speciale
uitgave

roerdalenbericht
speciale uitgave Samen Doen • februari 2021

Speeltuinwerk Limburg

Inwonerspanel Roerdalen

Hulplijn voor nieuwe ideeën

Wil je een speelplek leuker maken of een veldje om

Uw mening geven over belangrijke onderwerpen in

Vragen of hulp nodig bij uw burgerinitiatief?

op te voetballen in je buurt? Speeltuinwerk Limburg

Roerdalen? Meld u aan voor het Inwonerspanel Roerdalen.

Inwoners uit onze gemeente kunnen gratis gebruik

helpt je op weg. Met advies, kennis en via hun net-

U ontvangt dan via de mail onderzoeken waaraan u kunt

maken van de kennis en het netwerk van de

werk. Wil je meer weten? Ga dan naar hun website:

meedoen: www.roerdalen.nl/inwonerspanel.

Vereniging Kleine Kernen Limburg. Bellen kan via

www.speeltuinwerklimburg.nl.

077 397 85 03.

drie vragen aan Fred Schweizer over

uitgelicht

herinrichting groenstrook
Sint Odiliënberg

Krachtige dorpen door ‘Samen doen’!
De gemeente Roerdalen wil bijdragen aan het geluk van
met inwoners, ondernemers en verenigingen: Samen

Hoe raakte u betrokken
bij dit project?

Doen! Samen zoeken we naar een nieuwe rolverdeling.

Vorig jaar kregen bewoners rond

Want steeds meer inwoners nemen zelf initiatief voor hun

de groenstrook tussen de Jezuï-

alle mensen in Roerdalen. Hierbij werken we graag samen

buurt of hun dorp. Voor iets dat ze belangrijk vinden,

tenstraat en de nieuwe Sophia de

zoals duurzaamheid of het bestrijden van eenzaamheid.

Pollartstraat een brief van de gemeente. Daarin stond dat de

Eigen initiatief
“De afgelopen jaren zijn er al mooie resultaten geboekt,
daar ben ik trots op!”zegt wethouder Jan den Teuling. “Zo
beheren inwoners en verenigingen zelf de sportparken en

groenstrook opnieuw moest worSamen doen:
een ontwerp
maken voor de
Leropperweg.

den ingericht. De hoge bomen zouden worden gekapt. De
gemeente vroeg ons naar onze wensen en ideeën voor de
nieuwe groenstrook.

is in bijna ieder dorp een dorpshuis opgericht. De coöpe-

Hoe ging de samenwerking?

ratie Duurzaam Roerdalen werkt aan de verduurzaming
van onze gemeente. Verder zijn in meerdere dorpen ini-

gingen. Of ze waren betrokken bij de herinrichting van hun

Een groep van zo’n dertig buurtbewoners, onder wie ikzelf,

tiatieven om samen te eten, vooral voor (alleenstaande)

straat of groenstrook. Een mooie ontwikkeling!”

ging in overleg met de gemeente. Aan de hand van onze
ideeën kwam er een ontwerp. Alles ging zoals het moest

ouderen. De jeugd doet mee door bijvoorbeeld door in
actie te komen voor de speelplekken in hun dorp. Waar

Aansluiten en leren

gaan. De gemeente informeerde ons goed en de communi-

mogelijk ondersteunen wij deze initiatieven.”

We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat onze in-

catie was prima. Ik vond het mooi om dit samen te doen!

woners belangrijk vinden. We leren van ieder initiatief, van wat

Meedenken met gemeente

succesvol is én van wat niet werkt. Deze editie van Roerdalen-

Wat is de stand van zaken?

Wethouder Den Teuling: “Inwoners denken regelmatig

Bericht staat vol voorbeelden, inwonersverhalen en tips. Zo zor-

De gemeente heeft twee plannen uitgewerkt. De betrokken

met ons mee over beleid. Bijvoorbeeld over de afvalinza-

gen we er samen voor dat onze dorpen krachtig en leefbaar

buurtbewoners hebben aangegeven welk hun voorkeur

meling, de omgevingsvisie en de subsidies voor vereni-

blijven. Doet u ook mee?

heeft. Het plan met de meeste stemmen wordt uitgewerkt.

in beeld

actueel

Meedenken met de omgevingsvisie

Ook jongeren doen mee!

Via een online enquête, bijeenkomsten via Teams, een filmpje met uitleg,een digitale inloop-

Een aantal jongeren uit Melick wil samen een ‘boost’ geven

bijeenkomst of gewoon bellen met de projectleider. Het was nogal een uitdaging in corona-

aan activiteiten door en voor jongeren in Melick en omstre-

tijd. Hierdoor moesten we versneld onze online participatie vormgeven. Met als voordeel dat

ken. Want voor hen is er nu niets of nauwelijks iets te doen.

we (als het weer mag) fysiek en online deelnemen kunnen combineren.
Lisa Snoeijs: ‘Wat ons enthousiast maakt, zijn de kansen die
we krijgen om te bouwen aan een nieuwe traditie voor jongeren. Dit doen we samen met Laco Feel Fit en Trefpunt
Apollo. Niet klagen maar actie!”
“We hebben een heleboel ideeën, maar door corona ligt nu alles stil. Als het weer mag
gaan we aan de slag met discozwemmen en een kinderdisco in Trefpunt Apollo. Hiervoor werken we samen met enkele basisscholen en Jong Nederland. Maar we denken
ook aan activiteiten zoals Streetdance of optredens van bands. Ook willen we iets organiseren voor jongeren met een beperking. Hiervoor willen we samenwerken met
PSW (pedagogisch sociaal werk).”

drie vragen aan Paul Arns over
uitgelicht

Lessen uit Samen doen

de dorpscontactpersonen van
de gemeente Roerdalen
Een dorpscontactpersoon,
wat is dat?

Verbetering is altijd mogelijk. Dat geldt ook voor de samenwerking tussen gemeente, inwoners en verenigin-

in beeld

Dorpspark Schepersheuvel
In Sint Odiliënberg werken inwoners samen aan een
dorpspark voor en door het dorp. Een tip en top uit

gen. Tijdens een bijeenkomst keken we wat er goed

Inwoners weten zelf het beste wat

de evaluatie van de werkgroepen. De tip: een groot

ging en wat er beter kan in de samenwerking. Dit le-

er leeft in hun buurt. Waar behoefte

project kost behoorlijk wat tijd. Terwijl er van alles

verde waardevolle lessen op. We werken aan een prak-

aan is of waar zorgen over zijn. En

‘achter de schermen’ gebeurt, is dit niet altijd zicht-

tische handleiding met daarin voorbeelden en

ze willen ook verantwoordelijkheid

baar. Laat de voortgang zien. Dit doen we nu onder

leerpunten. Zo kunnen nieuwe initiatieven er hun

nemen om het aan te pakken. Vaak

andere via het informatiebord. De top: betrek zoveel

is de gemeente hierbij ook nodig.

mogelijk mensen, organisaties en ondernemers uit

die u op weg helpen.

Maar waar begin je? De dorpscontactpersoon helpt een initia-

het dorp. Hierdoor ontstaat er veel draagvlak en kan

tief op weg door mee te denken, praktische tips te geven of

iedereen een bijdrage leveren.

• Rollen en taken verschillen per initiatief. Maak

door te verwijzen.

voordeel mee doen. Hieronder alvast een aantal tips

duidelijk wie eigenaar is van het initiatief of voor
een gedeelte ervan. Daarmee is de kans kleiner

Hoe gaat dat in z’n werk?

dat er onduidelijkheid ontstaat.

Het begint met een gesprek, wat is belangrijk? En wat kan jij,
of je buurt, zelf doen? Vanuit de gemeente willen we een part-

• Spreek uit wat alle betrokkenen van elkaar mogen

ner zijn en het vooral samen doen. Onze inwoners hebben veel

verwachten en wat niet. Doe dat aan het begin,

kennis en kwaliteiten over allerlei onderwerpen. Daarom is het

maar ook later in het proces. Kijk niet alleen naar

belangrijk dat we onze inwoners kennen.

het eindresultaat. Praat ook over de samenwerking, de sfeer en over wat er al bereikt is.

Hoe kan ik contact opnemen?
Woont u in Herkenbosch, Posterholt of Sint Odiliënberg?

• Spreek aan het begin af of er nog mensen kunnen

Dan ben ik uw contactpersoon via 06 20 40 89 54 of

aansluiten. Zo ja, wat zijn dan de afspraken?

paul.arns@roerdalen.nl. Woont u in Melick, Montfort of

Nieuwe mensen of nieuwe inzichten zijn soms een

Vlodrop, dan kunt u Harrie Gootzen bellen via telefoon-

pluspunt maar kunnen ook de samenwerking ver-

nummer 06 11 73 88 40 of via harrie.gootzen@roerdalen

samen doen

storen. Spelregels kunnen hierbij helpen.
• Zorg voor een gedragen plan, de juiste mensen op
de juiste plek, afstemming met de omgeving,
fondsenwerving en zo meer. Het zijn aandachts-

actueel

Aan de slag met Samen Doen!

Cees Bontekoe over de
nieuwe subsidieregels
Het begon eind 2018 met een

punten die vaak meer tijd kosten dan vooraf

Heeft u ideeën over wat er beter of anders kan in Roerda-

goed bezochte informatieavond

wordt verwacht. Daardoor kan energie en motiva-

len? Of over hoe we als gemeente dingen slimmer of sneller

in De Beuk in Posterholt. Wethou-

tie weglekken.

kunnen aanpakken? We nodigen u uit om samen met ons

der Jan den Teuling stelde de

te werken aan de verbetering van uw dorp én onze manier

vraag: “Wie helpt mee om de ver-

• Maak samen een realistische planning en spreek
af wanneer daarvan afgeweken wordt.

van werken. We helpen u met de uitwerking en eventueel

deling van de pot subsidiegeld te

met geld voor de uitvoering. Stuur uw idee naar de

verbeteren?” Een mooie mix van twintig betrokken

dorpscontactpersonen via samendoen@roerdalen.nl. Kijk op

Roerdalenaars ging aan de slag. De deelnemers kwa-

www.roerdalen.nl/experimenteerbudget voor de spelregels.

men uit verschillende dorpen en van verenigingen, vrijwilligersorganisaties en het jeugdwerk.
In tien bijeenkomsten is er hard gewerkt aan verbetering, vernieuwing en verbinding. Ambtelijke begeleiding
was onmisbaar. Maar de mening van de werkgroep is bepalend geweest en is onafhankelijk tot stand gekomen.
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Het eindigde in juni 2020 met het collegebesluit: nieuwe,
gemakkelijke regels en twee smaken subsidie (inciden-

Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente werken

teel of structureel). Een prima voorbeeld van ‘voor en

samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerdalen. In

door’ de inwoners van Roerdalen. Persoonlijk heeft het

deze speciale uitgave leest u op welke manier we dit samen

mij veel positieve energie en voldoening gegeven. En

doen. Wat zijn de ervaringen en leerpunten van de afgelo-

heb ik mooie kleurrijke inwoners beter leren kennen.

pen tijd. Heeft u tips, vragen of opmerkingen. Mail dan naar
't Vinkenès in Posterholt: een speeltuin voor en door de buurt.

samendoen@roerdalen.nl. Samen doen! Doet u mee?

Doe mee als zoiets op je pad komt!

Uitgave gemeente Roerdalen Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Neem contact op met team communicatie
via communicatie@roerdalen.nl of bel ons via het algemene nummer: 0475 538 888. Wekelijks nieuws leest u op www.roerdalen.nl,
onze Facebookpagina en in de dorpsbladen. Of abonneer u op onze digitale nieuwsbrief.

