiten:
IJsbaantje

Enthousiaste wijkbewoners creëerden in het koude februari spontaan een ijsbaantje voor de
jeugd op het grasveld achter de Steffenstraat/Marijkestraat. Het Wijkcomité ondersteunde van
harte dit initiatief.
Kinjer-OLS
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Net als in de twee voorgaande jaren had basisschool Meuleveld de kans om Horst te
vertegenwoordigen op het Kinjer-OLS, de welbekende Oud Limburgse Schutterijfeesten. Beide
groepen 6 knutselden hard aan kostuums en materiaal en oefenden vol ijver. Hoewel dit keer
het ‘Ummeke’ aan hen voorbij ging was het een waardevolle ervaring die deze kinderen altijd zal
bijblijven. Het Wijkcomité steunde ook dit mooie initiatief.
Opknappen trapveldje Rubensplein/Rembrandtstraat/Noordsingel
Samen met bewoners en gebruikers is er met Burendag 2011 hard gewerkt aan de omgeving en
de grasmat van het trapveldje tussen Rubensplein en Noordsingel. Datzelfde najaar is het veldje
gefreesd en is er gras ingezaaid.
In het prille voorjaar van 2012 begon het gras lekker hard te groeien. Dus werd het afzettingslint
begin mei verwijderd en kon er weer volop gevoetbald worden. Het werkgroepje van het
trapveld heeft even afgewacht of er nog een hekwerk aan de westzijde geplaatst zou moeten
worden, maar dat bleek niet noodzakelijk.
Het trapveldje werd in de zomermaanden veel gebruikt; van jonge koters tot oudere jeugd die al
een flinke pot voetbal spelen.
In september en oktober zijn de slijtplekken door de buurt weer onderhanden genomen en
opnieuw ingezaaid zodat er in 2013 weer een lekkere pot voetbal gespeeld kan worden. Zet hem
op jongens! (En meiden natuurlijk, want die voetballen er ook!)

Burendag 2012
Op zaterdag 22 september speelde het wijkcomité opnieuw een rol bij de jaarlijkse landelijke
Burendag. In de Prinses Beatrixstraat werd het groenonderhoud in het park gedaan door de
buurtbewoners, er was een springkussen voor de kinderen en voor iedereen was er een gezellige
High Tea, waarvoor buurtbewoners zelf de hapjes meebrachten.
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We dachten als Wijkcomité ook mee met de bewoners van ‘Kamers met Toekomst’ in de
Steffenstraat zodat zij een welkomstborrel voor de buren konden organiseren. Ook wethouder
Loes Wijnhoven was hiervoor uitgenodigd en kwam weer even een kijkje nemen in onze
kleurrijke wijk.

Project ‘Beatrixpark ontmoet Kunst’
In 2010 diende het Beatrixpark een aanvraag in bij het Maashorstfonds voor het oprichten van
een kunstwerk. Het geld, vijfduizend euro, werd toegekend. Zo’n twee en een half jaar later is
het eindelijk zover. Na een heel traject van ontwerpen, vergunningenaanvraag en allerlei
procedures, kan nu gestart worden met het oprichten van het kunstwerk. In maart 2013 zal
Jacqueline Hanssen, de kunstenares die het werk gaat maken, aan de buurt laten zien wat de
uiteindelijke afmetingen van het kunstwerk zijn. Zij zal dit doen tijdens de NLdoet-dag op 16
maart. Op 30 april moet het raamwerk van de troon (want dat word het) klaar zijn. Dat kan dan
ook geplaatst worden. Vervolgens gaat de buurt aan de slag om, onder begeleiding van
Jacqueline, de troon te bekleden met tegeltjes. Verschillende mensen van o.a. Mensana en het
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Dendron college gaan ons hierbij helpen. Als alles meezit hopen we onze troon (de kroon op het
Beatrixpark) op burendag 2013 klaar te hebben.
Sint Maarten
Als vervolg op de lantaarntjesactie van 2011 hebben we er dit jaar voor gekozen om een
advertentie in de HALLO te zetten om zo mensen te herinneren aan ‘licht en warmte’ in onze
wijk.

Website
Dit jaar is de aanzet gegeven voor een nieuwe website voor de wijk. In samenwerking met
Synthese wordt nagedacht over een interactieve site waar bewoners worden uitgedaagd tot
betrokkenheid. De huidige website, www.norbertuswijk.nl, krijgt steeds meer bekendheid en
biedt een aardig overzicht van de activiteiten in en rond de wijk. Een goede basis om op voort te
bouwen.

Ledenwerving
Het wijkcomité is voortdurend op zoek naar nieuwe leden in de hoop elke deelbuurt goed te
kunnen blijven vertegenwoordigen. Het daadwerkelijk werven van nieuwe leden blijkt in de
praktijk nog niet zo makkelijk en blijft ook voor 2013 een belangrijk agendapunt.

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. Ook zijn enkele leden actief in een werkgroep
rondom het verbeteren van het leefklimaat in de wijk en één van de leden neemt deel aan de
werkgroep ten behoeve van de nieuwe wijkwebsite (beide groepen in samenwerking met
Synthese).
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6. Vooruitblik 2013
Het comité richt zich in 2013 o.a. op de volgende aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enquête onder de bewoners van de wijk over leefbaarheid en ontmoeting
Toekomst Norbertuskerk en basisschool ‘de Twister’
Koninginnedag, o.a. in het Beatrixpark & Willem-Alexanderstraat
Nieuwe interactieve wijkwebsite ter vervanging van de huidige website
Project ‘Beatrixpark ontmoet Kunst’ (zie ook hierboven)
Kleur in de wijk 4
Burendag in september
Verwelkoming nieuwkomers in de wijk
Ledenwerving wijkcomité

7. Financieel jaarverslag 2012
RESULTATENREKENING BUDGET LEEFBAARHEID 2012
INKOMSTEN
Algemeen Subsidie
leefbaarheid
Burendag OLS
St. Maarten IJsbaan
Meuleveld (LIDW3)
Administratie- € 1108,31
budget
Leefbaarheid€ 5000,=
budget
Extern
UITGAVEN
Totaal
€ 1023,53
€ 167,79
€ 250,=
€ 83,49
€ 113,=
RESULTAAT
Totaal
€ 84,78

€ 4385,72
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