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Inleiding & index

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Wijkcomité Norbertus.
Hiermee bieden wij een kort overzicht van de activiteiten en het beleid van het
Wijkcomité in het voorgaande jaar.
U vindt informatie over de volgende onderwerpen:

1. Norbertuswijk _______________________ pagina 3
2. Wijkcomité Norbertus _________________ pagina 3
3. Leden ____________________________ pagina 4
4. Vergaderingen & Activiteiten ____________ pagina 4 t/m 7
5. 10-puntenplan _______________________ pagina 7 t/m 10
6. Representatie _______________________ pagina 10
7. Financieel jaarverslag 2013 ______________ pagina 11
8. Vooruitblik 2014 _____________________ pagina 12

Voor uitgebreide achtergrondinformatie en meer beeldmateriaal verwijzen wij
naar onze kleurrijke website: Norbertuswijk.nl
Of neem een kijkje op onze nieuwe interactieve wijkwebsite Gesprek in de Buurt.nl

Norbertuswijk.nl GesprekindeBuurt.nl
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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 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 vele bewoners die de initiatieven
veelal zelf dragen met steun van het comité.
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3. Leden
In 2013 hadden de volgende leden zitting in het Wijkcomité:
1. Voorzitter Dhr. Piet Linders
2. Secretaris Mevr. Sonja van Giersbergen
3. Penningmeester Dhr. Paul Kurver
4. Lid Mevr. Jacqueline Hoeijmakers
5. Lid Mevr. Anita Joosten
6. Lid Mevr. Marleen Verbeeten

4. Vergaderingen en activiteiten
In 2013 kwam het Wijkcomité 8 keer in vergadering bijeen. Er werd onder andere
gesproken over onderstaande projecten en activiteiten:

Enquête
In januari hielden we een grote enquête onder de bewoners. We bezorgden huis
aan huis (ruim 1100 brievenbussen) vragenlijsten met daarbij een pen om deze in
te vullen. Een week later hebben we bij alle voordeuren aangebeld om ze weer op
te halen. We ontvingen ruim 40% van de lijsten ingevuld terug, de overgrote
meerderheid positief tot zeer positief. We konden meer dan 100 (mail)adressen
noteren van mensen die aangaven dat ze wilden gaan meedenken of meedoen met
ontmoetingsactiviteiten in de wijk.
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Plantsoen Margrietstraat
Toen de buurtbewoners rondom de kruising Margrietstraat/Julianastraat in 2010
het plantsoen een flinke opknapbeurt gaven ontstond er, behalve een gevoel van
saamhorigheid, ook de wens om nog een stapje verder te gaan in het opwaarderen
van het veldje. In 2013 werd er met financiële ondersteuning van o.a. Wijkcomité
Norbertus een bankje en een tafeltennistafel geplaatst. Verder werd het trottoir
gedeeltelijk verlaagd waardoor de woningen toegankelijker zijn geworden voor
mindervaliden en zijn er enkele nieuwe struiken geplaatst. De buurt mag weer
terugkijken op een geslaagde samenwerking.

Burendag 2013
Wijkontbijt
Op 21 september was het Nationale Burendag. Op die dag hebben we met en voor
wijkbewoners een wijkontbijt georganiseerd in het leegstaande kerkgebouw. Zo’n
180 mensen schoven aan en genoten van verse koffie, warme gekookte eitjes,
lekkere broodjes met beleg en elkaars gezelschap. Tijdens het ontbijt werd er
uitleg gegeven over de website Gesprek in de Buurt.nl en ook werd de stand van
zaken rondom het 10-puntenplan gedeeld. De deelnemers waren zeer enthousiast.
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Beatrixpark ontmoet Kunst
Op diezelfde dag werd het kunstwerk, de Troon van het Beatrixpark, feestelijk
onthuld. Voor dit project was in 2010 door het Maashorstfonds vijfduizend euro
toegekend. Er is hard gewerkt om het voor Burendag 2013 te voltooien. Na het
plaatsen van de betonnen basis kon er in juni begonnen worden met het plakken
van vele mozaïeksteentjes door de omwonenden. Ook mensen van Mensana, een
groepje leerlingen van het Dendron College en een aantal wijkbewoners uit andere
buurten staken de handen uit de mouwen. Er werden niet alleen steentjes geplakt:
de saamhorigheid groeide en er werd lief en leed gedeeld rondom de troon-in-
wording. De laatste steentjes werden ruim voor de geplande datum geplakt en na
het inwassen en drogen was het klaar om ingepakt te worden voor de onthulling.
Het resultaat is met recht een kroon op het vele goede werk dat er de laatste jaren
in het Beatrixpark is verricht.

Avond van de Wijk
Om wijkbewoners bij te kunnen praten over de stand van zaken hebben we een
Avond van de Wijk georganiseerd. Zo’n 60 wijkbewoners bezochten de
bijeenkomst en luisterden actief hoe het wijkteam zich voorstelde, keken naar een
uitleg over de website Gesprek in de Buurt.nl en waren zeer geïnteresseerd toen
Jan Jenneskens van Dynamiek Scholengroep vertelde over de plannen rondom de
nieuwe school. Ook het 10-puntenplan kwam aan bod.
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Website
Met Gesprek in de Buurt, de interactieve wijkwebsite, krijgen we de kans om ook
online met wijkgenoten in gesprek te gaan. Gesprek in de Buurt is als pilot in onze
wijk (en in Venlo Noord) gestart en wij hebben actief meegedacht aan de
ontwikkeling ervan. Deze site zal steeds meer de functie van open
communicatiemiddel krijgen. Onze eigen website, www.norbertuswijk.nl, zal op
termijn worden omgebouwd tot een verzameling van informatie over de wijk, haar
historie en van allerlei andere wijkgebonden feiten.

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 2014
een belangrijk agendapunt.

5. 10-puntenplan
Samen met Synthese hebben we de resultaten van de in januari gehouden enquête
uitgewerkt tot een verslag. Het woord ‘samen’ werd opvallend vaak genoemd. De
resultaten zijn in juni aan de wijkbewoners gepresenteerd tijdens een
drukbezochte openbare vergadering. Als samenvatting van de resultaten (in
combinatie met de uitkomst van de buurtgesprekken eind 2009) hebben we een
top 10 gemaakt van de wensen van de wijk: het 10-puntenplan. Het beschrijft in
welke thema’s we (ontmoetings)activiteiten willen gaan realiseren. Het 10-
puntenplan is gepresenteerd bij de gemeenteraad en ook twee maal bij ‘Wonen
Limburg’.
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De 10 punten:
1. Ontmoetingsplek
2. Kook- en/of eetvoorziening
3. Stilteruimte - ademruimte
4. Een marktplein: binnen en tegelijk buiten
5. Studieruimte

a. Computer(les)
b. Studieplek/boekenuitleenpunt
c. Berichtenwand

6. Bewegen voor ouderen
7. Activiteiten aanbod, cursussen voor jongeren in de nieuwe school.
8. Voorzieningen
9. Zorg
10. Historisch erfgoed

Het volledige 10-puntenplan met uitleg is te vinden op
http://www.norbertuswijk.nl/Downloads/10-
puntenplan%20oktober%202013.pdf

Werkgroepen
Werkgroep Leefbaarheid
Deze werkgroep is in 2012 ontstaan. Onderwerp van gesprek was en is, uiteraard,
de leefbaarheid in de Norbertuswijk en manieren om deze te verbeteren. Na
voorbereidend werk in 2012 kon in januari van dit jaar de vragenlijst worden
aangeboden aan alle wijkbewoners.

Samen met een stagiaire van Synthese zijn de gegevens uit de ruim 400 ingevulde
lijsten verwerkt tot een resultatenverslag. Met die gegevens en de uitkomsten van
de buurtgesprekken in 2009 is de Top 10 van Wensen van de Wijk samengesteld.
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De Leefbaarheidgroep is tevens stuurgroep voor de andere werkgroepen en houdt
de gang van zaken rondom de verschillende activiteiten in de gaten.
Leden werkgroep Leefbaarheid: Piet Linders (Wijkcomité)

Sonja van Giersbergen (Wijkcomité)
Anita Joosten (Wijkcomité)
Mieke Cruijsberg (Synthese, Wijkteam)

Onderstaande werkgroepen zijn in 2013 gestart:

Werkgroep Ontmoetingsplek (punt 1)
De werkgroep heeft in 2013 enkele malen een overleg gehad en heeft op 15
december meegewerkt bij de organisatie van de eerste activiteit: een High Tea in
de keuken en aula van de voormalige Peelhorstschool (de Twister, locatie blauw).

Werkgroep Samen koken & eten (punt 2)
Enthousiaste leden hebben na een paar bijeenkomsten het initiatief tot een High
Tea opgepakt en tot een groot succes gebracht. Op de gezellige middag kwamen
zo’n 40 mensen bij elkaar. Er zijn al meer grootse plannen voor de toekomst
rondom het thema van deze werkgroep.
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Werkgroep Stilteruimte (punt 3)
Over de stilteruimte werd in 2013 al nagedacht. In stilte, dat dan weer wel. De
ideeën worden in 2014 verder uitgewerkt, samen met verschillende betrokken
partijen.

Werkgroep Samen bewegen (punt 6)
Na 3 bijeenkomsten en een wisselende, maar steeds verder uitbreidende
samenstelling, krijgen de ideeën voor het samen bewegen steeds duidelijker
vormen. In 2014 zullen de eerste activiteiten worden georganiseerd.

Historisch Erfgoed (punt 10)
Op het Dendron College wordt bekeken of er enkele leerlingen zijn die dit als
project kunnen gaan oppakken.

6. Representatie
Het gehele jaar door zijn er vele thema-avonden en vergaderingen elders bezocht.
Zo hebben verschillende delegaties bijeenkomsten bijgewoond van o.a. de
dorpsraad, gemeente en samenwerkende wijkcomités. Daarnaast werden er
presentaties gegeven bij ‘Wonen Limburg’, de gemeente en op
inspiratiebijeenkomsten.
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7. Financieel jaarverslag 2013

Resultatenrekening Budget Leefbaarheid 2013
Inkomsten

Organisatie-
budget

Budget
Leefbaarheid

Materialen
Leefbaarheid

Ontbijt
Burendag

Kunstproject
Beatrixpark

Onderzoek
Leefbaarheid

Werkgroep
Samen koken
& eten

Plantsoen
Margrietstraat

Totaal

Organisatie-budget 1.334,71
Budget Leefbaarheid
2012

4.385,72 4.385,72

Budget Leefbaarheid
2013

5000,00 5000,00

Extern subsidie 2.400,00 8.094,03 10.494,03

Totaal 19.879,75

Uitgaven
Totaal 1.043,22 611,95 2.768,48 9.094,03 556,61 159,87 600,00 13.790,94

Projectfinanciering
2013

1.000,00 556,61 159,87 600,00

Totaal 3.296,91

Resultaat
Organisatie-budget 291,49

Resultaat
Leefbaarheid- budget 6.088,81
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8. Vooruitblik 2014
Het Wijkcomité richt zich in 2014 o.a. op de volgende aandachtspunten

 Toekomst Norbertuskerk en basisschool ‘de Twister’
 Ondersteuning verschillende werkgroepen
 Eventueel andere punten uit het 10-puntenplan
 Doorontwikkeling en promotie Gesprek in de Buurt.nl
 Eigen website Norbertuswijk.nl (make-over)
 Norbertuskrant (kwartaal-info)
 Kleur in de wijk 4 (geveldoeken)
 Samenwerking met school/Dynamiek
 Burendag in september
 Verwelkoming nieuwkomers in de wijk
 Ledenwerving Wijkcomité


