Naar aanleiding van de bewonersavond op 11 oktober stuurde
wijkbewoner Gerard Storms een e-mailbericht. Hij woont sinds
1986 aan de Turfstekerwei. Oorspronkelijk komt Gerard uit
Limburg. Na een aantal jaren in de Randstad te hebben
gewoond vanwege zijn werk, keerde hij terug richting het zuiden. “Mijn vrouw en ik kregen kinderen en wilden graag dichter
bij het thuisfront wonen. Bovendien vond en vind ik de omgeving hier prachtig. Het is mooi groen en je woont toch vlakbij de
uitvalswegen.”
In zijn mailtje formuleert Gerard wat naar zijn idee de
grootste knelpunten in de wijk zijn. “Er moet dringend iets
gebeuren met betrekking tot zeer urgente zaken, waarvan
de ontsluiting van Dommelen-Noord als belangrijkste
moet worden gezien. Daarop aansluitend komen dan
hopelijk ook de Damianusdreef en Tienendreef aan bod.”
In een gesprek met Gerard vult hij aan: “Bij het ontstaan
van de uitbreidingswijk Dommelen-Noord was het een
mooie, nieuwe wijk, waar veel jonge mensen woonden.
Inmiddels zijn die allemaal ouder geworden en hun kinderen hebben op hun beurt weer kinderen gekregen. De wijk
is vol geraakt. Iedereen wil tegenwoordig mobiel zijn.

Meldingen via de
gemeentelijke website
Als u storingen wilt melden aan openbare verlichting (of
VRI) dan kunt u dat doen via het centrale telefonische
meldpunt van de gemeente Valkenswaard. Het meldpunt
is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar via
nummer 040-2083500.
U kunt uw storingsmelding als u wilt ook doorgeven via de
(gratis) klachtenlijn van NOBRA (= de beheerder). Deze
klachtenlijn is op werkdagen tijdens kantooruren te bereiken via nummer 0800-8889999.
Melden via website
U kunt uw melding ook doorgeven via de vernieuwde website van de gemeente Valkenswaard. U gaat naar de site
www.valkenswaard.nl en kiest daar de button ‘Melden van
storingen en milieuklachten’. U vindt dan vanzelf de aanwijzingen voor het doorgeven van uw melding.
Nummers op lichtmasten
Als u een storing wilt melden, verzoeken wij u om even op
de betreffende lichtmast naar het nummer te kijken, vóórdat u het meldpunt belt. Met behulp van deze informatie
kan uw klacht nog adequater verholpen worden.
Procedure na de melding
Als u uw melding over een storing aan lichtmast of VRI
telefonisch of digitaal heeft doorgegeven, verloopt de verdere procedure als volgt:
• de melding komt binnen bij de beheerder
• de beheerder beoordeelt of uw melding spoedeisend is.
Van een spoedeisende melding is sprake als de storing
acuut gevaar oplevert
• is de melding spoedeisend dan onderneemt de beheerder direct actie
• is de melding niet spoedeisend, dan wordt hij verwerkt
in de wekelijkse ‘herstelronde’ die de beheerder op vrijdag in onze gemeente uitvoert. Meldingen die vóór donderdag 16.00 uur worden ingediend, kunnen in de ronde
van de eerstvolgende vrijdag worden meegenomen.

Hierdoor komt het voor dat er meerdere auto’s per woning
zijn. De infrastructuur van de wijk is daarop niet berekend.”
Het hoge bruggetje over de Dommel ervaart Gerard ook
als een doorn in het oog. “Het is te hoog, te smal en
bovendien versleten. Voor ouderen vormt het echt een
obstakel. Hier zou gewoon op korte termijn iets aan moeten worden gedaan!”
Buurtverenigingen
Gerard ziet bij de oplossing van de knelpunten in de wijk
een belangrijke rol weggelegd voor buurtverenigingen. “Ik
ben zelf mede-oprichter van buurtvereniging “D’Urste
Weien”. Ik ben een aantal jaar voorzitter geweest en voel
me er nog steeds nauw bij betrokken. De eerste stap die
de projectgroep zou moeten nemen is het benaderen van
buurtverenigingen. Zij kunnen binnen hun eigen kring
zaken als overlast door jongeren, zwerfvuil, hondenpoep,
parkeerproblemen, maar ook geluidsoverlast bespreekbaar maken. Elkaar aanspreken kan in veel gevallen een
oplossing zijn. We wonen tenslotte niet alleen naast
elkaar, maar ook met elkaar!”
Volgens Gerard kan het wijkontwikkelingsplan alleen slagen wanneer er zichtbare resultaten worden geboekt.
“Tijdens de bewonersavond werden allerlei knelpunten en
mogelijke oplossingen genoemd. Belangrijk is dat er op
korte termijn daadwerkelijk een oplossing komt voor actuele problemen. De geloofwaardigheid van de projectgroep
en de gemeente komt anders in het geding.”

Leerlingen vierden Wereldmilieudag
De Valkenswaardse viering van Wereldmilieudag 2005 vond
plaats op vrijdag 11 november. In het kader van
Wereldmilieudag gingen 58 eerstejaars vmbo-leerlingen
aan de slag met het thema ‘Afval, wat gebeurt daar mee?’
Zij werkten daaraan op de Wereldmilieudag zelf, maar ook
al in enkele (gast)lessen in de voorafgaande weken.
De activiteiten op 11 november vonden plaats in het
gebouw van scholengemeenschap Were Di aan de
Stokerwei. De leerlingen werden in groepen verdeeld, die
ieder een specifiek aspect van milieuzorg onder de loep
namen: één groep bezocht de kringloopwinkel van Het
Goed, één groep ging naar de Milieustraat en vier groepen
verzamelden zwerfvuil op verschillende plaatsen in
Dommelen. Op deze wijze brachten zij Dommelen (ook
Dommelen-Noord!) mede tot bloei.
Aan de viering van Wereldmilieudag in Valkenswaard werd
meegewerkt door het IVN, VELT, de Milieuwerkgroep
Valkenswaard, kringloopwinkel het Goed, De Razob
(Milieustraat), het Milieu Educatie Centrum in Eindhoven,
scholengemeenschap Were Di en de gemeente
Valkenswaard.
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Bewonersavond ‘Breng
Dommelen-Noord tot bloei!’
De eerste bewonersavond in het kader van het wijkontwikkelingsplan in
Dommelen-Noord vond plaats op 11 oktober in Basisschool Schepelweijen.
U werd hiervoor in een eerdere uitgave van deze nieuwsbrief uitgenodigd.
De opzet van de bijeenkomst was om de aanwezigen actief te betrekken bij
de inventarisatie van verbeterpunten, maar vooral ook een gelegenheid om
mogelijke oplossingen aan te dragen.
Na openingswoorden van wethouder Mart Wijnen en
directeur-bestuurder van Woningbelang Rob Möhlmann,
vroeg de projectleider van Adviesbureau Twijnstra Gudde,
Petra Nijmeijer, de aanwezige wijkbewoners kort naar hun
mening over de wijk. Op de vraag waar de bezoekers trots
op zijn in hun wijk, volgden verschillende reacties.
Iemand zei: “Het vele groen in de wijk, maar misschien
heb ik een vertekend beeld, omdat ik bij een aantal bosjes
woon.” Een ander zei de ruime opzet van de wijk en de
vele speelvoorzieningen te waarderen. Weer een ander: “Ik
vind het speeltuintje op de hoek van de Koeherderwei en
Vlasserwei iets om trots op te zijn. Mede door inzet van de
buurtbewoners is dit geen hangplek meer!”

over het (beperkte) aantal geënquêteerden: hoe representatief zijn de onderzoeken eigenlijk? Petra Nijmeijer: “De
wijkbewoners zijn steekproefsgewijs ondervraagd, dus niet
iedereen is benaderd.” Toch waren de aanwezigen het over
het algemeen wel eens met de uitkomsten van de onderzoeken.

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.
Verbeterpunten zag men ook genoeg: “Er ligt overal ontzettend veel hondenpoep. Niet zozeer op straat, maar
vooral ook op veldjes en wandelpaden.” De aanwezigen
beaamden dit. Ook het slechte onderhoud van groenstroken werd bekritiseerd. “Bijvoorbeeld achter Basisschool
Schepelweijen; het is daar een zooitje. En mede daardoor
is het niet veilig voor kinderen. Ik kan me goed voorstellen
dat mensen er zich onveilig voelen.”
Presentatie onderzoeksresultaten
Na de korte inventarisatie van positieve en wat minder
positieve aspecten in de wijk gaf Petra Nijmeijer een toelichting op de activiteiten en onderzoeken die tot dusver
zijn uitgevoerd. Er ontstond enige verwarring over de
onderzoeken die zijn gehouden.
Woningbelang hield een woonbelevingsonderzoek, de
gemeente organiseerde vorig jaar een enquête over leefbaarheid en veiligheid en afgelopen zomer werden ruim
honderd mensen geïnterviewd over vergelijkbare thema’s.
De thema’s die aan de orde kwamen waren: veiligheid,
voorzieningen en betrokkenheid bij de buurt.
Tijdens de bewonersavond ontstond vervolgens discussie

Ouderenproof
Eén van de punten van aandacht in Dommelen-Noord is
de vergrijzing van de bevolking. Dit is overigens in
Dommelen-Noord niet anders dan in de rest van
Valkenswaard. Petra Nijmeijer nodigde de heer Sanders
uit om een toelichting te geven op het project ‘ouderenproof’. De heer Sanders: “Er is onderzocht in hoeverre
Valkenswaard op het gebied van voorzieningen, veiligheid
en inrichting geschikt is voor oudere inwoners. Dit heeft
geresulteerd in het rapport ‘Valkenswaard langs de meetlat’. Er is ook specifiek gekeken naar de situatie in
Dommelen-Noord. Dommelen-Noord bleek onvoldoende
‘ouderenproof’ te zijn, onder andere vanwege het ontbreken van zorgvoorzieningen en een ontmoetingspunt.”
lees verder op pagina 2
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Damianusdreef
Tijdens de bewonersavond bleek ook de Damianusdreef
een ‘hot item’. In dat verband kreeg de heer Van den
Biggelaar het woord. Hij maakt zich sterk voor een verbetering van de Damianusdreef. Dat hij niet de enige is, blijkt
wel uit de petitie, ondertekend door 79 mensen, die
onlangs is aangeboden aan het college van burgemeester
en wethouders. Van den Biggelaar opperde: “Misschien
kunnen we de financiële meevaller van de gemeente
Valkenswaard gebruiken voor het aanpakken van de
Damianusdreef?”
Na een korte pauze gingen de aanwezigen zelf aan de slag
met drie thema’s. Petra Nijmeijer lichtte toe dat voor de
thema’s overlast (met de nadruk op jongerenoverlast en
rommel op straat), verkeer en voorzieningen (met de
nadruk op ouderenvoorzieningen) is gekozen, omdat die
voor bewoners èn professionals zwaar blijken te wegen in
Dommelen-Noord. Per thema werd besproken wat de
knelpunten zijn, wat er nu aan gedaan wordt en wat er aan
gedaan zou kunnen of moeten worden. Met andere woorden: wat zijn mogelijke oplossingen en wat kunnen de
bewoners zelf daarin betekenen?
Belangrijkste verbeterpunten
De interesse om deel te nemen aan de discussie over het
thema ‘verkeer’ was veruit het grootst. Naast de slechte
ontsluiting van de wijk kwamen als belangrijkste verbeterpunten naar voren de parkeerproblematiek en de stanken geluidsoverlast van de Damianusdreef en Tienendreef.
Ook de inrichting van de wijk, waarbij delen maar via één
enkele straat bereikbaar zijn, wordt als probleem ervaren.
De discussie over overlast had voornamelijk betrekking op
hondenpoep en overlast van katten en andere dieren,
zwerfvuil, rondhangende jongeren en verkeersoverlast.
Met betrekking tot voorzieningen vindt men dat er meer
speelvoorzieningen voor kinderen onder de zes en boven
de twaalf jaar zouden moeten komen. De overige knelpunten die werden aangedragen hebben voornamelijk betrekking op het ontbreken van voorzieningen voor de oudere
wijkbewoners. Men denkt onder andere aan een ontmoetingsplek voor ouderen, waar zij terecht kunnen voor
maaltijden, een leuke vrijetijdsbesteding en wellicht ook
spreekuren van politie, dokter en gemeente.
Prioriteiten
Petra Nijmeijer besloot de avond met het informeren van
de aanwezigen over wat er de komende tijd nog staat te
gebeuren. “De stuurgroep en de projectgroep gaan aan de
slag met de gegevens die nu bekend zijn. Vervolgens worden de thema’s gewogen, worden prioriteiten gesteld en
wordt aangegeven welke maatregelen genomen moeten
worden. Het wijkontwikkelingsplan zal naar verwachting in
december in conceptvorm gereed zijn. De inwoners van
Dommelen-Noord worden uiteraard via de nieuwsbrief, de
websites van de gemeente en Woningbelang, en via het
digitale vlugschrift op de hoogte gehouden.”

Verkeerslichten bijgesteld
Tijdens de bewonersavond van 11 oktober werd gesproken
over niet (goed) functionerende verkeerslichten, die doorstroming van verkeer op de Tienendreef zouden belemmeren. Gemeentelijk projectleider Lydia Termoshuizen zegde
toe hierover te overleggen met de betrokken afdeling.
Dat overleg heeft plaatsgevonden. Het bleek dat door een
technische storing twee verkeersregelinstallaties niet
goed meer op elkaar waren afgestemd. Het probleem was
ook aangekaart door enkele andere weggebruikers.
Inmiddels is de storing verholpen.

“De bewonersavond bewees
dat we op de goede weg zijn”
Prijswinnares stickeractie
Bij de vorige nieuwsbrief was een sticker gevoegd met daarop de
tekst ‘Ook ik breng Dommelen-Noord tot bloei!’ We legden u uit,
dat de sticker bedoeld was om op of bij uw deur of brievenbus te
plakken. Geplakte stickers worden gefotografeerd en de bewoners
van één van de betreffende huizen (te bepalen door loting) vallen
dan in de prijzen.
En nu is dus de prijswinnares bekend: mevrouw Nicolette Brom,
woonachtig aan de Boekweitbeemd 12. Zij nam een tegoedbon ter
waarde van € 25,- in ontvangst uit handen van Frans Nouwens
van Groente- en Fruitspeciaalzaak Frans Nouwens in winkelcentrum De Belleman.
Uit het plakken van de sticker blijkt, dat Nicolette het leefbaarheidsproject in Dommelen-Noord een warm hart toedraagt:
“Hoewel het zeker niet allemaal kommer en kwel is, is er best het
één en ander te doen aan de leefbaarheid in Dommelen-Noord.
Waar wij zelf bijvoorbeeld last van hebben is de hondenpoep en
andere rommel in de omgeving van basisschool De Belhamel.”
Maar er gaan dus ook dingen goed: “De buurtvereniging in de
buurt van de Boekweitbeemd is heel actief. Er worden veel activiteiten georganiseerd. Hartstikke leuk om elkaar te leren kennen
en samen gezellige dingen te ondernemen.”

Agenda wijkontwikkelingsplan
Elders in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de
bewonersavond, die op 11 oktober plaatsvond. Maar hoe
worden de uitkomsten van die avond en de resultaten van
alle onderzoeken die zijn gedaan verwerkt tot een definitief wijkontwikkelingsplan? Hieronder zetten we de
belangrijkste stappen voor u op een rij:
• Visiebijeenkomst 3 november 2005
De Stuurgroep Dommelen-Noord kwam op 3 november
bijeen voor een zogenoemde visiebijeenkomst. De stuurgroep houdt de voortgang van het wijkontwikkelingsplan in
de gaten en bestaat uit vertegenwoordigers van de politie,
gemeente, Stichting Welzijn en Woningbelang.
Het doel van de visiebijeenkomst was enerzijds het bepalen van een algemene visie op Dommelen-Noord aan de
hand van vragen als ‘wat voor wijk moet Dommelen-Noord
zijn over vijf jaar?’ Enkele sleutelwoorden uit deze visie:
Dommelen-Noord is veilig, leefbaar, levendig, perspectiefvol, maar vooral ook een levensloopbestendige wijk, waarin betrokkenheid bij elkaar voorop staat en organisaties
optimaal samenwerken.
De tweede doelstelling is het vertalen van deze visie naar
ambities op de drie gekozen thema’s verkeer, overlast en
voorzieningen.
Het was een nuttige bijeenkomst, die op 23 november in
de middag een vervolg krijgt. Daarna gaat de projectgroep
aan de slag om met de aangedragen doelstellingen,
kaders en informatie van bewoners een pakket aan maatregelen uit te werken (de strategie om te komen tot de
geformuleerde doelstellingen).
• Projectgroepbijeenkomst 23 november 2005
Op 23 november komen vertegenwoordigers van bewo11 oktober
bewonersavond

3 november
visiebijeenkomst
stuurgroep

Twan Lenders is een inwoner van Dommelen-Noord en in die hoedanigheid ook lid van de projectgroep die het leefbaarheidsproject
Dommelen-Noord vorm geeft. Samen met hem blikken we terug op
de bewonersavond van 11 oktober. Bovendien kijken we vooruit: hoe
moet het nu verder? We bespreken zijn prioriteiten en richten onze
aandacht daarbij vooral op het belang van de inbreng van de bewoners van Dommelen-Noord.
“De bewonersavond”, zegt Twan, “diende wat mij betreft
vooral om te toetsen of we als projectgroep op de goede
weg zijn. Wordt de door ons ingeslagen marsroute wel
‘gedragen’ door de bewoners van Dommelen-Noord?
Daarom deed het me goed om te zien dat een flink aantal
wijkgenoten de avond bezocht. Immers: hoe meer mensen
zich uitspreken, hoe beter.
Verder was ik blij dat er geen echt uiteenlopende meningen aan het licht traden. Er is een behoorlijke eensgezindheid over wat er goed gaat, wat er beter kan en ook, wat
dat laatste betreft, over hóe die verbeteringen gerealiseerd
zouden moeten worden.”
Hij vervolgt: “Belangrijk was vooral dat de bewonersavond
juist in dit stadium van het project plaatsvond en niet
achteraf, als de plannen al waren uitgewerkt. Dan zou van
feitelijke inbreng van bewoners geen sprake meer zijn
geweest. Nu wel. Dat is winst en dat geeft hoop voor het
vervolg van het project.”
Prioriteiten
Twan stapt meteen op zijn zelfgeslagen bruggetje naar de
toekomst: “We kunnen niet al onze wensen tegelijk realiseren. We moeten prioriteiten stellen. Ik vind de ontsluiting van Dommelen-Noord het belangrijkst. Of dat nu
moet betekenen dat de Damianusdreef wordt doorgetrokken (met aanvullende maatregelen tegen de overlast) of
dat er een nieuwe weg wordt aangelegd weet ik niet, maar
duidelijk is dat Dommelen-Noord onvoldoende ontsloten
is, zowel de wijk ín als de wijk úit.”
Hij vult aan: “Verder vind ik het belangrijk dat DommelenNoord een echt hart krijgt. De Belleman moet een multifunctioneel centrum worden, waar mensen ook overdag
terecht kunnen. Nu is het niet eens open. Er moeten meer
voorzieningen komen, ook medisch en paramedisch, men-

sen moeten er kunnen kaarten of biljarten. Een weekmarkt lijkt me ook een goed idee. Als er maar meer leven
in de brouwerij komt, zodat er meer onderlinge betrokkenheid, bekendheid en saamhorigheid ontstaat.”
Buurtverenigingen
Die onderlinge betrokkenheid kan ook worden bevorderd
als mensen elkaar opzoeken, zich verbinden. “Ze kunnen
zich organiseren in buurtverenigingen”, zegt Twan, “maar
dat hóeft natuurlijk niet. Ze kunnen ook samen activiteiten
organiseren of samen bespreken wat er speelt in hun
buurt. Op die manier leren ze elkaar kennen en wordt het
veel eenvoudiger om samen naar oplossingen te zoeken
als zich problemen voordoen. Escalatie wordt zo voorkomen en onderling begrip bevorderd.”
Samenvattend zegt Twan: “Ik zie Dommelen, en dan specifiek Dommelen-Noord, over vijf jaar als een dorp met een
hart. Een dorp dat leeft, dat voldoende voorzieningen biedt
aan zijn inwoners, van welke leeftijd dan ook. En die inwoners hoeven bij elkaar de deur niet plat te lopen. Als ze
elkaar maar weten te vinden. Als ze er maar van overtuigd
zijn dat zij samen verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van hun wijk.”
En hij besluit: “We hebben nu een weg gekozen die naar
mijn idee de juiste is. Maar het is duidelijk dat het eindresultaat afhangt van wat er terecht komt van de plannen
die we nu maken. Er moeten spijkers met koppen worden
geslagen. De bewoners zelf hebben daar een cruciale rol
in, maar ook de partijen die de voorwaarden moeten
scheppen om al die plannen te kunnen realiseren. Het
woord is aan ons, maar ook aan de gemeente, aan
Woningbelang en aan de Stichting Welzijn.”

ners, scholen, politie, Stichting Welzijn, gemeente en
Woningbelang bijeen. Zij maken deel uit van de projectgroep die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
wijkontwikkelingsplan in Dommelen-Noord. De bedoeling
is dat tijdens deze bijeenkomst, aan de hand van de eerder
verzamelde informatie van bewoners en professionals én
met de uitgangspunten/visie van de stuurgroep, concrete
maatregelen op de drie thema’s worden voorgesteld.
Zoveel als mogelijk wordt concreet gemaakt wanneer het
gebeurt, wie het doet en wat het oplevert.

nieuwsbrief nog niet bekend. Ze worden bekend gemaakt
via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl, het
informatiebulletin Valkenswaard Om te Weten en de
gemeentepagina in de Kempener Koerier.

• Raadsbijeenkomst 1 december 2005
Deze bijeenkomst is bedoeld om aan de gemeenteraad te
presenteren welke activiteiten tot nu toe hebben plaatsgevonden en de resultaten die daarmee zijn behaald. Verder
wordt er gesproken over de maatregelen die worden voorgesteld om de leefbaarheid in Dommelen-Noord te verbeteren. De bijeenkomst is openbaar.
Plaats en tijd waren bij het ter perse gaan van deze

• Presentatie wijkontwikkelingsplan januari 2006
Op een nader te bepalen datum, naar verwachting eind
januari 2006, willen we aan u en alle andere wijkbewoners
het wijkontwikkelingsplan presenteren. Uiteraard vertellen
we u dan ook over de concrete activiteiten die opgezet en
uitgevoerd gaan worden. Na de presentatie aan de wijkbewoners bieden we het wijkontwikkelingsplan aan de
gemeenteraad aan.

23 november
projectgroepbijeenkomst

1 december
raadsbijeenkomst

• Stuurgroepbijeenkomst 14 december 2005
Volgens planning bespreekt de stuurgroep op 14 december het concept-wijkontwikkelingsplan. Tijdens deze bijeenkomst vullen de stuurgroepleden het plan waar nodig
verder aan.

14 december
bijeenkomst stuurgroep

eind januari
presentatie wijkontwikkelingsplan aan bewoners

