
                                       

SAMEN BOUWEN AAN VERBINDING IN EEN KLEURRIJKE WIJK      
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 Inleiding & index  En weer is er een jaar voorbij!  Het was een jaar waarin de leden van Wijkcomité Norbertus vooral veel tijd en energie staken in de totstandkoming van het nieuwe Huis van de Wijk. Daarmee kreeg de wijk, naast school de Twister, een eigen plekje in de voormalige Norbertuskerk. In dit ‘Jaarverslag 2015’ geven wij een beknopt overzicht van wat het Wijkcomité in dit ‘opbouwende’ jaar zoal bezig hield.  De volgende onderwerpen komen aan bod:   
1. Norbertuswijk ____________ pagina 3 
2. Wijkcomité Norbertus ____________ pagina 4 
3. Leden ____________ pagina 4 
4. Vergadering & Activiteiten ____________ pagina 5 & 6 
5. Communicatie ____________ pagina 7 
6. Huis van de Wijk ____________ Pagina 8 
7. Vooruitblik 2016 ____________ pagina 9 
8. Financieel jaarverslag 2015 ____________ pagina 10   
Uitgebreide achtergrondinformatie is te vinden op onze website: Norbertuswijk.nl  Voor actueel wijknieuws en reageren is er de Facebookpagina.   

                                                      Facebookpagina Website 
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1. Norbertuswijk  
Onze wijk ligt in het Noordelijke deel van Horst (gemeente Horst aan de Maas) en wordt begrensd door de Kabroekse beek. Er wonen ruim 3300 mensen en er zijn iets meer dan 1300 woningen in onze bezorglijst opgenomen uit de volgende straten:  Achter de Smaalbrug Afhangweg Beekstraat Benderstraat Burg. Geurtsstraat Elsbeemden Emmastraat Frans Halsstraat Gebr. van Doornelaan  Gortmolenweg Jan van Eechoudstraat Julianastraat  Lindweg Meterikseweg  Middelijk Molengatweg  Molenveldweg Noordsingel Oranjestraat Paulus Potterstraat Pr. Beatrixstraat Pr. Bernhardstraat Pr. Irenestraat Pr. Margrietstraat Pr. Marijkestraat Rembrandtstraat Rubensplein Schengweg Schutroedeplein Stappersmolen Steffenstraat Van Goghstraat Veld Oostenrijk Venrayseweg Vermeerstraat Weltersweide Westerholtstraat Willem Alexanderstraat Wittenhorststraat Zegersstraat    
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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. Sinds 2013 gebeurt dit vooral in de vorm van activiteiten binnen werkgroepen die onderdeel uitmaken van het 10-puntenplan (zie onderaan deze pagina of onze website). ‘Ontmoeting’ en ‘verbinding’ zijn de belangrijkste woorden in onze doelstelling. 

  3. Leden   
In 2015 hadden de volgende leden zitting in het Wijkcomité:  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 (tot november 2015)   Rebecca Hermsen (Willem Alexanderstraat)  
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4. Vergaderingen en activiteiten 
In 2015 kwamen we als Wijkcomité wederom 8 keer in vergadering bij elkaar, waaronder de goed bezochte jaarvergadering in maart. Onder andere onderstaande projecten en activiteiten stonden meermaals op de vergaderagenda:  10-puntenplan Het 10-puntenplan gaat over de 10 verschillende thema’s die door wijkbewoners zijn aangegeven als belangrijk.  Voor 4 punten uit het 10-puntenplan zijn werkgroepen actief: 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.  Activiteiten Om wijkbewoners samen te brengen hebben we ook in 2015 allerlei activiteiten (mee) georganiseerd. Mensen uit verschillende culturen, van allerlei leeftijden, met uiteenlopende interesses en uit alle delen van de wijk hebben elkaar zo kunnen ontmoeten. Hierdoor ontstaat er steeds meer betrokkenheid en saamhorigheid. Soms werd er samengewerkt met ondernemers uit de wijk. Een opsomming: - Nieuwjaars-High Wine - Workshop Afghaans Koken voor werkgroepleden - Vele koffieochtenden - Workshops rondom bewegen (Medical Kinetics, Yoga) - Pannenkoekenfeest voor de jeugd                          
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En ook: - Multi-Culti-Culi-Wandeling door de wijk (voor de 2e maal) - Burendag met Open Huis in het nieuwe gebouw, i.s.m. school en aannemers - Halloween-spooktocht voor kinderen en hun ouders (m.m.v. vele jongeren)                                             Ledenwerving Onze zoektocht naar nieuwe leden blijft onverminderd van kracht. 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.  
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5. Communicatie:  
Internet Onze website www.norbertuswijk.nl kreeg in 2015 een professionele make-over en draait nu onder WordPress. Hierdoor is de site minder kwetsbaar dan voorheen en is het veel gemakkelijker om de informatie up-to-date te houden. Met het service-abonnement is er altijd professionele ondersteuning achter de hand. De site zal nog verder worden uitgebreid met o.a. een kalender en zal aangepast worden wanneer de situatie daar om vraagt.  

  De Facebookpagina voor de Norbertuswijk bleek een goed middel om wijkbewoners en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden over de vorderingen rondom het nieuwe gebouw. De pagina werd aan het einde van 2015 ‘geliked’ door 211 mensen. De laatst-geplaatste Facebook-berichten zijn nu ook voor iedereen zichtbaar op de website.  Huis-aan-huis-mailings Mede omdat vooral oudere wijkbewoners vaak geen beschikking hebben over internet is er in 2015 nog eenmaal een NorbertusNieuws gemaakt in samenwerking met school, en vervolgens elk kwartaal een activiteitenkalenderkaartje. Voor o.a. de jaarvergadering en Burendag waren er aparte uitnodigingen. Ze werden huis-aan-huis bezorgd door leden van het Wijkcomité, de werkgroepen en andere wijkbewoners.         
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6. Huis van de Wijk 
Het gehele jaar door zijn leden van het Wijkcomité druk geweest met alles rondom het nieuwe Huis van de Wijk. Er werden fondsen aangeschreven, er werd overlegd en vergaderd met o.a. school, de architect, de aannemer en de keukenleverancier. Er werden beslissingen genomen over de bouw en de inrichting en alvast nagedacht over beheer en activiteiten. Intussen konden we gelukkig nog gebruik maken van de voormalige Kapelaanswoning aan de Julianastraat als tijdelijk Huis van de Wijk.  
We hebben van vele partners (financiële) steun en medewerking mogen ontvangen, o.a.: gemeente Horst aan de Maas, Wonen Limburg, Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus, het Rabo-coöperatiefonds, het Oranjefonds, het Kansfonds, Synthese, Dynamiek Scholengroep en de Twister.                                   
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7. Vooruitblik 2016 
Het Wijkcomité richt zich in 2016 o.a. op de volgende aandachtspunten    Inrichting nieuwe Huis van de Wijk (volgens planning)  Beheer Huis van de Wijk  Verdere samenwerking met De Twister en met het Dendron College  Samenwerking met, en ondersteunen van, andere wijkinitiatieven  Communicatie met wijkbewoners: digitale nieuwsbrief & kalenderkaartjes  Ondersteuning verschillende werkgroepen  Activiteiten door en voor wijkbewoners  Kleur in de Wijk 4 - geveldoeken  Inrichting buitengebied  Burendag in september  Verwelkoming nieuwkomers in de wijk  Ledenwerving Wijkcomité                               



8. Financieel jaarverslag 2015  

 

Inkomsten  
                           

  Stimul.subs.   Prior.subs. *) 
 

Stuurgroep WG WG WG WG Totaal 
  Budget   Leefbrheid KIDW-4 Norb.krant Burendag Leefbrhd Ontmoeten Stilteruimte Koken&Eten Bewegen   
      

 
  

 
  

Saldo subs.2014 -€ 503,39   € 7.597,61                 € 7.597,61 
Toekenning 2015 € 1.801,25   € 5.000,00                 € 5.000,00 
Extern subsidie       € 1.400,00 € 0,00 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 2.150,00 
Terugboeking bank € 7,22       
          
Totaal € 1.305,08                     € 14.747,61 
                          

Uitgaven 
                           

Totaal € 1.444,05     € 0,00 € 0,00 € 1.273,76 € 21,00 € 123,47 € 0,00 € 353,25 € 96,43 € 1.867,91 
            
  

   
  

   
Uitgaven Prior.gelden  2015       € 0,00 € 0,00 -€ 823,76 -€ 21,00 -€ 123,47 € 0,00 -€ 53,25 € 0,00   
Totaal                     -€ 1.021,48   
          
  

   
Resultaat Stimuler.subs. -€ 138,97                       
Resultaat 
Prior.Sub.Leefbhd.                       € 12.879,70 

 *) De inkomsten (€ 1400,-) t.b.v. het project KIDW-4 worden gereserveerd voor uitvoering in 2016 


