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MAARTEN VRUGGINK

Elly Wijtzes:

“Met de hulp van de
gemeente en veel vrijwilligers zou De Belleman
een buurthuis moeten
worden voor de hele
Dommelse gemeenschap.”
Kees Fijneman:

“Volgens mij kan succesvolle wijkontwikkeling in
Dommelen-Noord alleen
plaatsvinden als buurtbewoners zelf in beweging
komen en hun eigen
capaciteiten inzetten.
Samenwerken aan verbetering van wederzijdse
betrokkenheid, respect,
persoonlijk contact, vertrouwen, vrijwillige inzet
en zorg voor de eigen
leefomgeving. Een betere
sociale omgang met
elkaar in een meer vertrouwde buurt. Daar gaat
het om!”
Wim Zeeman:

“De inhoud van het wijkontwikkelingsplan ‘Breng
Dommelen-Noord tot
bloei’ bewijst dat de stem
uit de wijk goed is begrepen. Ik werk graag mee
aan de uitvoering van het
plan.”

Op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur wordt er gesport op
de parkeerplaats bij ’t Honk, aan de achterzijde van sporthal De Belleman. Meestal wordt er dan straatvoetbal
gespeeld.
Daarnaast organiseert Maarten kennismakingslessen in
diverse sporten. Op dit moment (midden november) loopt
een serie van vier lessen squash op de banen van
Topsquash in Dommelen. Niemand minder dan de bondscoach van het nationaal herenteam, Sjef van der Heijden,
leidt die kennismakingslessen, die worden gehouden op
woensdagmiddag.
Als het squashen voorbij is, wordt weer een andere sport
onder de loep genomen. Het ziet ernaar uit, dat de volgende
sport het ‘muay thai boksen’ zal zijn.
Elke donderdag van 16.00 tot 17.30 wordt er gesport op een
veldje aan de Keersop. Slagbal of voetbal, het wisselt een
beetje. Zolang het weer goed genoeg is, gaan deze activiteiten door.
Op vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur huurt Maarten sporthal
De Belleman. Meestal wordt daar dan gezaalvoetbald.
Op vrijdag is de deelname het grootst. Zo’n 20 tot 25 jongeren zaalvoetballen mee. Op de andere dagen is de toeloop
wisselend – het hangt een beetje af van welke sport wordt
aangeboden.
Aanmelden is heel eenvoudig
Als je mee wilt doen, aan welke sport op welke dag dan
ook, kun je je eenvoudig aanmelden. Je hoeft geen lid te
worden. Aanmelden kan op twee manieren:
• je kunt bellen met Maarten Vruggink, tel. 06-14402989.
• je kunt op vrijdag tussen 18.30 en 20.30 uur naar sporthal De Belleman komen.
• kijk voor meer informatie op de buurtsportwebsite van
Maarten Vruggink: www.buurtsport.tk
Verder is Maarten beschikbaar om buurt- en familiesporttoernooien (mede) te organiseren.
Ook daarvoor geldt: bel voor meer informatie 06-14402989.
Normen en waarden
Het sporten is een doel op zich, maar niet het enige. “Het
sporten is meer dan alleen maar tegen een balletje slaan
of trappen”, aldus Maarten. “Spelenderwijs leren de jongeren over normen en waarden. Over het algemeen worden
er teamsporten en teamspellen gedaan en dat betekent
dat de jongeren leren elkaar te accepteren en respecteren.
Ze mogen namelijk altijd meedoen, of ze nu wel of niet
goed zijn in de sporten waaraan ze deelnemen. ‘Goed of
slecht’ maakt niet uit, ze moeten met elkaar omgaan en
met elkaar sporten.
De ‘boodschap’ van normen en waarden wordt niet altijd
bewust opgepikt, maar je ziet toch wel gedragsverandering
als jongeren worden aangesproken op bijvoorbeeld (te) grof
taalgebruik of ongewenst gedrag. En op die manier levert
de buurtsport wel degelijk een bijdrage aan verbetering
van de leefbaarheid, zij het dan indirect.”

INTERVIEW MET ANNEMIEK ZOONTJENS

“Belleman vol potentie om
bruisend centrum
van Dommelen te worden”
Begin oktober heeft de gemeente
Annemiek Zoontjens van Bureau Companen
uit Arnhem binnengehaald om het beheer
van de vernieuwde Belleman te gaan
vormgeven.
In april van dit jaar stelde de gemeenteraad meer dan 1,2 miljoen euro beschikbaar om het sport- en ontmoetingscentrum
fysiek in orde te maken. Daarbij plaatste
de raad de kanttekening dat er veel aandacht moest worden geschonken aan de
‘zachte kant’ van de hal, de zogenaamde
sociale programmering.
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.

De afgelopen weken heeft Annemiek kennisgemaakt met
betrokkenen bij De Belleman, waaronder de Wijkraad
Dommelen en Stichting Kloosterakkers, die nu De Belleman
beheert. “Er zijn wensen genoeg, maar nu is het zaak om
alle neuzen één kant op te krijgen en ervoor te zorgen dat
het ook allemaal kan worden gerealiseerd,” zegt Annemiek
voorzichtig.
“De Belleman heeft als accommodatie veel potentie om als
bruisend centrum van Dommelen te worden ingericht.
Vanwege zijn omvang zal het centrum niet alleen een functie moeten blijven vervullen voor Dommelen, maar ook
voor de omgeving hiervan. De inwoners van Dommelen
zullen wel hun schouders eronder moeten zetten. Alleen
dán kan De Belleman voor buurtverenigingen en andere
gezelschappen van grote meerwaarde zijn.”

Toon Voermans:

“Ik vind dat De Belleman
een multifunctionele ruimte
moet worden, waar iedereen
van jong tot oud terecht kan
om zich te amuseren,
contacten te leggen of informatie te krijgen.”

Gedurende het project worden er regelmatig nieuwsbulletins uitgebracht met daarin de laatste ontwikkelingen.
Heeft u interesse in zo’n bulletin,
geef dit dan door via belleman@valkenswaard.nl.

ANNEMIEK ZOONTJENS
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Maarten Vruggink is sinds 1 juni van dit jaar actief als buurtsportwerker in Dommelen. Op vaste tijden en op vaste plaatsen
‘bedient’ hij zo’n 20 uur in de week de Dommelse jeugd met een
gevarieerd sportaanbod – en er staat nog meer op de rol. Wie
mee wil doen hoeft maar te bellen of een keer langs te komen.
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“Spelenderwijs leren
over normen en waarden”

Breng Dommelen-Noord tot bloei

KEES LUIJBREGTS

Luijbregts: “Wij willen de instanties die aan dat project
werken niet de weg wijzen. Maar we willen wel inbreng
leveren en betrokken zijn. Aanschuiven, meedenken en
meepraten. En tegelijkertijd richten we onze aandacht op
die delen van Dommelen, die niet tot Dommelen-Noord
gerekend worden”.

NIEUW WIJKRAAD-BESTUUR AANGETREDEN OP
12 OKTOBER:

Voorzitter
Kees Luijbregts:
“De Wijkraad
Dommelen
is er voor heel
Dommelen”
Op 12 oktober jl. kwam er een formeel
einde aan de Wijkraad Dommelen i.o.
Dat wil zeggen: de ‘i.o.’ (in oprichting dus)
was verleden tijd en de Wijkraad
Dommelen was geboren. De nijvere club
Dommelnaren, die zo ontzettend veel tijd
en energie gestoken hadden in de voorbereidende wijkraad in oprichting, traden
terug en nieuwe wijkraadbestuurders traden aan. Het bestuur van de Wijkraad
Dommelen bestaat uit: Kees Luijbregts
(voorzitter), Ben de Klerk, Tom van
Otterdijk, Koen Steenbakkers en Martin
Kaas.
Kees Luijbregts erkent volmondig nut en noodzaak van het
Wijkontwikkelingsplan Dommelen-Noord – als uitvloeisel
van het leefbaarheidsproject – maar maakt direct duidelijk
dat voor de Wijkraad de Tienendreef niet de begrenzing
vormt van het werkgebied. De Tienendreef werd en wordt
immers gehanteerd als de grens van Dommelen-Noord.
“Het is duidelijk dat de Wijkraad Dommelen er is voor heel
Dommelen, zowel zuid als noord, aan welke kant van de
Tienendreef dan ook. Wij zetten ons in voor heel
Dommelen, want eventuele problemen houden niet op te
bestaan bij de Tienendreef. Dat moet volstrekt duidelijk
zijn. Maar dat wil niet zeggen dat wij sceptisch staan ten
opzichte van het leefbaarheidsproject, dat gericht was op
een déél van Dommelen. Dat project bracht problemen aan
het licht (en deels waren die natuurlijk wel bekend), waarvoor oplossingen gezocht moeten worden en het is prima
dat daar hard aan wordt getrokken”.
Doelstelling
De doelstelling van de Wijkraad Dommelen is drieledig:
• het verbeteren van het leefklimaat in Dommelen.
• het bieden van een platform aan personen en verenigingen in Dommelen die proberen verbeteringen aan te
brengen in voorzieningen en dergelijke die er al zijn.
• het op de kaart zetten en houden van Dommelen in het
perspectief van de hele gemeente Valkenswaard.
Deze doelstellingen overlappen – op zijn minst voor een
groot deel – de doelstellingen van het Wijkontwikkelingsplan
Dommelen-Noord. Het belangrijkste verschil is dat
Dommelen-Noord niet heel Dommelen is en dat de Wijkraad
de andere delen van Dommelen net zo belangrijk vindt.

Dank
De Wijkraad Dommelen staat, als de voortekenen niet
bedriegen, aan het begin van een jarenlang succesvol
bestaan, maar heeft daarnaast al een verleden. En hoewel
dat verleden niet veel groter is dan ongeveer een jaar, is
die ‘krullentijd’ wel heel belangrijk geweest.
Luijbregts: “We zijn veel dank en respect verschuldigd aan
onze voorgangers van de Wijkraad Dommelen in oprichting. Rienk Weening, Ton Sanders, Frans van den Berg, Elly
Wijtzes en Annemieke Dirksen hebben als ‘voortrekkers’
belangrijk en nuttig werk gedaan. Onder hun impulsen is
veel tot stand gebracht – de Wijkraad zèlf is daar het beste
voorbeeld van”.
Nog één keer zet Kees Luijbregts het op een rijtje: “De
Wijkraad Dommelen is er voor belangenhartiging, voor het
verbeteren van het leefklimaat en voor het bieden van een
platform voor mensen en groepen die daaraan een bijdrage willen leveren. En dat dan voor heel Dommelen”.
Wie meer wil weten over de Wijkraad Dommelen kan
terecht op de website www.wijkraaddommelen.nl.

Sabi Corten:

“Gezien het inwoneraantal is het aanbod van
voorzieningen, zoals
openbaar vervoer en
speelgelegenheid voor
oudere kinderen, in
Dommelen minimaal.
Door plaats te nemen in
de themagroep
Voorzieningen hoop ik in
dit opzicht mijn steentje
bij te dragen aan een nog
fijnere leefomgeving.”
André de Jong:

“Ik vind betrokkenheid
erg belangrijk. Zonder
betrokkenheid van de
bewoners kan een wijk
zich niet ontwikkelen tot
een bruisende wijk en zal
Dommelen-Noord een
‘slaapdorp’ blijven. En dat
wil eigenlijk niemand.”

Opknapbeurt
plantsoenen en
achterpaden
De staat van onderhoud van het
plantsoen nabij hun woningen was
bewoners van de Touwslagerwei al
een tijd lang een doorn in het oog.
Na overleg met de gemeente
Valkenswaard en Woningbelang is
niet alleen dat plantsoen flink opgeknapt, maar ook een aantal achterpaden en andere plantsoenen in
Dommelen-Noord. Een bewonerscommissie, bestaande uit vier
omwonenden, heeft meegedacht
over de manier waarop dit aangepakt
zou moeten worden.
Het overleg heeft geresulteerd in een grondige
opknapbeurt van de achterpaden van de woningen
aan de Touwslagerwei, Weverwei en Twijnderwei.
Naast het aanbrengen van nieuwe bestrating heeft
Woningbelang de groene aanslag en graffiti verwijderd van de aangrenzende schuren. Daar waar de
achterpaden grenzen aan het gemeentelijk plantsoen is een groen hekwerk geplaatst. De gemeente
heeft de plantsoenen flink aangepakt. Hierbij zijn de
bestaande bomen in de plantsoenen achter de
Weverwei en de Twijnderwei gehandhaafd. Het plantsoen achter de Weverwei is voorzien van gras en
nieuwe beplanting. Ook is er een beukenhaag
geplant. In het plantsoen achter de Twijnderwei was
het onderhoud aan de bestaande beplanting
voldoende om de aanblik weer de moeite waard te
maken. De plantsoentjes naast de parkeerplaatsen
aan de Twijnderwei zijn opnieuw beplant en rondom
voorzien van een hekwerk.
De bewonerscommissie is erg tevreden over het
resultaat. “Wij willen ons graag inzetten voor een
schone en leefbare omgeving. Maar wij kunnen dat
natuurlijk niet alleen. Het is aan ons en de andere
bewoners om te zorgen dat alles zo netjes blijft!”

Aanpak
Damianusdreef
dankzij inzet van
bewoners
Al jaren werd door bewoners aan de Damianusdreef overlast
ervaren. Eén van deze bewoners heeft contact opgenomen met
de gemeente en een handtekeningenlijst aangeboden met daarop handtekeningen van tientallen bewoners die het met hem
eens waren dat er iets moest gebeuren met deze Damianusdreef.
De gemeente heeft deze petitie ter harte genomen en een werkgroep (bestaande uit onder meer een bewoner, gemeentelijk
projectleider en een extern adviesbureau) ingericht, die zich
moest buigen over de mogelijke oplossingen. De werkgroep
heeft uiteindelijk een voorstel gedaan aan de gemeenteraad.
Op 29 juni is de gemeenteraad akkoord gegaan met de
uitvoering van een aantal maatregelen aan de Damianusdreef.
Dit betekent dat er in 2007 het volgende staat te gebeuren:
1. het aanbrengen van stil asfalt tot en met de bocht (waar de
Damianusdreef parallel gaat lopen aan de Loonderweg)
2. na de bocht tot en met het eind van de Damianusdreef wordt
de weg herstraat met de huidige klinkers
3. de wegstructuur wordt aangepast:
- na de kruising met het Jorisdal verdwijnt de middenberm
- bij de kruisingen worden middengeleiders aangebracht,
zodat voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken
- de voetgangersoversteekplaatsen bij de Bottelierwei en de
Hovenierwei worden veiliger gemaakt
- in de bocht wordt een middengeleider aangebracht, zodat de
fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken
4. alle kruisingen worden aangepast en krijgen een uitritconstructie (zie bijvoorbeeld De Smelen)
5. op de kruisingen worden geluidswerende voorzieningen
getroffen
6. aan de oostzijde wordt een voetpad aangelegd van het Van
Bruhezedal tot en met het Jorisdal.
Ook bij de uitwerking vindt nauw overleg plaats met bewoners.
Voor de direct omwonenden wordt bovendien een voorlichtingsavond gehouden, waarin het ontwerp wordt toegelicht en vragen
gesteld kunnen worden. Datum, tijd en plaats worden bekend
gemaakt via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen:
Valkenswaard Om te Weten, gemeentepagina in de Kempener
Koerier en gemeentelijke website.

