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Inleiding & index

Voor u ligt het jaarverslag 2014 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 4
3. Leden ••••••••••••••••••••••••••• pagina 4
4. Vergadering & Activiteiten ••••••••••••••••••••••••••• pagina 4 t/m 8

5. Representatie & Inspiratie ••••••••••••••••••••••••••• pagina 8 & 9
6. Vooruitblik 2015 ••••••••••••••••••••••••••• pagina 9
7. Financieel jaarverslag 2014 ••••••••••••••••••••••••••• pagina 10

Voor uitgebreide achtergrondinformatie verwijzen wij naar onze kleurrijke website: Norbertuswijk.nl
Meer fotomateriaal is te vinden op onze online fotoalbum-website.
Of neem een kijkje op onze interactieve wijkwebsite Gesprek in de Buurt.nl.

Norbertuswijk.nl GesprekindeBuurt.nl
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1. Norbertuswijk
Onze wijk ligt in het Noordelijke deel van Horst
(gemeente Horst aan de Maas) en werd sinds de
oprichting van het Wijkcomité begrensd door de
Venrayseweg, Meterikseweg, Prinses Irenestraat en
Westerholtstraat. De laatste jaren echter werd ook
steeds meer de buitenrand van de wijk (Molengatweg,
Molenveldweg, Lindweg en Veld Oostenrijk) bij
activiteiten betrokken.

Steeds vaker werd er gevraagd of de ‘oude grens’ (in de
vorm van de Kabroekse beek) niet weer in ere hersteld
kon worden. Dit jaar is na een onderzoekje in de
aangrenzende straten, besloten om aan dat verzoek tegemoet te komen. De grens van de Meterikseweg
en Noordsingel werden doorgetrokken, een stukje Afhangweg, de Beekstraat, Weltersweide, Middelijk,
Achter de Smaalbrug, Elsbeemden en Burgemeester Geurtsstraat werden toegevoegd. Waar de wijk
eerder zo’n 1125 woningen telde, zijn er nu ruim 1300 woningen in de bezorglijst opgenomen.
Eerdere tellingen gaven aan dat er ca. 3311 mensen in de Norbertuswijk wonen. Nieuwere cijfers zijn op
dit moment niet bekend.
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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 vele bewoners die de initiatieven veelal zelf dragen met
steun van het comité. Sinds 2013 gebeurt dit vooral in de vorm van activiteiten binnen werkgroepen die
onderdeel uitmaken van het 10-puntenplan (zie pag. 5).

3. Leden
In 2014 hadden de volgende leden zitting in het wijkcomité (in volgorde van moment van aantreden):

1. Voorzitter Piet Linders (Rembrandtstraat)
2. Secretaris Sonja van Giersbergen (Pr. Beatrixstraat)
3. Penningmeester Paul Kurver (Wittenhorststraat)
4. Lid Jacqueline Hoeijmakers (Wittenhorststraat)
5. Lid Anita Joosten (Jan van Eechoudstraat)
6. Lid Marleen Verbeeten (Paulus Potterstraat)
7. Lid (vanaf december 2014) Rebecca Hermsen (Willem Alexanderstraat)

4. Vergaderingen en activiteiten
In 2014 kwamen we als Wijkcomité 8 keer in vergadering bij elkaar, waaronder de drukbezochte
jaarvergadering in maart. Onder andere onderstaande projecten en activiteiten stonden meermaals op
de vergaderagenda:



5

10-puntenplan
Het 10-puntenplan gaat over de 10 verschillende thema’s die door wijkbewoners zijn aangegeven als
belangrijk.

Werkgroepen
Voor 4 punten uit het 10-puntenplan zijn al werkgroepen actief. Zij houden zich bezig met de plannen
rondom de verbouwing van het kerkgebouw tot nieuw ‘educatief centrum met wijkfunctie’ en
organiseren al allerlei activiteiten.
Het gaat om de werkgroepen ‘Ontmoetingsplek’, ‘Samen Koken & Eten’, ‘Stilteruimte’ en ‘Samen
Bewegen’. Elke groep bestaat uit minimaal één Wijkcomité-lid en nog enkele andere wijkbewoners.
Indien wenselijk worden externe partijen uitgenodigd om aan te schuiven. De werkgroep Leefbaarheid
fungeert als stuurgroep. In deze stuurgroep zit van elke werkgroep 1 persoon plus een opbouwwerker
van Synthese.

Er werd twee keer een werkgroepenmeeting georganiseerd waarbij ook Jan Jenneskens van Dynamiek
Scholengroep aanwezig was. Op deze avonden werden dromen en wensen gedeeld om zo samen tot
realistische ideeën te komen.
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Activiteiten
Enkele in 2014 georganiseerde activiteiten door en voor wijkbewoners:

- Koffieochtend met en zonder activiteit (schilderen, breien/haken, gezelschapsspellen)
- Wandelen naar de Kasteelse bossen
- Multi-Culti-Culi-Wandeling door de wijk
- Deelname Creamarkt van de Twister
- Troep & Soep-dag

Huis van de Wijk
Tot eind juni mochten we voor activiteiten gebruik maken van de voormalige sacristie, maar op 30 juni
kregen we de sleutel van de ‘kapelaans-woning’ op Julianastraat 2 officieel overhandigd. Deze woning is
vanaf die dag ons (tijdelijke) Huis van de Wijk. Er hebben al veel activiteiten en vergaderingen
plaatsgevonden en de verschillende werkgroepen hebben er vaak overleg. Eén van de ruimtes wordt
permanent gebruikt door Stichting Leergeld. Ook Mensana en Best Bijzonder maken incidenteel gebruik
van het gebouw.
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Burendag 2014
Op 27 september was het Nationale Burendag. Op die dag is het Huis van de Wijk officieel opengesteld
en werd het logo/naambord onthuld. Er waren presentaties van Stichting Leergeld, het 10-puntenplan
en basisschool de Twister. Er waren zo’n 80 wijkbewoners aanwezig.

Later trok het hele gezelschap naar de Gebroeders van Doornelaan om daar aanwezig te zijn bij de
onthulling van het ‘bouwbord’, waarop te zien is hoe het nieuwe schoolgebouw er straks aan de
achterkant uit zal zien. Daarna was er voor iedereen soep en andere hapjes.

Website
Norbertuswijk.nl kreeg in 2014 een make-over en is nu een puur informatieve website. De (min of meer
vaststaande) informatie is onderverdeeld in enkele categorieën.

De interactieve website Gesprek in de Buurt is het meer dynamische zusje waar wijkbewoners met
elkaar in gesprek kunnen. Ook de agenda (activiteitenkalender) is daar tegenwoordig te vinden en
regelmatig wordt er een terugblik op activiteiten geplaatst.
Verder is er nu een Norbertuswijk-Facebookpagina om aan te sluiten op de huidige trend in sociale
media.
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NorbertusNieuws
Mede omdat met name oudere wijkbewoners vaak geen beschikking hebben over internet is er
besloten om een papieren nieuwsblaadje te maken, het NorbertusNieuws. In 2014 kwam het krantje 3x
uit en het werd positief ontvangen. Het NN werd gemaakt en betaald door 4 partijen: Dynamiek
Scholengroep, Wonen Limburg, Gemeente Horst aan de Maas en Wijkcomité Norbertus.
Het NorbertusNieuws werd bezorgd door wijkbewoners.

Ledenwerving
Onze zoektocht naar nieuwe leden blijft onverminderd van kracht. Eind 2014 heeft zich een nieuw lid
gemeld naar aanleiding van onze wervingsactie in de Willem Alexanderstraat. Het streven is om uit alle
delen van de wijk iemand binnen het Wijkcomité te hebben om zo alle wijkbewoners zo eerlijk mogelijk
te kunnen vertegenwoordigen. Er zijn nog een aantal straten/buurten waar we actief aandacht aan gaan
besteden.

5. Representatie & Inspiratie
Het gehele jaar door hebben leden van het Wijkcomité verschillende thema-avonden en vergaderingen
elders bezocht, mee gedaan met de Krachttoer en meegewerkt aan de WIJ-proeverijdag. In maart
gingen Wijkcomité-leden samen met werkgroepleden op inspiratietoer naar het Dendron College en
naar Weert, Sevenum en Kronenberg, op uitnodiging van Wonen Limburg.
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Meerdere malen werd er een presentatie gegeven om wijkbewoners en andere geïnteresseerden op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen. In november was er een bezoekje van Gouverneur Bovens aan
onze wijk. Ook bij die gelegenheid werd een presentatie over het 10-puntenplan getoond.

6. Vooruitblik 2015
Het Wijkcomité richt zich in 2015 o.a. op de volgende aandachtspunten

 De ontwikkelingen rond het Educatief Centrum Norbertus met wijkvoorziening
 December: inrichting nieuw Huis van de Wijk (volgens planning)
 Beheer Huis van de Wijk
 Ondersteuning verschillende werkgroepen
 NorbertusNieuws (in nieuwe vorm)
 Kleur in de Wijk 4 - geveldoeken
 Burendag in september
 Verwelkoming nieuwkomers in de wijk
 Ledenwerving Wijkcomité

7. Financieel jaarverslag 2014



RESULTATENREKENING BUDGET LEEFBAARHEID 2014

Inkomsten

Organisatie Budget Huis v/d Stuurgroep WG WG WG WG Totaal
Budget Leefbrheid Wijk Norb.krant Burendag Leefbrhd Ontmoeten Stilteruimte Koken&Eten Bewegen

Organisatie budget € 1.488,75
Budget Leefbaarheid 2013 € 6.088,81 € 6.088,81
Budget Leefbaarheid 2014 € 5.000,00 € 5.000,00
Extern subsidie € 0,00 € 2.547,76 € 1.200,00 € 0,00 € 10,50 € 0,00 € 0,00 € 565,77 € 4.324,03

Totaal € 15.412,84

Uitgaven

Totaal € 1.992,14 € 1.028,91 € 4.066,10 € 1.665,68 € 18,23 € 419,62 € 31,27 € 79,50 € 505,92 € 7.815,23

Projekt. Financiering - € 1.028,91 - € 1.518,34 - € 465,68 - € 18,23 - € 409,12 - € 31,27 - € 79,50 € 59,85
uit budget 2014 / Totaal - € 3.491,20

Resultaat Org.Budget -€ 503,39
Resultaat Leefbh.Budget € 7.597,61


