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Uitgebreide achtergrondinformatie is te vinden op onze website: Norbertuswijk.nl
Voor actueel wijknieuws en reageren is er de Facebookpagina.
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Facebook

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Wijkcomité Norbertus. Met dit verslag bieden wij een beknopt overzicht van
de activiteiten en het beleid van het Wijkcomité in het voorgaande jaar.
Op de eerdere ontwikkelingen rond het Huis van de Wijk hebben we in 2017 aardig kunnen voortbouwen. Er
vonden talloze activiteiten plaats, vrijwel allemaal georganiseerd dan wel uitgevoerd door vele enthousiaste
vrijwilligers.
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HKV-teamochtend
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Digitaal Café
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Dankjewel-avond

Spelletjesavond

Norbertuswijk

Onze mooie 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, in iets meer dan 1300 woningen, in 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
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Wittenhorststraat - Zegersstraat

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 Wijkcomité). Als richtlijn gebruiken we het 10-puntenplan dat in 2013 is samengesteld aan de hand van de
uitkomsten van een enquête. ‘Verbinding’ is het belangrijkste woord in onze doelstelling.
Leden
In 2017 hadden de volgende leden zitting in het Wijkcomité:
1. Voorzitter
2. Waarnemend secretaris (tot jan. ‘18)
3. Secretaris (functie vanaf dec. ’17)
4. Penningmeester
5. Lid (vanaf medio ’17)
6. Lid (tot dec. ’17)
7. Lid
8. Lid
9. Lid
10. Lid (vanaf dec. ‘17)

Piet Linders (Rembrandtstraat)
Sonja van Giersbergen (Pr. Beatrixstraat)
Mirjam Braak-van Rhee (Meterikseweg)
Paul Kurver (Wittenhorststraat)
Jacqueline Timmermans (Lindweg)
Jacqueline Hoeijmakers (Wittenhorststraat)
Anita Joosten (Jan van Eechoudstraat)
Laura Ververgaard (van Goghstraat)
Paul Coppus (Gebr. van Doornelaan)
Peter Smits (Oranjestraat)
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Vergaderingen
Als Wijkcomité kwamen we in 2017 acht keer in vergadering bij elkaar, waaronder de jaarvergadering op 27
maart. Daarnaast waren er vele deelvergaderingen, besprekingen en werkgroep-overleggen. Door het jaar heen
werden o.a. de volgende punten besproken:
•
•
•
•

Bestuur
Netwerk
PR/communicatie
Huis van de Wijk - o.a. exploitatie

•
•
•

Vrijwilligers - o.a. trainingen
10-puntenplan - werkgroepen en doorontwikkeling
Buitengebied Meuleveld

10-puntenplan

De punten 1, 2, 3 en 6 van het 10-puntenplan zijn in het verleden al opgepakt en met name de eerste drie punten
waren in 2017 inmiddels goed op dreef. Om het plan verder uit te werken en stevig te verankeren hebben we in
maart, enkele weken voor de jaarvergadering, met vrijwilligers, ondernemers en andere belangrijke partners rond
verschillende gesprekstafels de overige punten besproken. De uitkomst daarvan vormt een volgende stip op onze
horizon, de basis voor de werkgroep ‘Doorontwikkeling’.
Een overzicht van de ontwikkelingen binnen het 10-puntenplan in 2017:

1. Ontmoetingsplek (de Huiskamer binnen het Huis van de Wijk)
Vrijwel elke ochtend is de Huiskamer open voor een gezellige koffieochtend, waarbij elke dag twee vrijwilligers
aanwezig zijn. In totaal zijn er ca. 20 vaste HKV-ers (Huiskamervrijwilligers) die aangestuurd worden door de
Huiskamercoördinator (Laura). Een andere vrijwilliger is roostermaker en een derde doet de boodschappen. Er is,
logischerwijs, veel overlap met de andere werkgroepen.
2. Stilteruimte
Als de school en/of de Huiskamer open is, is ook de Stilteruimte toegankelijk voor wijkbewoners en mensen van
de Twister. Er worden kaarsjes gebrand, intenties opgeschreven en gedachtenisblaadjes opgehangen aan de
boom. Bij heftige gebeurtenissen, zoals ernstige ziekte en overlijden, maakt ook de Twister vrij intensief gebruik
van de ruimte. Kinderen en leerkrachten vinden er een momentje van rust, even los van de hectiek van school. De
werkgroep organiseerde dit jaar ook twee maal een voorstelling met een passend thema waar nog lang over
nagepraat werd.
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3. Samen Koken & Eten
Onder deze werkgroep was vooral Koken met een Twist een goedlopend initiatief. Enkele vrijwilligers stellen
maandelijks een menu samen en doen de boodschappen. Met maximaal 12 deelnemers wordt er een
driegangenmenu gekookt en gegeten tegen een redelijk tarief. Hollandse menu’s worden afgewisseld met
maaltijden uit allerlei andere culturen in samenwerking met wijkbewoners van buitenlandse komaf. Deze activiteit
is zo’n succes dat er al gewerkt wordt met een wachtlijst voor mensen die buiten de wijk wonen.

4. Marktplaats
In 2017 is dit punt wel enkele malen aangestipt (zoals met de Veiligheidsmarkt en de grote Wereldmarkt), maar in
de plannen voor het Meuleveldterrein krijgt het concretere vormen. Zowel de uitvoering als de invulling was in
2017 eigenlijk dus nog toekomstmuziek.

5&7. Studieruimte & activiteiten voor jongeren
In de praktijk blijken deze twee punten zoveel overlap en raakvlak te hebben dat we hebben besloten ze samen te
voegen. Het Digitaal Café, waarbij wijkbewoners wekelijks uitleg krijgen over hun laptop, valt onder dit punt. Ook
CLUB 63 is onder deze noemer te vangen. Zij brengen jong & oud samen bij uiteenlopende activiteiten zoals
speurtochten, vissen, wandelen, tontele, knutselen en ontdekken. In de toekomst is er veel mogelijk.

6. Samen bewegen
Naar aanleiding van de inspiratieavond is er een beginnende samenwerking ontstaan met een beweegondernemer. Er wordt gewerkt aan een beweegplan voor ouderen. Bovendien wordt bij de inrichting van het
Meuleveld een gedeelte ingericht als beweegruimte. Er is nog genoeg te doen voor dit punt.

8&9. Voorzieningen & zorg
Ook bij deze punten was er veel overlap en daarom zijn ze samengebracht. De invulling ervan staat voor de
komende jaren op de planning.
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10. Historisch Erfgoed
Er zijn voor dit punt al heel veel ideeën geopperd om in de toekomst mee aan de slag te gaan. E.e.a. zal ook
gecombineerd worden met de festiviteiten rond 800 jaar Horst aan de Maas.

Werkgroep 11: WGDO
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Om het 10-puntenplan verder door te ontwikkelen is er meer samenwerking nodig. Met wijkbewoners uit alle
delen van de wijk, van alle leeftijden en allerlei culturen. Maar ook met ondernemers en de scholen in de wijk.
Tijdens de inspiratieavond op 16 maart bleek hier een breed draagvlak voor te zijn.
Door een wijknetwerk te ontwikkelen komen er ogen en oren in de wijk en hoeft niemand over het hoofd te
worden gezien. De werkgroep die zo’n wijknetwerk gaat realiseren is in 2017 de nieuwe werkgroep 11 gestart: de
Werkgroep Doorontwikkeling, kortweg WGDO. Om ons hierbij te helpen is Karin van der Plas als professional
aangesteld als regievoerder. (Dit werd mogelijk gemaakt door Wonen Limburg.)
E.e.a. wordt overzichtelijk gemaakt in onderstaande afbeelding:

Vrijwilligers

In 2017 waren er al ca. 35 wijkbewoners die zich met enige regelmaat vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid in de
wijk. Een enkeling is (vrijwel) dagelijks actief, de meesten wekelijks, maar steeds rekening houdend met ieders
interesse en talent. Ze zijn van onschatbare waarde.
In 2017 is er drie maal een teamochtend georganiseerd voor de Huiskamervrijwilligers. Zij leerden tijdens die
ochtenden over luisteren, over NIVEA en OMA. Tegelijkertijd kwam er meer teamgevoel. Mensen leerden elkaar
beter kennen en dit stimuleert een goede samenwerking. Bovendien werd er tijdens deze bijeenkomsten genoten.
In 2017 was ook de eerste Dankjewelavond voor de vrijwilligers. Op deze avond, bij Café Cambrinus, werd er een
welgemeend ‘Dankjewel’ uitgesproken door de voorzitter, was er entertainment met lokale talenten en waren er
hapjes van een ondernemer uit eigen wijk.
De vrijwilligers zijn o.a. actief op de volgende gebieden:
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•
•
•
•
•
•

Gastvrouw/gastheer in de Huiskamer
Leden Wijkcomité Norbertus (met allerlei dubbelrollen)
Werkgroepleden
CLUB 63
Koken met een Twist
Digitaal Café/Virtuele Wereld

Communicatie

Website
Onze website norbertuswijk.nl geeft veel mogelijkheden om informatie te delen. Zo nu en dan is een verandering
noodzakelijk, er komt immers steeds meer informatie bij. Zo ook in 2017. De meest noemenswaardige aanvulling
is het filmpje over onze wijk, gemaakt door een jonge wijkbewoner tijdens Burendag 2017, waar we erg trots op
zijn. Het filmpje heeft een vast plekje gekregen op de beginpagina van onze website.

Facebook
De Facebookpagina voor de Norbertuswijk wordt inmiddels ‘geliked’ door 424 mensen (31 december 2017). De
laatst-geplaatste Facebook-berichten zijn voor iedereen zichtbaar in de kantlijn op de website. Het is een handig
medium om in korte tijd veel mensen te bereiken. Bovendien kunnen mensen reageren en de berichten delen
waardoor er een groot bereik is.

Digitale NorbertusNieuwsbrief
In 2017 zijn er 29 nieuwsbrieven uitgebracht. De maillijst is eind 2017 gegroeid tot 258 ontvangers. Dit aantal
groeit nog steeds gestaag. Mooi om ook van oud-wijkbewoners te horen dat ze de ontwikkelingen hier via de
nieuwsbrief blijven volgen. Alle nieuwsbrieven zijn online terug te lezen in het nieuwsbrief-archief. Een uitgeprint
exemplaar ligt vrijwel altijd in de Huiskamer ter inzage.

Huis-aan-huis-mailings
Mede omdat niet alle wijkbewoners beschikking hebben over internet is er ook in 2017 voor gekozen om zo nu en
dan een kalenderkaartje of flyer huis-aan-huis te bezorgen. We mochten daarbij rekenen op de hulp van vele
Huiskamerbezoekers en (andere) wijkbewoners. En soms zelfs van enthousiaste mensen van buiten de wijk.
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Onderling: Whatsapp
Onder de vrijwilligers wordt veelvuldig via Whatsapp-groepen gecommuniceerd. Snel, gratis en functioneel.

Vooruitblik 2018

Het Wijkcomité heeft zich voorgenomen om in 2018 aandacht te besteden aan:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg voor onze vele vrijwilligers
Activiteiten door en voor wijkbewoners
Opzetten van een wijknetwerk
Doorontwikkelen van het 10-puntenplan
Voortzetting van de samenwerking met school
Meer samenwerking met het Dendron College
Samenwerking met, en ondersteunen van, andere wijkinitiatieven
Communicatie met wijkbewoners: digitale nieuwsbrief & kalenderkaartjes
Verbetering van de website
Ondersteuning verschillende werkgroepen, zoals het project Samen Duurzaam
Inrichting buitengebied
Verwelkoming nieuwkomers in de wijk
Burendag 2018
Kleur in de Wijk 4 - geveldoeken
Voorbereidingen festiviteiten rond 800 jaar Horst/60 jaar Norbertuswijk
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Financieel jaarverslag

