bloei!
Tegelijk met deze nieuwsbrief is bij u ook een speciale
sticker bezorgd, waarmee u kenbaar kunt maken dat u
het wijkontwikkelingsplan steunt. Als u de sticker ‘Ook
ik breng Dommelen-Noord tot bloei!’ op een zichtbare
plek aan de voorzijde van uw woning (brievenbus,
voordeur, bijvoorbeeld) aanbrengt, maakt u kans op
een prijs ter waarde van € 25,-.
De prijs wordt ter beschikking gesteld door Groenteen fruitspeciaalzaak Frans Nouwens in winkelcentrum
De Belleman.
Als u uw eigen woning herkent op de foto in de volgende nieuwsbrief, mail of schrijf ons dan zo snel mogelijk
met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
E-mail: dommelen-noord@valkenswaard.nl.
Per post: Gemeente Valkenswaard,
t.a.v. mevr. Marianne Maas, Postbus 10.100,
5550 GA Valkenswaard.

Gwen Rijkers, wijkcoördinator voor Dommelen en
namens de gemeente ook
projectleider DommelenNoord (en projectleider
renovatie De Belleman),
is in blijde verwachting.
Vandaar dat ze kort geleden met zwangerschapsverlof is gegaan.
Lydia Termoshuizen vervangt Gwen Rijkers tot het
eind van het jaar in de
taken zoals hierboven
genoemd.
Lydia is in principe op
woensdag, donderdag en
vrijdag in het gemeentehuis aanwezig.
Ze is bereikbaar op tel.
040-2083630.

Antwoordstrook

Bewonersavond op dinsdag 11 oktober
In het artikel over de bewonersavond, elders in deze nieuwsbrief, wordt melding gemaakt van de antwoordstrook,
waarmee u zich kunt aanmelden. De avond wordt gehouden op dinsdag 11 oktober, aanvang 19.30 uur,
in Basisschool Schepelweyen aan de Hoefsmidwei 4.
Wilt u bij de bewonersavond aanwezig zijn, vul dan de antwoordstrook in, knip hem uit en stuur hem vóór 26 september
naar: Gemeente Valkenswaard, t.a.v. mevr. Marianne Maas, Antwoordnummer 26, 5550 WB Valkenswaard
(geen postzegel nodig). Na ontvangst van uw antwoordstrook sturen wij u een persoonlijke uitnodiging.
Bij meer dan vijftig aanmeldingen wordt een tweede bewonersavond gehouden.

Naam:

Straat en huisnummer:

Postcode:

wil graag deelnemen aan de bewonersavond op dinsdag 11 oktober.

Breng Dommelen-Noord tot bloei

“Een school is geen
gesloten gemeenschap”
John Kardol is directeur van basisschool Agnetendal en maakt ook
deel uit van de projectgroep. Met zijn deelname aan de projectgroep
wil John laten zien dat zijn school midden in de samenleving staat.
Hij vertegenwoordigt ook de andere twee basisscholen in DommelenNoord, te weten De Belhamel en Schepelweyen.
“We zijn geen gesloten gemeenschap”, zegt hij. “Scholen en wijkbewoners hebben dagelijks met elkaar te maken.”
John Kardol ervaart Dommelen-Noord als een groene woonwijk, waar voldoende basisvoorzieningen aanwezig zijn. “De
wijk vormt het woon-slaapgedeelte van Dommelen. De wijk
kampt kennelijk met wat problemen. Onze school merkt hier
betrekkelijk weinig van. Ik begrijp van mijn collega’s dat het
elders in de wijk anders is.
De problemen waarmee wij te maken hebben, spitsen zich
vooral toe op individuele situaties. Verder zorgt de onoverzichtelijke infrastructuur rond onze school voor de nodige problemen. Voordat de school begint en ook als de lessen afgelopen
zijn, ontstaan door de her en der geparkeerde auto’s en een
gebrekkige doorstroming van het verkeer onveilige situaties.
Gelukkig zijn er nog geen ongelukken gebeurd, maar het is wel
een punt van aandacht!”
Op fotojacht
Om een goed beeld te kunnen vormen van een wijk is het
belangrijk te weten hoe de jongste inwoners erover denken.
Daarom vroegen we de leerlingen van de drie basisscholen in
Dommelen-Noord om hun wijk in beeld te brengen. Groep 7
ging op ‘fotojacht’.

JOHN KARDOL

“De leerlingen van 10 en 11 jaar maakten her en der in de wijk
foto’s van dingen die hen opvielen, zowel in positief als in negatief opzicht. Uit gesprekken die ik met hen had, komt heel duidelijk naar voren dat zij balen van de rotzooi op speelterreinen.
Dit hebben ze heel treffend in beeld gebracht met een foto
waarop een speeltuintje omringd wordt door een grote hoe-

veelheid brandnetels. Ook ervaren ze de in de wijk rondhangende oudere jongeren als bedreigend. Als positief ervaren ze
het vele groen in de wijk, de aanwezigheid van voldoende
speelvoorzieningen en ook de nabijheid van het sportpark.”
Ook de jongere kinderen uit groep 4 gingen aan de slag. Hen
werd gevraagd hun ideale wijk te tekenen. “Tijdens het tekenen
bleek al snel wat zij als belangrijk ervaren: voldoende speelgelegenheid, een plek voor henzelf, maar zeker ook een plek om
samen te zijn met hun ouders, broertjes, zusjes en ook met
vriendjes.”
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.
Kinderen in deze leeftijdscategorie wonen het liefst op een plek
waar hun ouders ook met plezier wonen en waar ze hun
vriendjes in de buurt hebben, vermoedt Kardol. “Kinderen
staan denk ik niet zozeer stil bij de kwaliteiten van een wijk,
maar meer hoe zij het er ervaren; hoe leuk is het en kan ik er
fijn spelen met mijn vriendjes. Oudere leerlingen geven wel
aan dat sommige dingen in de wijk misschien beter zouden
kunnen, maar over het algemeen ervaren ze het wonen in
Dommelen-Noord als prettig.”
Hoe nu verder?
Eind dit jaar is het wijkontwikkelingsplan gereed. Hierin staat
beschreven welke verbeterpunten er zijn voor de wijk en welke
concrete activiteiten verricht gaan worden om DommelenNoord ‘tot bloei te brengen’. “Mogelijk is er ook een schone
taak weggelegd voor de scholen in de wijk!”, besluit John Kardol.
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Tekeningen van scholieren

Breng Dommelen-Noord tot bloei

Bewonersavond op
dinsdag 11 oktober
In de terugblik op de blikseminterviews, in de kolom hiernaast, lichten we al enkele tipjes van de sluier op over wat
inwoners van Dommelen goed en minder goed vinden aan
de buurt.
Op dit moment vindt een nadere analyse van de onderzoeksresultaten plaats, waarbij ook de mening van de
zogeheten ‘professionals in de wijk’ wordt meegenomen.
Bij ‘professionals in de wijk’ kunt u denken aan politie,
jongerenwerk, gemeente, Woningbelang, maatschappelijk
werk en scholen. Deze professionals hebben op
31 augustus in een bijeenkomst hun licht laten schijnen
over de leefbaarheid in Dommelen-Noord.
Uw inbreng!
Wij nodigen u als inwoner van Dommelen-Noord uit om op
dinsdag 11 oktober (aanvang 19.30 uur) in het gebouw van
Basisschool Schepelweyen, een presentatie van de resultaten van de interviews bij te wonen. En, belangrijker nog:
we roepen u op om tijdens deze avond actief mee te denken over de te nemen maatregelen.
Maak gebruik van de gelegenheid om uw aandeel te leveren in het verbeteren van uw wijk. U bent als bewoner de
deskundige bij uitstek!
Op het antwoordstrookje op de achterzijde van deze
nieuwsbrief kunt u aangeven dat u naar de bewonersavond
wilt komen. Daarna ontvangt u van ons een persoonlijke
uitnodiging. Bij meer dan vijftig aanmeldingen wordt er
een tweede avond georganiseerd.
Wijkontwikkelingsplan
Nadat wij samen met u op de bewonersavond de prioriteiten hebben bepaald en zo concreet mogelijke maatregelen
hebben voorgesteld, is het aan de projectgroep en de
stuurgroep om het ambitieniveau voor de leefbaarheid van
Dommelen-Noord te bepalen. De uitkomsten van de interviews, de sessie met professionals en de bewonersavond
vormen hiervoor de basis.
Zodra het ambitieniveau is bepaald, thema’s zijn benoemd
en maatregelen zijn voorgesteld, wordt dit geformuleerd in
een wijkontwikkelingsplan. De planning is dat u rond de
kerstvakantie hierover wordt geïnformeerd, maar uiteraard
wordt u ook tussentijds op de hoogte gehouden via de
nieuwsbrief en ook via het digitale vlugschrift.

Opening
van het trapveld
Op zaterdag 18 juni werd het nieuwe trapveld aan de
Wagenmakerwei officieel in gebruik gesteld. Dat gebeurde
door wethouder Mart Wijnen, die tevens de toepasselijke
naam van het voetbalterreintje onthulde: de Trapwei.
Buurtvereniging De Speelwei tekende voor de organisatie
van het voetbaltoernooi en het penaltyschieten, waarmee
de opening werd omlijst. En de sfeer was uitstekend,
mede dankzij het mooie weer. Er was muziek, de tent en
het terrein waren feestelijk versierd, er was snoep voor de kleintjes en de organisatoren hadden
gezorgd voor een barbecue.
Kortom, de ‘aftrap’ was een groot
succes. De voetballende
Dommelse jeugd kan er nu zijn
hart ophalen.

De blikseminterviews
In juni en juli zijn leden van de projectgroep de straat op
gegaan om inwoners van Dommelen-Noord via ‘blikseminterviews’ aan het woord te laten over hun buurt. Aan
ruim honderd mensen zijn vragen gesteld als: waarom
bent u hier komen wonen? welke voorzieningen vindt u
belangrijk en zijn die er in voldoende mate? voelt u zich
wel eens onveilig? ondervindt u overlast en zo ja, waarvan?
Op 18 juni zijn interviews gehouden onder het winkelend
publiek in winkelcentrum De Belleman. Verder zijn huis
aan huis interviews gehouden en ook telefonische interviews.
Eén van de belangrijkste conclusies die we nu al kunnen
trekken is, dat veel mensen tevreden zijn over hun woning,
hun woonomgeving, de winkelvoorzieningen en de voorzieningen voor basisonderwijs.
Niet onveilig
Mensen voelen zich niet vaak onveilig. Als zich wel een
onveilige situatie voordoet, heeft dit te maken met het tijdstip (avond, donker) en soms met vormen van overlast
(jongerenoverlast, maar ook rommel op straat).
Tot slot valt op dat parkeeroverlast (te weinig parkeerruimte, verkeerd parkeren) door vrij veel mensen wordt
genoemd als verbeterpunt. Bovendien zijn veel mensen
van mening dat er op bepaalde plaatsen te hard wordt
gereden.

Sessie professionals
Op 31 augustus hebben vijftien professionals die in de wijk
werkzaam zijn hun inbreng geleverd aan het wijkontwikkelingsplan. Uitgenodigd waren vertegenwoordigers van
gemeente, politie, basisscholen, woningcorporaties, ouderenorganisaties, maatschappelijk werk en zorginstellingen.
Opvallend was de betrokkenheid en het enthousiasme van
alle deelnemers aan deze sessie. Er werden veel positieve
kenmerken van de wijk genoemd: veiligheid, voldoende
speelvoorzieningen voor kleine kinderen, een goed winkelcentrum, betaalbare woningen, veel groen, een actief verenigingsleven met enthousiaste vrijwilligers en vooral
leuke en betrokken bewoners, die trots zijn op hun wijk.
Na de positieve punten hebben we natuurlijk ook gesproken over de verbeterpunten voor Dommelen-Noord en op
een grote kaart hebben we de knelpunten ingekleurd. De
knelpunten hadden bijvoorbeeld betrekking op onduidelijke wegen, slechte ontsluiting aan de noordzijde, te hard
rijden, overlast van hondenpoep, het illegaal storten van
huisvuil, rommel op straat, weinig voorzieningen voor jongeren, het gebrek aan zorgvoorzieningen, te weinig seniorenwoningen en te weinig oversteekplaatsen. Aan het eind
van de middag hebben de aanwezigen al enkele suggesties gedaan voor verbeteracties.
Dit was een willekeurige opsomming van een aantal goede
en minder goede punten van de wijk, die door de professionals worden gesignaleerd. De resultaten van deze middag worden verwerkt in het wijkontwikkelingsplan. Graag
horen wij ook tijdens de bewonersavond wat u vindt van
deze resultaten!

Binnen het wijkontwikkelingsproject Dommelen-Noord worden
meerdere doelgroepen onderscheiden. Eén van die
doelgroepen is de jeugd. En dus leveren ook scholieren hun bijdrage aan het project.
Onderbouwleerlingen van de basisscholen Agnetendal en
Schepelweyen maakten tekeningen van hun wijk. Sommigen
tekenden wat ze zagen, anderen tekenden wat ze graag zouden
zien. Hieronder vindt u daar enkele voorbeelden van.
Steven, Manouk, Rik, Nielske, Elle, Roy en Yara, heel erg
bedankt voor jullie mooie tekeningen!

Digitale
nieuwsbrief
Sinds enige tijd is naast de
huis aan huis verspreide
papieren nieuwsbrieven
ook een digitale nieuwsbrief (of liever: digitaal
vlugschrift) beschikbaar,
waarop u zich kunt abonneren. U stuurt daarvoor
een mailtje naar
nieuwsbrief-dommelen
@valkenswaard.nl.
U meldt in dat mailtje dat u
een abonnement wenst en
voegt er uw adresgegevens
aan toe. Na ontvangst van
uw e-mail wordt u in het
verzendbestand opgenomen. U krijgt de digitale
nieuwsbrief automatisch
toegemaild.
De digitale nieuwsbrief
biedt belangrijke voordelen.
Hij geeft de gelegenheid
om, tussen twee papieren
nieuwsbrieven door, op een
snelle manier informatie te
verspreiden. Tussen twee
papieren nieuwsbrieven
verstrijken immers steeds
ongeveer twee maanden.
De digitale nieuwsbrief is
bovendien bij uitstek het
middel om de actualiteit te
volgen. Als zich plotselinge,
bijzondere of belangwekkende ontwikkelingen voordoen, kan hij uitstekend
dienst doen. Een prima
aanvulling dus, denken wij,
op de papieren nieuwsbrief
en de artikelen in kranten
en op websites.
En wat dat laatste betreft:
op de nieuwe website van
de gemeente Valkenswaard,
die op 15 september van
start is gegaan, krijgt ook
het wijkontwikkelingsproject Dommelen-Noord de
aandacht die het verdient.

