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Sinds enkele maanden is de wijkcoördi
nator van Dommelen, Gwen Rijkers,
iedere maandag van 13.30 tot 16.30 uur
op locatie in Dommelen.
Haar werkplek op die maandagmiddag is de Belleman.
Via het telefoonnummer 040-2083630 kunt u haar
rechtstreeks bereiken.
De aanwezigheid van de wijkcoördinator in de Belleman
is erop gericht om de afstand tussen u en de gemeente
te verkleinen en de mogelijkheid tot het leggen van
contact te vergemakkelijken. Alle inwoners van

Dommelen, verenigingen en instanties kunnen bij
gwen Rijkers terecht met vragen en opmerkingen.
Sinds enkele jaren hanteert de gemeente Valkenswaard
het Leefomgeving gericht werken (LOgW). Dit betekent
dat de gemeente meer wil handelen vanuit de behoefte
van de burgers dan vanuit het aanbod van de gemeente.
Samen met de inwoners willen we werken aan een
betere, meer leefbare woonomgeving. Bij de gemeente
Valkenswaard zijn 3 wijkcoördinatoren werkzaam die
de rol van voorpost vervullen in het LOgW en die fungeren als eerste aanspreekpunt voor groepen bewoners
en instanties. De wijkcoördinatoren hebben ieder een
eigen aandachtsgebied binnen de gemeente.

Activiteiten Dommelen
april - september 2009
Wanneer

Wat

Waar

Overig

6 april

Plenaire vergadering wijkraad

Winnepoort

www.wijkraaddommelen.nl

19 april

Kwalleballen

Venbergseweg 34

25, 26 april

WK Motorcross

Eurocircuit

30 april

Koninginnedag

St. Martinusplein

door De Dommelecho

13 mei

Plenaire vergadering wijkraad

Winnepoort

www.wijkraaddommelen.nl

3 juni

Plenaire vergadering wijkraad

Winnepoort

www.wijkraaddommelen.nl

6 juni

Jubileum Oud-Dommelen

Westerhovenseweg

www.ouddommelen.nl

10 juni

Straatspeeldag

Kaarsmakerwei

www.straatspeeldag.nl

27, 28 juni

Beachvolleybaltoernooi

St. Martinusplein

door cv De Dagschotels

1 juli

Plenaire vergadering wijkraad

Winnepoort

www.wijkraaddommelen.nl

3, 4, 5 juli

NK BMX fietscross

crossbaan Eurocircuit

29 aug. t/m 2 sept.

Kermis

St. Martinusplein

31 aug. t/m 4 sept.

Doe Week

Doe Weekterrein, Keersop www.doeweek.nl

5 september

Spellenmiddag Beemden-Noord

Veld Kropaardbeemd

www.beemdennoord.nl

Buurtvereniging De Speelwei viert binnen
kort haar vijfjarig bestaan. Tijd om eens
met de medeoprichter en secretaris van
de vereniging te praten, André de Jong.
Wat heeft buurtvereniging De Speelwei in
de afgelopen jaren voor bewoners in
Dommelen gedaan? En komt er weer een
straatspeeldag?
“Jazeker, woensdag 10 juni, zet dat maar vast in je agenda,”
lacht André de Jong. “Van half 2 tot half 5. Waarschijnlijk
staat er een springkussen, een voetbalgoal en kunnen
kinderen zich laten schminken. Ook zijn er straatspelen
zoals een hindernisbaan, blikgooien en hoela-hoepen.
Bovendien geeft sportvereniging TaeKwonDo Dommelen
een demonstratie. En natuurlijk krijgen de kinderen weer
gratis ranja en iets te eten. Ook voor de ouders staat er
een barretje waar ze iets kunnen drinken. Kortom, er is
aan iedereen gedacht,” vertelt André enthousiast.
Activiteiten het hele jaar door
De actieve bewoner woont al 23 jaar in Dommelen en hij
zet zich al meer dan 5 jaar in voor de wijk. Samen met de
rest van het bestuur en de activiteitencommissie zorgt
André ervoor dat 75 gezinnen in Dommelen een leuke tijd
hebben. De Jong: “ We hebben een heel activiteitenprogramma opgezet. Dit jaar gaan we bijvoorbeeld paaseieren zoeken. Na de zomervakantie houden we een
Zomerbuurtfeest naar aanleiding van ons vijfjarig bestaan.
En op 31 oktober gaan we ‘iets’ met Halloween doen. Er is
ook nog een knutselkindermiddag in november en in
december organiseren we een ouderenactiviteit. genoeg
activiteiten door het hele jaar heen.”
Leef.baar.heid [de~] 1.De mate waarin de samenleving
aansluit op de behoeften van de mensen die er in leven.
Daarbij staan vier aspecten centraal: voorzieningen, veiligheid, gemeenschapsgevoel en betrokkenheid bij de buurt.

PENNINgMEESTER SYLVIE DEKKER, SEcRETARIS ANDRé DE JONg (MIDDEN) EN
VOORZITTER ROBIN VAN gERWEN VAN BUURTVERENIgINg DE SPEELWEI SAMEN MET
ENKELE KINDEREN”

Positieve reacties
André is niet alleen bezig met het opzetten van activiteiten.
Hij beheert ook nog de website, zit in de redactie van het
wijkblad, verzorgt de ledenadministratie en is verantwoordelijk voor de sponsor- en ledenwerving. “Ik heb nogal wat
petjes op. Maar dat heeft iedereen hier in het
bestuur. En we doen het graag.”
Sinds de oprichting van de buurtvereniging
zijn er vele hoogtepunten geweest. Zoals het
aanleggen van het trapveldje, het aanpakken
van de verkeersproblematiek, de oprichting
van wijkraad Dommelen, het leefbaarheidsproject Dommelen Noord en het project Tijd
voor Mekaar. André: “Teveel om op te noemen.” De Jong
heeft nog nooit een negatieve reactie gehad van de buurt:
“Zolang ik niks hoor, is het goed.” Over de toekomst van
buurtvereniging De Speelwei is hij positief: “We gaan
gewoon lekker op dit tempo door,” lacht André. Ik zie het
nog wel gebeuren dat de buurtvereniging haar 25-jarige
bestaan viert. En daar ben ik zeker bij!”
Lid worden
Als het u leuk lijkt om lid te worden van deze actieve
buurtvereniging, meldt u dan aan via het e-mailadres
bestuur@despeelwei.nl. U kunt ook een kijkje nemen op
de website www.speelwei.nl. Daar vindt u een lijst met
straten waar u dient te wonen om lid te kunnen worden.
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gWEN RIJKERS “NU IK OP MAANDAg IN DE BELLEMAN ZIT, HEB IK NÓg MEER cONTAcT MET DE
INWONERS VAN DOMMELEN NOORD.”
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gEMEENTE VALKENSWAARD, POSTBUS 10100, 5550 gA VALKENSWAARD. E-MAIL: gEMEENTE@VALKENSWAARD.NL INTERNET: WWW.VALKENSWAARD.NL
BOUWVERENIgINg WONINgBELANg, POSTBUS 117, 5550 Ac VALKENSWAARD. E-MAIL: INFO@WONINgBELANg.NL INTERNET: WWW.WONINgBELANg.NL

Gwen Rijkers,
wijkcoördinator in De Belleman
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Sociaal Cultureel Werkster Juliette Perrée

Even voorstellen:
Sociaal cultureel werkster
Mensen bij elkaar
brengen
Ruim een half jaar is Juliette Perrée actief
als sociaal cultureel werkster bij welzijns
organisatie Paladijn. Een gesprek met een
actieve opbouwwerker die in haar privétijd
ook mensen bij elkaar wil brengen.

Waarom heb jij destijds voor sociaal werk gekozen?
“Dat zit in mijn natuur: mensen bij elkaar brengen. Toen ik
bijvoorbeeld net verhuisd was, organiseerde ik een borrel
voor mijn buurtbewoners. Dat had daarvoor nog nooit
iemand gedaan. Terwijl het toch fijn is om te weten wie er
in de straat woont. Mensen met elkaar binden, zit in mijn
aard.”
Wat heb je de afgelopen maanden gedaan voor de wijk?
“Ik werk 6 uur per week voor Dommelen-Noord als
opbouwwerker. Ik leg huisbezoeken af, ondersteun de
Wijkraad Dommelen en begeleid 2 stagiaires. Zij zijn aan
het onderzoeken hoe ze het project Tijd voor Mekaar
nieuw leven in kunnen blazen.”
Je bent privé actief in de wijk Stratum in Eindhoven.
Is er een overeenkomst tussen die wijk en DommelenNoord?
“In sommige opzichten zijn ze met elkaar te vergelijken.
Ik woon bijvoorbeeld in een wijk waar een opvangcentrum
staat voor mensen met een drugsprobleem. Ouders wilden
in die wijk bankjes plaatsen zodat ze naar hun spelende
kinderen konden kijken. Maar senioren wilden dat juist
niet omdat ze bang waren dat drugsverslaafden er zouden
gaan rondhangen. We hebben samen met alle partijen net
zolang gezocht tot we een oplossing hadden: betonnen
poefjes. Ouders kunnen nu gezellig op die poefjes naar
hun spelende kinderen kijken. En er is nog geen enkele

drugsverslaafde gesignaleerd. Een oplossing vinden waar
iedereen bij gebaat is, verder kijken dan je neus lang is,
dat is mijn motto. En dat wil ik ook in deze wijk gaan doen.
Dat is de overeenkomst met Dommelen-Noord.”
Is Dommelen-Noord een actieve wijk op het gebied van
leefbaarheid?
“Het moet een beetje aangezwengeld worden. Het stof
moet eraf. Mensen moeten het belang ervan gaan inzien
dat ze elkaar weten te vinden. Er zijn voor elkaar, dat
moet aangewakkerd worden. Vroeger liep dat vanzelf.
Nu moeten we blijven trekken, enthousiasmeren, blijven
prikkelen. Tijd voor Mekaar is een middel om mensen te
prikkelen. En daar moeten meer mensen bewust van
worden.”
Waar ben je momenteel mee bezig?
“Ik heb een adviserende rol ten aan zien van de Wijkraad.
We stellen vast wat de pijlers zijn voor dit jaar en gaan
daar concreet mee aan de slag. Ook is Paladijn aan het
onderzoeken hoe we een adviserende rol kunnen gaan
spelen in het sociaal wijkcafé van de Belleman. Daarnaast
willen we het bestaande buurtpreventieproject ‘Oog voor je
buurt’ eventueel gaan gebruiken om mensen met elkaar
in contact te brengen en verantwoordelijk te maken.”
Hoe kunnen mensen jou bereiken?
“Via welzijnsorganisatie Paladijn, telefoon (040) 204 6614.”

Wijkbudget van € 10.000,toegekend aan
Wijkraad Dommelen

De wijkraad Dommelen heeft € 10.000,- toegekend
gekregen door het Valkenswaards gemeentebestuur. Dit
budget mag worden besteed aan initiatieven vanuit de wijk,
die op één of andere manier een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid in de wijk. De wijkraad buigt zich nu over de
manier waarop dit budget wordt besteed. Voor ideeën kunt
u terecht bij de wijkraad, via www.wijkraaddommelen.nl.

Tijd voor Mekaar
Denkt u ook wel eens ‘hier zou iemand me
eigenlijk een handje bij moeten helpen’,
maar u weet niet bij wie u aan moet klop
pen of u durft geen hulp te vragen?
Tijd voor Mekaar, een project van de wijk
raad Dommelen, biedt uitkomst.
Het is een lokaal netwerk en bemiddelingspunt in
Dommelen dat de uitwisseling van diensten tussen buurtbewoners onderling stimuleert en organiseert. Iedereen
heeft namelijk vaardigheden die voor een ander uitkomst
kunnen bieden. Tijd voor Mekaar inventariseert wat u te
vragen en te bieden heeft en bemiddelt actief tussen vraag
en aanbod. Het ruilmiddel is tijd. Het unieke van Tijd voor
Mekaar is de wederkerigheid; tijd geven betekent ook het
recht om tijd te krijgen. Niet alleen de uitwisseling van
diensten is een speerpunt van het project Tijd voor Mekaar,
ook ontmoeting speelt een grote rol. Door Tijd voor Mekaar
leren mensen elkaar kennen, er ontstaat vertrouwen en
solidariteit met elkaar en in de wijk.
Potentie
Een bijzonder mooi project dus, waar zeker potentie in zit.
Dat vond de gemeente Valkenswaard ook en daarom is het
project ingezonden ter deelname aan een landelijke actie,
namelijk ‘In actie met Burgers’. Het doel van dit project is
het in contact brengen met elkaar van organisaties en
gemeenten die op een vernieuwende manier met burgers
samenwerken. Op die manier kunnen deze organisaties
samen praten over de mogelijkheden die er zijn en kennis
op doen over hoe een ander het aangepakt heeft.

Teamleider wijkbeheer Loek ter Hark

komsten van professionals, die allemaal een project hebben
opgezet waarin burgers en professionals samenwerken.
Dus bijeenkomsten waarbij geleerd wordt van elkaar. Dit
jaar vinden de Proeftuinen plaats. Vanuit het project Tijd
voor Mekaar zullen afgevaardigden van de gemeente en
Woningbelang deelnemen aan de Proeftuinen.
Teamleider Wijkbeheer
Loek ter Hark neemt namens Woningbelang deel. Hij is
sinds september 2008 teamleider Wijkbeheer van Woning
belang. U zult hem in die hoedanigheid dan ook regelmatig
terug zien in de wijk. Het team Wijkbeheer van Woning
belang is er voor de wijken. Het doel van het team is samen
met bewoners leefbare wijken te maken. U kunt altijd
contact opnemen met Loek of een van zijn teamleden in
het kader van Tijd voor Mekaar of andere wijkgerelateerde
aangelegenheden. Wijkbeheer is te bereiken op nummer
040 208 38 38.

Proeftuin
Er waren zo’n 120 gemeenten die een project ingezonden
hebben voor ‘In actie met burgers!’. En het project Tijd
voor Mekaar is één van de twaalf die uitgekozen is om
door te praten met andere organisaties! Dit doorpraten
gebeurt in zogenaamde Proeftuinen. Dat zijn bijeen
Stagiaires A’Naöska Römer en Sanne Achten

Prikstruiken ‘t Veldje,
een doorn in het oog
In 2007 berichtten we nog vol trots dat ’t Veldje aan de
Haverbeemd/Kropaardbeemd/Fluitekruidbeemd, samen
met omwonenden zo prachtig mooi was opgeknapt.
Helaas moesten er toch nog wat puntjes op de i gezet
worden. De prikstruiken achter de voetbalgoaltjes bleken
namelijk tot talloze lekke ballen te leiden. In overleg met
omwonenden is vervolgens besloten de prikstruiken te
vervangen voor een niet-stekelige variant.

Stagiaires van Paladijn
Naast Loek zult u de komende tijd nog een paar nieuwe
gezichten zien in de wijk, namelijk twee stagiaires van
Paladijn, organisatie voor Welzijn. Sanne Achten en
A’Naöska Römer studeren beide Toegepaste Psychologie.
Zij zijn gedurende hun vier maanden durende stage actief
in Dommelen in het kader van het project Tijd voor
Mekaar. Het doel van hun stageopdracht is het vergroten
van de belangstelling onder de bewoners in Dommelen
voor deelname aan Tijd voor Mekaar. Hierdoor zal de leefbaarheid, en dan met name de sociale betrokkenheid, vergroot worden. A’Naöska en Sanne zijn erg enthousiast en
ze zijn regelmatig aanwezig in de wijk. U kunt ook altijd
contact met ze opnemen. Zij zijn op woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur te bereiken op nummer 06
16 99 49 30.

