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Bewoners knappen zelf speeltuin op

Damianusdreef begin april klaar
Binnenkort start de aannemer met de afrondende werkzaamheden aan de Damianusdreef. Het gaat om het
volgende: aanbrengen van zeer stil asfaltbeton en wegmarkering, geluidschermen neerzetten, geluidswallen
afwerken (inclusief beplanting) en het aanpassen van twee bushaltes aan de Tienendreef. De bushaltes worden
gebruiksvriendelijker ingericht en toegankelijk gemaakt voor minder validen. De gemeente streeft ernaar om in
de eerste week van april klaar te zijn.

Damianusdreef ter hoogte van Kantwerkerwei/Dotterbeemd

Project: Tijd voor Mekaar
Brengt inwoners van
Dommelen weer bij elkaar!
Goede buurtgenoten zijn goud waard. Dat zal iedereen beamen. Voor
de planten zorgen tijdens de vakantie, even babysitten … iedereen
kent dat wel. In Dommelen wordt op die manier hartverwarmend met
elkaar omgegaan. Maar soms ook niet!
Uit het leefbaarheidsproject ‘Breng Dommelen-Noord tot
bloei’ van 2005 bleek dat bewoners zich betrokken en ook
verantwoordelijk voelden voor de eigen woonomgeving,
maar dat dit zich niet uitte in daadwerkelijke inzet voor de
wijk. Toch is inzet van de bewoners zelf voor de leefbaarheid cruciaal!
Project: Tijd voor Mekaar
Vanuit goed onderling contact groeit vertrouwen, betrokkenheid en solidariteit. Met het project ‘Tijd voor Mekaar’
willen de deelnemers van het project ‘Breng DommelenNoord tot bloei’ in samenwerking met de Wijkraad
Dommelen op een leuke, laagdrempelige en vernieuwende
manier ervoor zorgen dat mensen zich betrokken voelen
bij elkaar. Meedoen, daar gaat het om! Jong en oud, ongeacht beperkingen en ongeacht iemands maatschappelijkeof economische positie.
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.
Voor mekaar
Bewoners in Dommelen kunnen veel voor elkaar en voor
de buurt betekenen. Iedereen heeft talenten die voor een
ander uitkomst kunnen bieden. Zo kun je elkaar helpen
door boodschappen te doen voor een zieke buurvrouw, de
brievenbus leeg te halen tijdens vakantie of, een schilderij
op te hangen. Maar er zijn in Dommelen ook talenten van
mensen die onbenut blijven. Omdat mensen niet beseffen
dat ze iets kunnen doen waar een ander behoefte aan
heeft. En omdat bewoners niet om hulp durven vragen of
omdat men elkaar gewoon niet weet te vinden.
Sociaal netwerk
‘Tijd voor Mekaar’ is het bemiddelingspunt dat de uitwisseling van diensten tussen buurtbewoners onderling
stimuleert en organiseert. ‘Tijd voor Mekaar’ inventariseert
wat mensen elkaar te vragen en te bieden hebben en

brengt mensen bij elkaar door actief te bemiddelen tussen
vraag en aanbod. Op deze manier organiseren deelnemers
zélf de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid in
Dommelen. Het ruilmiddel daarbij is ‘tijd’ en dit wordt bijgehouden in de zogenaamde ‘tijdbank’.
Wilt u een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in
Dommelen? Doe dan mee met ‘Tijd voor Mekaar’.
Kom naar de informatiebijeenkomst op maandag 31 maart
om 20.00 uur in Partycentrum Bommel aan de Bergstraat
in Dommelen. U krijgt dan meer informatie over het
project en u kunt zich aanmelden. Kunt u er niet bij zijn,
geef dit dan even aan ons door. Wij brengen u dan na
afloop van de bijeenkomst alsnog op de hoogte. U kunt ons
het beste bereiken via gemeente@valkenswaard.nl t.a.v.
wijkcoördinatie of via 040-2083484.

Informatiebijeenkomst
voor alle inwoners van Dommelen
‘Tijd voor Mekaar’
31 maart 20.00 uur
in Partycentrum Bommel
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De afgelopen maanden hebben de gemeente en bewoners
rondom de speeltuin Drapenierwei de handen in elkaar
geslagen en de speeltuin volledig opgeknapt. Op de foto’s
zien we de buurtbewoners letterlijk en figuurlijk hun
steentje bijdragen aan deze geslaagde renovatie.
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Even voorstellen:
actieve
buurtsportwerker

Ruim een halfjaar is Clemmy Geldof actief
als buurtsportwerker van DommelenNoord. Een gesprek met een superactieve
netwerker die constant in beweging is.
Nu de jongeren en de rest van de wijk nog
aan het bewegen krijgen.

Opening
fietscrossbaantjes
half april

Buurtsportwerker Clemmy Geldof

De fietscrossbaantjes aan de Keersopperweg in Dommelen-Noord
(bij het Doe-Weekterrein) zijn bijna klaar. Half april staat de opening gepland. Bewoonster Sabi Corten is de initiatiefnemer van de
fietscrossbaantjes. Hoe is zij erbij betrokken geraakt en hoe kijkt
ze terug op het hele traject?
Sabi Corten :“Tweeëneenhalf jaar geleden stond er een
oproep in de krant over een bijeenkomst over het nieuwe
wijkontwikkelingsplan ‘Breng Dommelen-Noord tot bloei’.
Het viel me die middag op dat driekwart van de aan
wezigen, ouderen waren. Dat vond ik een onevenredige
verdeling. Ik was bang dat de gemeente zich alleen zou
concentreren op die groep. Terwijl er ook nog veel voor de
jongeren gedaan kon worden in de wijk. Kijk, op iedere
hoek van de straat ligt een speeltuin. Maar dat is alleen
voor kinderen tot 9, 10 jaar. Voor jongeren tussen 12 en
19 jaar was niks georganiseerd. Deze groep kan voor
problemen gaan zorgen als ze zich verveelt. Daarom ben
ik in de themagroep ‘voorzieningen’ gaan zitten. In deze
themagroep buigen de wijkraad Dommelen, bewoners, de
gemeente, Stichting Paladijn, de politie en Woningbelang
zich samen over voorzieningen in de wijk.”
Wat heb je gedaan?
“Ik vroeg buurtkinderen en klasgenootjes van mijn kinderen aan welke voorzieningen ze behoefte hadden in hun
wijk. Zij wilden een tweede basketbalpaal en een pingpongtafel achter de school Schepelweyen. Die zijn
geplaatst. Maar ondertussen crosten andere kinderen met
hun fietsen door de plantsoenen. Dan maakten ze bultjes
van zand en dan gooide de gemeente die weer plat. Dat
vond ik zo tegenstrijdig. De gemeente zei dat ze sporten
en bewegen voor de jeugd belangrijk vindt. Dan zijn er
kinderen die initiatief tonen en dan wordt dat in de kiem
gesmoord. Kijk, er zijn voetbalveldjes maar niet iedereen
houdt van voetballen. Daarom heb ik het plan opgevat om
samen met de jongeren en de gemeente een fietscrossbaan aan te leggen. Toen is het balletje gaan rollen.”
Hoe dan?
“Samen met de jongeren en buurtsportwerker Clemmy
Geldof ben ik locaties gaan bekijken. Dat viel nog niet

mee. Want je moet rekening houden met bestemmingsplannen en de baan moet op een sociaal verantwoorde
plaats komen. Niet ergens achteraf. Dus na het kiezen
van een locatie samen met de gemeente, is ze begonnen
met de aanleg. De jongeren hebben zelf een baan ontworpen. Een voorwaarde van de gemeente was dat de
baan geschikt moest zijn voor alle leeftijden. En nu ligt
die er. Samen met de gemeente en de jongeren gaan we
de crossbaantjes half april spetterend openen.”

Wat is je doel?
“Sportactiviteiten aanbieden in deze wijk. Zodat kinderen
en jongeren op een sportieve en gezonde manier meer aan
sport doen. Kort samengevat: Achter de computer
vandaan halen en hop, lekker laten sporten.”
Hoe ga je dat aanpakken?
”In de schoolvakanties organiseer ik zaalvoetbaltoernooien
in de Belleman: ‘t Dommels Tournament. Het is een groot
succes en wordt op 26 april voor de vierde keer georganiseerd! We spelen volgens een poulesysteem. ’s Ochtends
begint het. De hele dag wordt er fanatiek gevoetbald en
tegen de avond is de prijsuitreiking. De (wissel)beker
wordt uitgereikt door de wethouder van sportzaken. Alle

Organiseer je alleen maar sportactiviteiten voor
jongeren?
“Nee, ik organiseer ook sport-en speldagen voor de hele
buurt. Goed voorbeeld daarvan is zaterdag 12 april, de
sport-en speldag in de Drapenierwei. We koppelen de
feestelijke opening van het speeltuintje aan de sportdag
voor de hele buurt. Dat wordt heel leuk. Ook ben ik nog
volop bezig met het aanleggen van de fietscrossbaantjes
aan de Keersopperweg. Dat kostte heel veel tijd, maar het
einde is in zicht. Ik werk momenteel aan de feestelijke
opening samen met de themagroep ‘voorzieningen’ en de
jongeren die de baan hebben ontworpen. De samenwerking is heel goed verlopen en had ik zeker niet willen missen. Verder is er nog veel te doen voor het project ‘Gezin
in Beweging’ dat ik samen met ‘Valkenswaard in Balans’
organiseer. Dus mijn agenda zit al aardig vol.”
Wat gaat er gebeuren tijdens het project ‘Gezin in
Beweging’ in Dommelen?
“Heel veel. Op woensdag 2 april heb ik de sporthal in de
Hoefsmidwei afgehuurd. Dan organiseer ik diverse workshops voor leerlingen van de basisschool, onder andere
dans, judo en capoeira. Op vrijdagavond 4 april heb ik de
Belleman afgehuurd voor de jongeren. Dan kunnen ze
lessen volgen in ultimate frisbee, zelfverdediging, hiphop
en capoeira. Op de zaterdag zijn de ouders met kinderen
aan de beurt. Dan organiseren we ouder -en kind gym,
ultimate frisbee en dance workshops. Je hoeft je alleen
maar voor ouder- en kindgym in te schrijven. Voor de rest
mag iedereen de lessen volgen. Maar vol is vol, dus kom
op tijd. Leerlingen van de basisschool krijgen nog een
brief hierover. Maar let op de posters in de wijk en de
flyers voor meer informatie.”

Hoe verliep de samenwerking met de gemeente?
“Hartstikke goed. In het begin dacht ik, zal het wel iets
worden? Want ik had nog nooit eerder met de gemeente
gewerkt. Maar tot mijn verbazing ging het heel goed. De
buurtsportwerker Clemmy Geldof was superenthousiast
en heeft zich voor 200 procent ingezet. ’s Avonds, in het
weekend, ik kon haar altijd bellen. Niks was haar te gek.
Dus ik zou bewoners zeker aanraden als ze een idee hebben om contact op te nemen met de gemeente. Dan kun
je echt iets voor elkaar krijgen.”
Jongeren aan de slag

Winnaars van het zaalvoetbaltoernooi in de herfstvakantie

jongeren tot 19 jaar mogen hieraan meedoen. Gemiddeld
zijn er 6 teams per toernooi. Ik hoop dat ik
nog meer jongeren overhaal om mee te doen. Ze kunnen
zich bij mij aanmelden, bij voorkeur als team van minimaal
5 spelers. Ook meisjesteams zijn van harte welkom! Het
kost € 5, - per team. Inschrijven kun je door mij een
e-mail te sturen cge@valkenswaard.nl.”

Wat wil je bereiken met je sportactiviteiten voor de wijk?
,,Ik wil de saamhorigheid in de wijk vergroten. Daarom
organiseer ik die buurtsport -en speldagen. Want samen
sporten is gezond voor je lijf, maar ook gezond voor de
wijk. Dus als je een leuk idee hebt voor een sportactiviteit,
neem dan contact met me op. Ik ben bereikbaar op
telefoonnummer 2083 644 of stuur een e-mail naar:
cge@valkenswaard.nl.”

