
Projectomschrijving Beatrixpark 
 
In 2008 zijn de huizen van Wonen Horst aan het plantsoen in de Pr. Beatrixstraat te 
Horst gerenoveerd. Bij de oplevering van de gerenoveerde huizen is toegezegd door 
Wonen Horst en Gemeente Horst ad Maas om ook het plantsoen te renoveren. Dit 
omdat er door de renovatie veel is stuk gereden en er groot onderhoud nodig is.  
 
Het plantsoen is meer dan 40 jaar oud. De bomen die indertijd zijn aangeplant staan 
er nog steeds. Uitgangspunt van het nieuwe plan is dat deze blijven staan. Ook het 
skelterbaantje, wat al tientallen jaren trouwe dienst heeft gedaan en door het 
bouwverkeer geheel is vernield, willen we in ere (laten) herstellen.  
 
Er is een werkgroep van buurtbewoners samengesteld om de renovatie van het 
plantsoen voor te bereiden en te coördineren. Vanuit deze werkgroep is er een plan 
gemaakt voor de functie en de invulling van het plantsoen.  
 
Het is de bedoeling dat het een groene plek wordt, waar jong en oud elkaar kunnen 
ont-moeten. Er zijn 4 veldjes met voor elke doelgroep (basisschooljeugd, jongeren en 
ouderen) een eigen plek. 
 
Februari 2011 ligt er een plan voor de indeling van het groen. Er is een toezegging van 
zowel Wonen Horst als Gemeente Horst ad Maas om dit gedeelte volledig te 
financieren en uit te voeren, mits de bewoners zelf meehelpen met de aanplant en het 
onderhoud van het groen. 
Er is inmiddels gestart met de renovatie en voor mei 2011 moet het groengedeelte zijn 
gerealiseerd. 
 
De gemeente zorgt dus voor herinrichting van het groen. De bewoners zullen zorgen 
voor het onderhoud van de hagen en de aankleding van het plantsoen. 
 
Uniek in het geheel in de samenwerking met Mensana, een organisatie die jongeren 
begeleidt, die door hun psychische stoornis niet geheel zelfstandig kunnen wonen en 
dus ondersteuning krijgen vanuit deze organisatie. De jongeren/adolescenten die een 
straat verderop wonen, willen graag meehelpen in de buurt. Mensana heeft in haar 
netwerk ook een tuinploeg, die desgewenst advies en ondersteuning kan bieden. Ook 
voor andere zaken kunnen zij een bijdrage leveren. Zij leverden eerder een party tent 
met muziek tijdens de burendag. Een uitstekende gelegenheid om elkaar te leren 
kennen.  
 
Blijft over de invulling/aankleding van het plantsoen. Hiervoor zal de werkgroep, 
samen met het wijkcomité (dit is de rechtspersoon die officieel de subsidie aanvraagt) 
fondsen gaan aanschrijven om subsidies aan te vragen. 
 
 
Horst, 12 april 2011 
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