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Inleiding
In het najaar van 2009 organiseerde Wijkcomité Norbertus vijf
buurtgesprekken om te horen wat er leefde in de wijk. Er waren destijds
plannen om een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) op te
zetten. Vele wijkbewoners reageerden op de persoonlijke uitnodiging en
lieten tijdens die avonden hun stem horen. De resultaten van deze
gesprekken zijn later gepresenteerd in de kleurrijke Norbertuskrant.
In de tussentijd veranderde er veel: de BMV werd van tafel geveegd
wegens noodzakelijke bezuinigingen en van de wensen leek weinig
terecht te komen.
Eind 2012 stond er toch nog een grote verandering binnen de wijk op
stapel: basisschool Meuleveld en speciaal basisonderwijs de Peelhorst
gingen inmiddels samen onder de naam de Twister en zij hadden
vergevorderde plannen om de (inmiddels ontkerkte) Norbertuskerk om
te laten bouwen tot een uniek schoolgebouw met ruimte voor andere activiteiten.
Deze ontwikkeling maakte het noodzakelijk om nog eens met de wijkbewoners in gesprek te gaan.
Dit keer werd er een vragenlijst uitgewerkt en deze werd begin januari in ca. 1125 brievenbussen
bezorgd. Op 26 januari werden ze huis aan huis opgehaald.

De respons overtrof onze stoutste verwachtingen. We kregen maar liefst 453 lijsten (ruim 40%)
ingevuld retour. Bij het ophalen lieten we ons gezicht zien en maakten menig praatje.
We ontdekten opnieuw hoe welwillend de Norbertuswijkbewoner staat tegenover plannen om de
leefbaarheid te vergroten en meer saamhorigheid te bereiken. Men kwam met unieke ideeën en
wees ons op mogelijkheden waar we zelf nog niet direct aan gedacht hadden.
Bijzonder was dat het woordje SAMEN heel vaak op de lijsten terug te vinden was.
Tot onze verrassing bleken velen bereid om mee te helpen bij het organiseren en begeleiden van
activiteiten in de toekomst, en vele tientallen gaven aan mee te willen doen als er iets georganiseerd
zou worden. Natuurlijk waren er ook hier en daar woorden van zorg en soms zelfs (harde) kritiek,
maar we lazen vooral heel veel opmerkingen die ons steunden in dit initiatief en ons aanmoedigden
om door te zetten.
Voor u ligt een verslag van dit hele traject. U leest eerst • een korte introductie over onze wijk.
Daarna volgt een • uitleg over waarom we de enquête op deze wijze hebben vormgegeven, welke
vragen we gesteld hebben en daarbij in rood de resultaten voor de meerkeuzevragen. Vervolgens
wordt er in • kernwoorden en citaten ingegaan op de antwoorden die zijn gegeven op de open
vragen. Tenslotte komt u bij de • ‘wensenlijst van de wijk’ die is samengesteld naar aanleiding van
de resultaten. Hierin staan de 10 belangrijkste zaken die we (met wijkbewoners) willen gaan
realiseren in onze wijk en het nieuwe gebouw. Deze lijst is tevens, in iets gewijzigde vorm, naar
Dynamiek Scholengroep verzonden.
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De Norbertuswijk
De Norbertuswijk ligt in het Noordelijke deel van Horst aan de Maas en is ontstaan begin jaren
zestig. De wijk dankt haar naam aan de Norbertuskerk. De bouw hiervan werd in 1963 voltooid. In
de volksmond wordt de Norbertuswijk nog steeds 'neej dörp' genoemd, maar ook wel ‘het jamdorp’.
Wie hier destijds kwam wonen had zulke hoge woonlasten dat er niks overschoot voor vleeswaren
op de boterham.

- Aan de westkant (links op de foto) vormt de Molengatweg de grens, in het oosten de
Venrayseweg.
Aan de noordzijde (bovenkant foto) is dat de Lindweg en de Molenveldweg, in het zuiden de
Meterikseweg.
- Er staan ca. 1100 huizen in het wijkgebied, en daarin wonen zo'n 3311 wijkbewoners.
- Middelpunt van de wijk is nog steeds de Norbertuskerk. Deze is tijdens Kerstmis 1963 in gebruik
genomen als kerk en op 30 januari 2011 weer uit deze functie ontheven.
- Aan de achterkant van het kerkgebouw ligt de voormalige Basisschool Meuleveld. Vanaf
schooljaar 2012/2013 is deze gefuseerd met sbo de Peelhorst en kreeg de samengevoegde school de
naam 'de Twister'. De voormalige Meuleveldschool wordt aangeduid met 'locatie groen'.
Voor de kleintjes is in hetzelfde gebouw aan de kant van de Marijkestraat de Peuterspeelzaal 't
Dreumelke ondergebracht.
- Aan de gebroeders van Doornelaan is de voormalige Peelhorst. Sinds de fusie is dit 'locatie blauw'
van de Twister.
- Een eind verderop aan dezelfde weg is het Dendron College. Deze scholengemeenschap omvat de
afdelingen Gymnasium, Atheneum, HAVO en VMBO die bij elkaar door zo'n 2200 leerlingen
bezocht worden.
- Tegenover het Dendron College is de zgn. Bouwcampus gesitueerd. Hier wordt onderwijs gegeven
door het bouwopleidingscentrum van Gilde Opleidingen.
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De vragenlijst
We hebben ervoor gekozen om het aantal vragen te
beperken zodat het mensen niet teveel tijd zou kosten
om de lijst in te vullen. Een enkele keer hebben we
bewust gekozen voor een open vraagstelling zodat de
invuller geheel vanuit eigen wens en gedachte zou
antwoorden. De lijsten zijn tweezijdig op A4-papier
geprint, de twee vellen zijn aan elkaar bevestigd met een
nietje, gevouwen en vervolgens, samen met een bedrukte
pen, in een plastic ‘zip’-zakje in de brievenbussen
gedaan. Door deze wijze van bezorgen wilden we
voorkomen dat e.e.a. direct bij het oud papier zou verdwijnen.
De pen diende meerdere doelen: het was een uitnodiging/stimulans om direct met invullen te
beginnen, het was een bedankje voor de medewerking èn het was een stukje promotie/bekendheid
voor onze website.
De vragenlijst werd huis aan huis opgehaald, maar er kon ook een digitale variant worden ingevuld.
Beide resultaten zijn samengevoegd en leveren de cijfers en antwoorden op
die u in onderstaand overzicht zult aantreffen.
Vragen & antwoorden
Na een korte inleiding en uitleg werden de volgende vragen gesteld:
1. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

o
o
o
o
o

Van 18 tot 35 jaar
Van 35 tot 50 jaar
Van 50 tot 65 jaar
Van 65 tot 80 jaar
Vanaf 80 jaar

5,5 % van de respondenten (25x)
21,6 % (98x)
25,4 % (115x)
41 % (186x)
5,7 % (26x)

2. Hoe is uw huishouden samengesteld?

o Eenpersoons huishouden
o Huishouden van meerdere personen.
3. Maakt u gebruik van internet?

o
o
o
o

22% (102)
75,5% (342)

Ja/Nee*

Email
Zoekmachines
Social Media (Facebook, Twitter, etc.)
Alle drie hierboven genoemde zaken

Kinderen:

35,3% (160x) ja

80,4 % van de respondenten (364)
45,6% (207)
28,9% (131)
3,5% (16)
34,9% (158)

Basisschool Meuleveld en De Peelhorst zijn samen gegaan onder de naam De Twister. Er wordt gekeken
naar de mogelijkheid om de school straks onder te brengen in de Norbertuskerk, die voor dat doel
verbouwd zou gaan worden. Dat biedt kansen voor onze wijk om binnen zo’n onderkomen allerlei
ontmoetingsactiviteiten te laten plaatsvinden.
4. Als u denkt aan het woord ‘ontmoetingsactiviteiten’, welke ideeën komen er dan in u op?
_________ kijk voor de gegeven antwoorden verderop in dit verslag ________________________
5. Zouden zulke activiteiten volgens u bij voorkeur in zo’n gebouw een plekje moeten krijgen?

Ja/Nee

71,7 % van de respondenten antwoordde met ‘ja’ (325x)
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6. Wanneer er in de Norbertuswijk ontmoetingsactiviteiten zouden worden georganiseerd voor

o
o
o

buurtbewoners, jong & oud, zou u daar dan aan willen meedoen?
Ja, ik zou wel mee willen doen
27,2 % (123)
Momenteel heb ik hier geen behoefte aan, maar in de toekomst waarschijnlijk wel 44,8% (203)
Nee, ik heb geen belangstelling, omdat
27,4% (124)
Geen interesse
16,6% (75)
Geen vervoer
0,22% (1)
Ik kan het geld voor een eventuele eigen bijdrage niet missen
3,1% (14)
Anders, namelijk
13,5% (61)

Zou u zelf willen helpen om leefbaarheidactiviteiten voor jong & oud in onze wijk mogelijk te
maken?
o Ja, voor organisatie, bestuur en beheer
6,4% (29)
o Ja, voor het begeleiden tijdens activiteiten
15,9% (72)
o Nee
76,6% (347)
7.

Wanneer u en/of uw huisgenoten belangstelling hebben om deel te nemen aan activiteiten of om mee
te helpen, dan verzoeken wij u om hieronder uw persoonlijke gegevens in te vullen.
Naam: op 101 lijsten ingevuld
Adres: van 23 lijsten alleen adres bekend > info via brievenbus
Telefoonnummer: 94 telefoonnummers ingevuld
E-mailadres: 77 (werkende) mailadressen ingevuld
Eventuele opmerkingen (hiervoor mag u ook de achterkant van dit papier gebruiken)
_________ kijk voor de gegeven opmerkingen verderop in dit verslag ______________________
Op vraag 4 (Als u denkt aan het woord ‘ontmoetingsactiviteiten’, welke ideeën komen er dan in
u op?) werden zeer uiteenlopende antwoorden gegeven. Deze zijn hieronder in kernwoorden
losjes ingedeeld in categorieën weergegeven. Ook de extra opmerkingen die werden toegevoegd
zitten in deze lijst verwerkt. In de rechter kolom staat het cijfer dat aangeeft hoe vaak de
opmerking genoemd is door de respondenten.
ACTIVITEITEN
activiteiten algemeen
kaarten
(rikken 2
Amerikaans jokeren 2
klaverjassen 2
kruisjassen 1
bridge 4)
biljarten
darten
sjoelen
rummicup
tafeltennis
schaken
dammen

37
96

39
4
7
2
1
2
2
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jeu de Boules
(OudHollandse) spellen(middag)
balspellen
koersballen
zitvoetbal
volleybal
badminton
tafeltennis
bowlen
sport
gym
peutergym
ballet (voor kinderen)
yoga
dansen
volksdansen
wandelen in groepen
ijsbaantje (net als vorig jaar)
ouderen
jong&oud
jeugd tot 16 jaar
ballonnenwedstrijd
VOORZIENINGEN
kinderboerderij/dierenweide
speeltuin

4
35
2
2
1
2
1
2
1
12
9
2
1
3
13
2
3
3
6
2
1
1
3
2
2

GEZELLIGHEID & SEIZOEN
dagbesteding
praatje maken
krantje lezen
gemeenschapshuis/ontmoetingscentrum
inloopmogelijkheid
wijkhuiskamer
koffie drinken
borrelen/buurtcafé
scholierencafé
disco
betrokkenheid ouders en familie
kindermiddag
kindermarkt
kermis
Seizoensactiviteiten/thema/feestdagen
Koninginnedag/Koningsdag
Carnavalsmiddag
Pasen (paashazen, ei in de wijk)
Zomeractiviteiten
Kerstviering
Nieuwjaarsborrel
burendag/buurtfeesten/-activiteiten
gezellig samen
ook in probleemtijden
informeel
familiedag/-feestje
kleine feestjes
boekenclub
internet

2
20
7
33
14
2
38
7
1
2
1
1
11
1
2
11
2
5
7
1
6
8
19
28
2
1
2
2
1
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boeken/leeshoek
dependance bibliotheek
puzzels maken
senioren/ouderen
jeugd&ouderen
jeugd (12 – 16 jaar)
ouders
alleenstaanden
mensen met beperkingen
verenigingen
recreatie/vrije tijd

2
1
3
40
15
5
3
4
2
2
5

RUST
kapel moet behouden blijven (met klem benadrukt tijdens de gesprekken in 2009)
stilteruimte (voor vreugde en verdriet)
in stilte herdenken
ontspanning

2
3
1
1

‘COMMERCIE’
biertje/horeca
lunchroom/theeschenkerij
buurtsuper/-winkeltje
pinautomaat
mylene-avonden
verenigingen
schaakvereniging
KBO/Zonnebloem

4
1
12
6
1
1
1
1

CULTUUR
zoiets als ‘t gasthoés
podium
theater
cabaret
cultureel
toneel
zang/muziek
film
kunst
expositie
tentoonstelling
demonstraties

3
1
1
1
1
13
28
8
1
3
1
1

CREATIEF
creatief/hobby
schilderen
tekenen
handwerken
textiel 1
breien 1
kleding maken 1
weven 1
vilten 1
knutselen
kaarten maken
sieraden maken
bloemschikken (o.a. Kerst/Paas)

17
7
1
14

11
1
1
9

8

fotografie & fotobewerking
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EDUCATIEF
voorlezen ouderen aan kinderen
huiswerkklassen
schoolactiviteiten
lezingen/sprekers
volksuniversiteit
workshops (algemeen)
cursussen (algemeen)
Nederlands (integratie)
computerles
mobiele telefonie
internet/nieuwe media
reanimatie
zelfverdediging
workshops jong&oud
jong leert oud
kookles

2
1
1
11
1
11
9
2
10
1
4
1
1
3
2
3

MAALTIJD
samen koken
samen eten
eetclub
groepen eetcafé
oude recepten
buurtbarbecue
picknick
high tea
Kerstdiner
jeugd: pannenkoekjes bakken
alleenstaanden
ouderen

5
6
2
3
1
11
1
1
1
1
3
5

NAASTENHULP
noabere-activiteiten
mensen helpen dingen te doen die ze wel willen, maar niet kunnen
klus- & hulpdienst
hulp bij bijv. boekhouden, fiets repareren, schilderijtje ophangen, stoep sneeuwvrij
maken
repaircafé
talentenbank (ruilen talenten/diensten)
digitaal netwerk (als middel om aanbod en vraag te delen)
actie voor een goed doel
schoonhouden van de wijk
onderhoud groen
samen voor speelveldjes zorgen
inzamelpunt voor kleding
inzamelpunt voor speelgoed
MARKT
rommelmarkt
hobbymarkt
ruilbeurzen
markt/braderie

1
2
4
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1

2
1
1
1
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ZORG&GEZOND&OPVANG
welzijnsbank
zorg
gezondheidscentrum
(kinder)psycholoog
logopedie
fysiotherapie
orthodontist
audiologisch centrum
apotheek
huisarts
waar je terecht kan met vragen
laagdrempelig
contact met lotgenoten/gelijkgestemden
voor mensen met een beperking (psychiatrisch/psychisch) zonder dat CIZ-indicatie nodig
is
alleenstaanden/eenzamen
sociaal zwakkere medemens
ouderen
jeugdwerk
kleuteractiviteiten (vooral ook voor ouders met laag inkomen)
peuterspeelzaal
kinderopvang
gehandicapte kinderopvang

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
6
1
3
1
6
1
1
1
4
1

IN, VOOR, MET DE WIJK
samen 1 à 2x per jaar ideeën en informatie voor/over de wijk bespreken
6
educatie, inlichting, voorlichting
9
(verschillende thema’s 1
veiligheid 1
algemene zaken 2
wetgeving 3
ziekten 1
belasting 2
pensioen 1
verkeer 1
leefbaarheid 1)
stemmen
1
Informatiehoek gemeentelijke informatie
1
laagdrempelige organisatie/vergaderruimte
16
speurtocht door de wijk
2
samen een dagje uit
2
introductie voor nieuwkomers
2
voetbal op een groot scherm
1
(dichter bij elkaar
2
mensen interviewen en op website plaatsen 1
weten wie in de wijk woont 2
wijkagent 1)
OVERIG
Geen tijd
+15
Niet meehelpen/-doen want: ik ben lichamelijk gehandicapt/slechthorend/niet mobiel
5
Ondanks dat er veel ouderen in de parochie wonen zijn er weinig voorzieningen (pinautomaat,
buurtsuper). Deze mensen zijn altijd op anderen aangewezen.
Ik hoop dat de kerk als gebouw en als middelpunt van de wijk behouden blijft (...) door er een
aantrekkelijke gelegenheid van te maken, niet te benauwd, niet te ‘kneuterig’.
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REACTIES OP DE ENQUÊTE
Kritische opmerkingen & Ergernissen
De Jan van Eechoudstraat blijft een beetje een ondergeschoven kindje, een rommeltje (van de
buitenkant) vind ik
Deze wijk zit te wachten op een positieve impuls, die zorgt voor nieuwe aanwas. Want als dat
niet heel snel gebeurt, zie ik deze wijk veranderen in een achterbuurt.
Omdat de vergrijzing in de wijk erg toe neemt kan ik me voorstellen dat de behoefte voor een
ontmoetingsruimte groot is, maar bedenk wel dat er over enkele jaren ook weer een verjonging
van de wijk plaats vindt.
(nr. 30) Geen interesse in dit soort activiteiten: paracommercialisme!! Activiteiten dienen
gehouden te worden in plaatselijke horeca.
Ruim 30 jaar geleden is er een wijkgebouw neergezet. Doordat er in de loop van de jaren
behoeftes veranderen is mede de reden van dat het wijkgebouw is geprivatiseerd. Nu is het een
volwaardig horeca bedrijf, De Leste Geulde. Daar kunnen veel mensen al terecht en daar wordt
ook gebruik van gemaakt. Maar de activiteiten die er vroeger nl. gehouden werden (en
waarvoor toen het gebouw is neergezet) zoals kienen en het jongerenwerk is door afnemende
belangstelling opgehouden te bestaan. Daarom adviseer ik om eerst maar eens te kijken waar
de behoeftes liggen en wat daarbij de rol kan zijn van De Leste Geulde voordat er straks in een
gebouw wordt geïnvesteerd en achteraf blijkt dat die mogelijkheden er al lang zijn.
Met het wegvallen van de kerk is onze wijk wel haar hart kwijt. Ik ben bang dat maar weinig
mensen op andere activiteiten zitten te wachten.
(nr. 67) Ik verwacht niet dat dit een succes wordt. Er wordt al voldoende in Horst
georganiseerd, Alle andere verenigingen hebben al moeite om vrijwilligers te vinden.
(nr. 103) Geen ontmoetingsplekken bij garage van de noordsingel. Want we hebben al
verschillende keren de politie moeten bellen.
Is bijv. de Leste Geulde als plek ook geen goed alternatief?
(nr. 244) Graag uw aandacht en evt. hulp bij de verkoop van de Norbertuskerk. Dat zou een
verlossing zijn daar wij nog steeds moeten bijdragen aan de onkosten van het gebouw. Ik zou
hier graag van verlost willen worden.
Ik zou zeggen, dit gebouw is van de wijk, en niet van het bisdom.
Zeer belangrijk voor de veiligheid in de Norbertuswijk is 's nachts veel meer straatverlichting te
laten branden.
Waarom is het trottoir hoek Meterikseweg Gebr. van Doornelaan weg? Nu moeten de
voetgangers meerdere malen oversteken en dat is gevaarlijk!
Wij zijn individualisten.
Jeugd zal toch naar elders gaan.
Maar ik denk dat het in deze tijd erg moeilijk is om vrijwilligers te krijgen
Ik zou het voor de wijk, gezien de leeftijdsopbouw, veel belangrijker vinden als zich hier een
grote winkel in levensbehoeften Jan Linders-C100 Aldi of zoiets zou mogen vestigen. Straks zijn
de meesten bejaarden misschien op anderen aangewezen voor de dagelijkse boodschappen. Dit
zou de verkeerssituatie in het centrum van Horst ook een stuk verbeteren en het zou voor de
gemeente Horst ook de goedkoopste oplossing zijn, omdat ze dan in 't centrum geen dure
oplossing hoeven te bedenken voor verkeersproblemen. Het mes snijdt zo aan 2 kanten.
Plannen nog te vaag, Nauwelijks te beoordelen !
De Leste Geulde is opgezet als ontmoetingsplek voor de wijk. Waarom nu naar een andere
plaats. Gun een ander ook wat.
(nr. 83) Horst centrum, daar zijn mogelijkheden genoeg. Levensvatbaarheid voor zo'n gebouw
in wijk twijfelachtig.
(nr. 160) Ik heb zo'n slechte ervaringen met de kerk dat ik geen stap over de drempel van de
Norbertuskerk zal zetten. Afbreken dus!
- Duidelijk geen behoefte in de wijk. Waren in bezit van de Leste Geulde, hier werd geen
gebruik van gemaakt. Daarbij hebben we in Horst het Gasthoes. Dus we zijn voorzien.
- Nergens voor nodig weggegooid geld, ontmoetingsruimten is er voldoende o.a. ’t gasthoes,
dat is nog geen 1000 meter lopen/fietsen/rijden.
- Maak u liever druk om belangrijkere zaken dan geld over de balk gooien voor iets waar totaal
geen interesse in is (bewijst de verkoop van ’t Östenriekske.) Daarbij is er voldoende in Horst
aanwezig.

11

- Belangrijker zaken: hele jaar (zomer) door parkeren van caravans op parkeervakken,
parkeren in groenstroken, parkeren van vrachtverkeer, verslonzing van de wijk door ghettoachtige schilderijen aan woningen, kledingbakken in belachelijke tinten die door de gehele
straat schreeuwt, beter onderhoud van groenstroken i.p.v. enkele malen per jaar hooien,
burgers de mogelijkheid geven woningen te moderniseren, rust in de wijk dus geen concerten
in oude kerkgebouw met veel parkeeroverlast o.a. in groenstroken.
PLUS: een vragenlijst ‘Hier is geen kleur in de wijk’ vol frustratie en schreeuw om hulp, maar
helaas zonder naam en adres
Complimenten & Enthousiasme
Een paar mensen heb ik geattendeerd op het belang van het invullen van deze vragenlijst. Ik
ben zeer benieuwd hoeveel respons deze vragenlijst heeft.
Veel succes met jullie goed werk.
Goede zaak
Goede zaak, maar voor ons nog even niet.
Bedankt voor jullie inzet
Ook al heb ik geen interesse: evengoed succes ermee!
Nu niet, in de toekomst mogelijk. Wel dank voor uw werk! Succes met uw werk!
In mijn eerder vrijwilligerswerk heb ik weef- en viltcursussen gegeven, ook aan kinderen. Dit
vind ik geweldig om te doen.
Momenteel nog geen interesse. Wellicht over een paar jaar. Ik juich activiteiten in de buurt
zeker toe!
Goed initiatief.
We zijn benieuwd!
Mijn vrouw en ik wensen U heel veel succes en spreken de hoop uit dit nog te mogen
meemaken. Succes!
Complimenten met het initiatief en bedankt voor de fijne pen.
Succes!
Veel succes!
Wij staan zeer positief tegenover het initiatief, wensen echter voorlopig nog niet gebonden te
zijn.
Veel succes, en bedankt voor het mogen inbrengen van mijn mening!
Overig
Uitslagen ook publiceren in de Hallo
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Aanleiding
Een aantal jaren geleden heeft het Wijkcomité buurtgesprekken gehouden met de verschillende buurten in
de Norbertuswijk. Uit deze gesprekken bleek al dat er een grote behoefte was aan een ontmoetingsruimte in
de wijk. Indertijd is ook de Norbertuskrant uitgegeven en verspreid.
Nu anno 2013 de Leste Geulde is geprivatiseerd en de school nieuw gaat bouwen, doet er zich een unieke
kans voor om een dergelijke wijkvoorziening i.s.m. Dynamiek te realiseren. Het Wijkcomité ziet hier de
mogelijkheid om een waardevolle verbinding te leggen tussen de wijk en de nieuwe school, tussen jong en
oud en tussen mensen met en zonder beperking.
Beide scholen (Meuleveld en de Peelhorst) zijn al tientallen jaren beeldbepalend voor onze wijk. Wij denken
dan ook dat een verregaande samenwerking tussen school en wijk het saamhorigheidsgevoel zal versterken.
Natuurlijk moet zo’n samenwerking gedragen worden in de wijk. Om een indruk te krijgen van het menselijk
kapitaal hebben we deur aan deur een vragenlijst bezorgd en opgehaald. Hieruit bleek dat zeer veel
wijkbewoners enthousiast waren over mogelijke ontwikkelingen. Tientallen mensen willen meedenken met
de ontwikkeling van een dergelijke voorziening. Nog meer mensen willen meehelpen als een dergelijke
voorziening er eenmaal is.
Voor de financiering van een dergelijk project zijn verschillende partners in beeld waaronder de Stichting
Gemeenschapsbelangen Norbertus (SGN) en de Heidemij. Wij denken uit verschillende fondsen gelden te
kunnen verwerven.
Het belangrijkste is echter de samenwerking tussen Dynamiek en de bewoners van de wijk waarin de nieuwe
school haar plaats gaat krijgen. Een school is onmisbaar voor de leefbaarheid in de wijk. De wijk kan op haar
beurt een bijdrage leveren door o.a. de leerlingen andere zaken te leren dan lezen en rekenen.
Wij zien in de ontwikkeling van deze samenwerking heel veel win-win situaties en hopen van ganser harte
dat wij voort kunnen bouwen op de goede samenwerking met Dynamiek, zoals wij die tot nu toe al kennen.
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Algemeen/inleiding
Begin 2013 zette wijkcomité Norbertus een leefbaarheid-enquête uit onder alle bewoners van haar wijk.
Hieruit blijkt dat de wijkbewoners erg betrokken zijn bij hun wijk en dat ze vooral willen dat de wijk
aantrekkelijk blijft voor ouderen om er te blijven wonen en voor jongeren om er zich te vestigen. In
onderstaande hoofdstukjes geven we een korte omschrijving van projecten die in en rond een
wijkvoorziening plaats zouden kunnen vinden.

1. Ontmoetingsplek/soos
Beter een goede buur dan een verre vriend! De Norbertuswijk kent 3311 goede buren. Nu steeds minder
mensen elkaar ontmoeten bij de kerkdeur en mensen elkaar niet meer echt leren kennen, is de
saamhorigheid echter aan het weg glijden. Bij het sluiten van de kerk was er ook vooral bij ouderen de zorg
dat er geen ‘samen’ meer zou zijn. Het nieuwe wijkgebouw zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het
herstellen van het wijkgevoel. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het gebouw een private functie krijgt
(met een ondernemer en winstbejag). Er zal geen overlap plaatsvinden met de activiteiten van lokale
ondernemers.
Natuurlijk kunnen bewoners er een potje biljarten of kaarten, samen een kop koffie drinken en een krantje
lezen, maar dit alles zal door vrijwilligers georganiseerd gaan worden,.... het hoeft niet veel te kosten en het
levert enorm veel op. Onder bewoners is de wens tot ontmoeting groot. Gelukkig zijn velen bereid om daar
een actieve bijdrage aan te leveren. Contact onder wijkbewoners zal het gevoel van veiligheid vergroten en de
leefsfeer verbeteren.
Wij stellen ons voor dat veel activiteiten overdag plaats gaan vinden. Het verenigingsleven zal ongewijzigd
buiten de ontmoetingsplek plaatsvinden.
2. Kook- en/of eetvoorziening
In de wijk is behoefte aan een eetpunt, met name voor ouderen. Er is op dit moment een eetpunt in de Leste
Geulde waar ook ouderen uit andere delen van de gemeente Horst aan de Maas aan deelnemen. Dat moet
ook vooral zo blijven. De onderscheidende (en toegevoegde) waarde van een eetpunt in een wijkvoorzienig
zou kunnen zijn dat ouderen ook zelf (evt. onder begeleiding) koken, tafels dekken, opruimen enz. Behalve
het eten heeft het dan ook een sociaal/verzorgend aspect. Je zou iets dergelijks op wekelijkse basis kunnen
laten plaatsvinden.
Bovendien zou het leuk zijn als jong en oud elkaar ontmoeten aan het fornuis. Jongeren kunnen veel van
ouderen leren, denk b.v aan de vergeten groenten en bereidingswijzen die in de vergetelheid zijn geraakt.
Ouderen kunnen van jongeren mogelijk nieuwe technieken leren en in aanraking komen met nieuwerwets
voedsel.
Het lijkt ons verder erg leuk en leerzaam als de schoolmoestuin in dit project betrokken zou kunnen worden.
Hoe mooi zou het zijn als jong en oud samen de groenten die op het bord komen ook nog zelf gezaaid/geplant
en geoogst hebben. Waarschijnlijk kunnen ook hier de generaties nog veel van elkaar leren en voor elkaar
betekenen.
3. Stilteruimte - ademruimte
Een deel van de bewoners van de Norbertuswijk weet nog dat de kerk gebouwd werd. Daaromheen is in de
loop der jaren onze grote wijk ontstaan. Verschillende bewoners hebben nog meegewerkt aan de bouw van de
kerk en het kerkplein was verschillende jaren trefpunt en locatie voor de Norbertuskermis. Alles wat te
maken had met de wijk, had wel een verbinding met de parochie. Er was een hoge mate van sociale
samenhang en voor lief en leed kon men altijd in de dagkapel van de kerk terecht. Een ruimte die door haar
gewijde sfeer en rust, bezoekers de mogelijkheid bood even een kaars te branden en in stilte te verwijlen.
Nu deze plek er nog is, zou het een reden meer zijn deze functie niet alleen voor de wijk te behouden, maar
deze ook met schoolfuncties te combineren. Om zo ook (jonge) kinderen te leren dat rust en bezinning horen
bij momenten van jaarfeesten, bij vreugde en geluk, maar evenzeer bij momenten van verdriet waar o.a.
overledenen een plaats krijgen. Het drukke (school-)leven wordt zo verbonden met een stukje rust en
bezinning.
In zoverre zou de huidige kapel als stilte-ruimte (ademruimte) dienst kunnen doen. Een plek, anders dan en
geafficheerd t.o.v. de andere functionele ruimtes, toegankelijk voor een klas/groep kinderen e/o bewoners
van de wijk en een plaats waar men gemakkelijk kan zitten, maar die in principe ‘leeg’ is en waar rustige
muziek hoorbaar is.
De wijk kan en wil daar in meedenken en -doen als het om plannen en beheersbaarheid gaat.
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Op scholen waar al een dergelijke ruimte gerealiseerd is, blijkt dat er veel gebruik gemaakt wordt van de
ruimte. Het creëert een gevoel van saamhorigheid als je af en toe in de gelegenheid wordt gesteld om even de
stilte op te zoeken.
4. Een marktplein: binnen en tegelijk buiten
Een school is een druk bedrijf met veel activiteiten. Ook andere activiteiten dan enkel die, welke met leren te
maken hebben. Ooit begon het leren nadenken op een marktplein in het oude Griekenland ver voor onze
jaartelling. Onze scholen van primair onderwijs tot en met de universitaire studies zijn feitelijk daarvan
afgeleid. In het beste geval zijn het markplaatsen en trefpunten die mensen samenbrengen, tot nadenken
aanzetten en van waaruit vervolgens actie ontstaat.
Zo’n plein, een soort arena met treden gelijk een Romaans amfitheater, heeft de vorm van een (gedeeltelijke)
cirkel welke deels binnen, maar ook buiten doorloopt, waardoor binnen en buiten (school en wijk) aan elkaar
vast zitten en als podium dienst kan doen voor tal van schoolse activiteiten en dingen die de wijk voor, door
en met de wijk wil organiseren. Wellicht komt er zo een mogelijkheid om gezamenlijk (in de openlucht) naar
een stukje theater, film of voetbalkampioenschap te kijken. Dat zou de wijk mee kunnen organiseren en
beheren.
5. Studieruimte
a. Computer(les)
Het wereldwijde web is vrijwel onbegrensd. Laagdrempelige hulp bij het gebruik van de computer op één
centraal punt brengt de wereld ook voor ouderen en minder draagkrachtige mensen dichterbij. Zeker met de
nieuwe wijkwebsite zou het fijn zijn als iedereen in staat wordt gesteld gebruik te maken van een computer.
Het mes snijdt aan twee kanten, want behalve op virtuele wijze ontmoet je zo andere mensen rond de
computer.
b. Studieplek/boekenuitleenpunt
Op diezelfde plek kunnen jongeren in betrekkelijke rust hun huiswerk maken of studeren. Een boekenhoek,
ter inzage of om te lenen, zou een geweldige toevoeging zijn. Voorleesuurtjes in de vakanties, misschien door
ouderen voor kinderen?
c. Berichtenwand
En dan ook nog een wandje waar mensen oproepjes kunnen plaatsen: ‘wie kan mijn hond uitlaten?’ of
‘iemand interesse in een bankstel?’
6. Bewegen voor ouderen
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen.
Dit betekent voor onze wijkbewoners ver van het centrum en voorzieningen in ‘het Gasthoes’.
Het zou fijn zijn als er in het nieuwe schoolgebouw een ruimte zou zijn die ook gebruikt kan worden voor spel
en bewegen voor ouderen. Daarbij moet ook gedacht worden aan wat ruimte voor evt. opslag van materialen
(kast). Mogelijk is dit te combineren met een lokaal waarin de jongste leerlingen van de school hun
bewegingsles krijgen en kan een buurtsportcoach hierin een rol spelen. Ook een optie is om een
fitnessmogelijkheid voor ouderen in de buitenlucht te realiseren. En misschien wordt de Norbertuswandeling
zelfs een sportief, jaarlijks terugkerend en verbroederend evenement.
7. Activiteiten, cursussen/workshops voor jongeren
In de wijk is behoefte aan een plek voor jongeren. Een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten, samen muziek
maken of luisteren. Ook een mogelijkheid tot het draaien van een film zou leuk zijn. Het volgen van
verschillende workshops, bijvoorbeeld schilderen of leren omgaan met (zak)geld, het plakken van een
fietsband, of een naschoolse dansworkshop, evt. in samenwerking met het Meuleveld kinderkoor,
sportactiviteiten….enz. Deze workshops zouden door wijkbewoners gegeven kunnen worden.
8. Voorzieningen
Wij zouden voor het nieuwe schoolgebouw willen kijken of er ruimte gemaakt kan worden voor een
Pinautomaat en bankbrievenbus. Dit zou een oplossing zijn voor veel ouderen binnen onze wijk. De wijk
verzilverd in rap tempo. Omdat de mobiliteit van ouderen een probleem is willen we in overleg gaan met de
Rabobank om te zoeken naar passende oplossingen. Cijfers over de leeftijdsopbouw kunnen desgewenst door
de coördinator leefbaarheid van de gemeente aangeleverd worden.
9. Zorg
Door de overheid wordt bezuinigd en steeds meer hulp en zorg komt voor rekening van mantelzorgers. Zou
het niet zo kunnen zijn dat een thuiszorgteam een plekje krijgt in het wijkgebouw? Voor de zorgverleners
creëert dat meer binding met de wijk en de bewoners zouden een herkenbare plek hebben waar ze op
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indicatie naar toe kunnen gaan, voor b.v. een cursus of een spreekuur van een verpleegkundige. Mogelijk kan
e.e.a uitgewerkt worden door een sociaal wijkteam, eventueel gecombineerd met het uitvoeren van de WMO
‘nieuwe stijl’.
10. Historisch erfgoed
De start van een nieuwe school in combinatie met een voorziening voor de wijk geeft energie om vooruit te
kijken. Maar het is ook goed om te weten wat je geschiedenis is. Zou dit dan niet de uitgelezen mogelijkheid
zijn om de geschiedenis van de Norbertusparochie door te geven aan de jongste generatie?

Nawoord
Als wij alle zaken zien die door de wijkbewoners zijn toevertrouwd aan het (enquête-)papier dan kunnen wij
niet anders dan enthousiast verder denken over het ontwikkelen van een wijkvoorziening samen met de
school. Er kunnen fantastische verbindingen ontstaan tussen school en wijk en beiden kunnen elkaar
versterken waardoor er echt sprake kan zijn van wederzijds gewin. Als Wijkcomité doen wij graag ons best
om deze wens waar te maken. Samen met al die enthousiaste bewoners kunnen we investeren in menselijk
kapitaal.
27 maart 2013
Wijkcomité Norbertus

Foto: Jaarvergadering 2013 in de voormalige Meuleveldschool:
vele wijkbewoners tonen betrokkenheid.
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