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De Stichting Bevordering Leefbaarheid Ouderen Ven-Zelderheide (BLOV) bestaat sinds maart 
2011. BLOV wil de leefbaarheid en cohesie voor de oudere inwoners van Ven-Zelderheide be-
vorderen. Met De Huuskamer beschikt BLOV over een gemeenschappelijk gebouw dat klein-

schalige activiteiten op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel 
gebied mogelijk maakt. 

“De eerste steen is hier gelegd door de oudste bewoner. Niet door de burgemeester.”

“Je moet een goed plan hebben, je moet het onderbouwd hebben en dan kan 
alles.”

“Op een gegeven moment moet je uitkijken dat je niet aan je eigen succes 
ten onder gaat. Wij zijn nu steeds huiveriger voor initiatieven zoals die van 
jullie. Noem ze maar op, wie allemaal wel niet bij ons aan tafel heeft geze-
ten en waarvoor we gevraagd zijn. Ik heb workshops gegeven van Venlo tot 

Mook. Bijna alle gemeentes waren daarbij. En het was allemaal geweldig 
wat wij zeiden. En dan denk ik, gaat er wat mee gebeuren? Ja, nou ge-
weldig! Nou, niet dus!”

“Je moet iets niet in stand willen houden om iets in stand te willen  
houden.”

www.ven-zelderheide.nl/st-blov-huuskamer

STICHTING BLOV, VEN-ZELDERHEIDE Geïnterviewd - 
10/09/2021 + 12/10/2021: 
Ine Heldens, voorzitter 

51.71299290864352, 
6.021338050105382



De in 2009 geopende Sport- en Speelstraat De Brink in Ottersum is een burgerinitiatief. De 
Speelstraat beslaat vier zones: een schoolplein met speelvoorzieningen, een kunstgrasveld 
voor spelsporten met een podium voor culturele activiteiten, een zone voor de grondvormen 

van bewegen en een zone voor avontuurlijk spelen. Bij gebrek aan opvolging droeg 
het bestuur van de sport- en speelstraat het beheer in 2021 over aan de gemeente 
Gennep. 

“Wij hebben gezegd: het gedachtegoed dat uit de speelstraat komt, kan betekenis 
hebben voor meer dan alleen maar de speelstraat op zich. Want als je dit oppakt, 

dan kun je dit voor het hele dorp verzilveren of verder uitrollen.”

“Wat ik jullie zou willen meegeven is dat stukje anonimiteit: daar moet je op 
regisseren. Vroeger werd de vuilnis niet opgehaald maar stond er de kraak-
wagen. Dat was een ontmoetingsmoment. Kwam Pietje niet opdagen dan 
viel dat op, vreemd. Nu is het allemaal geregeld, volledig anoniem.

www.sportenspeelstraatdebrink.nl

SPORT- EN SPEELSTRAAT DE BRINK,
OTTERSUM

Geïnterviewd - 
10/09/2021 + 20/09/2021: 
Paul Terpstra, voorzitter 

51.70657417209628, 
5.983882698215643



Volkstuinvereniging Gennep werd opgericht op 17 november 1977. De vereniging beschikt 
over een complex dat is gelegen aan het Hezeland in Gennep. Dit bestaat uit 57 tuinen. De 
leden kunnen kiezen uit kavels die in oppervlakte variëren van 75 tot tweehonderd vierkante 

meter. De jaarlijkse contributie die ze betalen is afhankelijk van de grootte van de tuin. 

“Je mag tuinieren zoals je wil, alleen moet je zorgen dat je buren geen last hebben van 
wat jij in je tuin zet.”

“Je moet water met de gieter pakken, je mag eigenlijk geen slang aan de kraan zet-
ten. Sommige mensen doen dat dan toch, we hebben eigenlijk overal wel ogen. 

Daardoor krijg je een beetje een scheve verhouding. Maar dat probeer je toch 
weer goed te praten. Als Jantje vooraan water pakt met een slang, dan heeft 
Kareltje aan de achterkant geen water meer.”
 

www.volkstuingennep.nl 

VOLKSTUINVERENIGING GENNEP Geïnterviewd - 
11/11/2021: 
Wil van Dijk, voorzitter 

51.41092251787991, 
5.469467085106126



AFFERDEN SAMEN BETER Geïnterviewd - 
06/09/2021 + 04/10/2021: 
Brigitta den Boer, voor-
zitter; Anton Wilhelm, 
vicevoorzitter; Marjolijn 
Dirkx, secretaris 

De in 2016 opgerichte werkgroep Afferden Samen Beter wil van Afferden een positief gezond, 
samenhangend en levendig dorp maken. Niet door extern dingen te ontwikkelen, maar door 
samen met de dorpsbewoners te kijken naar dromen en wensen en die te realiseren. Zo ont-

staat een dorp dat voor iedereen leefbaar blijft en waar niet alleen gewoond maar ook 
geleefd en genoten wordt.

“Er kwamen heel veel goede ideeën op tafel, maar uiteindelijk had niemand tijd om 
iets op te pakken. En dan ga je je afvragen: is het een idee omdat het een goed idee is? 

Of is het een idee gemaakt voor een ander omdat het zo’n mooi idee is? Misschien 
is het slechts een idee omdat er naar ideeën gevraagd wordt? Met andere woor-

den: hoe kan je nou zeker weten dat een idee voortkomt uit een behoefte?”

“Tijdelijk geld voor een project, daar zijn wel mouwen aan te passen. Maar 
wij zijn met verschillende dingen bezig waarvoor we financiën willen heb-
ben waardoor je ook iets kunt neerzetten, dat dat blijft bestaan en zich 
verder kan ontwikkelen. Daar zit ‘m vaak de crux.”

“Jongeren zijn er wel en willen wel meedoen, maar ze hebben vaak weinig 
tijd. Hun hele tempo van leven is hoger en er komt meer op hun bordje. 
Jongeren práten zelfs sneller en anders, ze gebruiken bijvoorbeeld veel 
kortere zinnen en hun manier van vergaderen is daardoor ook anders. 

Dat zal bij alle gemeenschappen nu ook een rol spelen. Het is niet zo dat 
ze geen verantwoordelijkheid willen dragen.”

www.afferden-limburg.nl/item/afferden-samen-beter

51.655577380802534, 
6.012501940934228



OPENBARE DALTONSCHOOL DE KLIMOP, 
NIEUW BERGEN

Geïnterviewd - 
12/11/2021: 
Antoinette Bongers, direc-
teur & ‘haar’ groepje kin-
deren

De Klimop is een openbare basisschool in Nieuw Bergen die omstreeks tweehonderd leerlin-
gen telt. Sinds 2003 is De Klimop onderdeel van brede school De Samensprong. De Klimop is 
een Daltonschool. Dalton is een onderwijsvorm waarbij zelfstandigheid een grote rol speelt 

en kinderen leren samenwerken en omgaan met hun eigen verantwoordelijkheid. 

Wat is een gemeenschap? 
“Gewoon, mensen”

“Ik weet nog iets van gemeenschappen, het is meestal bijvoorbeeld een stad of 
dorpje waarin alle mensen samenleven en dat is dan gemeenschap.”

Wat vind je belangrijk in een groep?
“Lief voor elkaar zijn. Samenwerken. Dat je goed met elkaar om kan gaan.”

“Goed omgaan met kinderen en met je spullen. Goed omgaan met de na-
tuur.”

www.daltonschooldeklimop.nl

51.603354812268634, 
6.058615863022288



SINT PETRUSPAROCHIE, 
BERGEN

Geïnterviewd - 
18/10/2021: 
Jo Janssen, pastoor van 
1998 tot 2022; Pierre Rut-
ten, vrijwilliger

De parochie Bergen en de rooms-katholieke Sint Petruskerk in het aan de Maas gelegen 
Bergen bestaan al sinds de middeleeuwen. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond aan de 
oostelijke zijde van de rijksweg Venlo-Nijmegen een nieuwe woonkern met de naam Nieuw 

Bergen. Hier werd in 1975 in een voormalige constructiewerkplaats een kerkvoorzie-
ning gerealiseerd. Sindsdien is dit een hulpkerk van de parochiekerk van Bergen.

“Dat je een hele grote groep een plezier doet is de drijfkracht. Maar het is ook een mo-
rele zaak. Die kerk heeft dat gewoon te doen. Punt uit. Je zorgt voor je medemens.”

“Jonggepensioneerden is de grote bulk waaruit je moet plukken. Zodra iemand 
met pensioen gaat moet je denken: die heb ik!”

“Wat ik van pastoor heb geleerd : je ziet iets, je vormt een beeld en dan moet 
je dat gaan vertalen naar een plan en dan moet je proberen structuur aan 
te brengen. En dat ontbreekt bij een heleboel: die roepen iets, maar de stap 
maken naar het doen of uitvoeren daar blijft het dan vaak op liggen.”

www.katholiekbergen.nl

51.599660921747954, 
6.033272227440061



‘HANGJONGEREN’, 
VENRAY

Geïnterviewd - 
11/10/2021: 
zes jongeren die anoniem 
wensen te blijven

Op een niet nader te noemen locatie in Venray ontmoet dagelijks een aantal jongeren in de 
leeftijd van 15 tot 20 elkaar. In de volksmond worden ze ‘hangjongeren’ genoemd. In totaal 
bestaat deze groep uit omstreeks veertig jongeren, maar de frequentie van hun bezoek aan 

de locatie verschilt sterk: sommigen komen bijna dagelijks, anderen slechts hoogst-
zelden.  

“Er komen vaak genoeg nieuwe mensen hier, maar sommigen hoeven we er echt niet 
bij.”

Zijn er andere groepen zoals die van jullie?
“Vast wel, er zijn nog wel twintig van zo’n groepen, maar niet een zoals de 

onze. Niet dat wij zo speciaal zijn of zo, maar wij hebben wel andere manie-
ren qua omgang met elkaar. De meesten spreken alleen in het weekend af 
en gaan de hele avond zuipen. Wij spreken elke dag met elkaar af. Ik kom 
hier elke dag effetjes. Om contact te houden.”

51.53507147241845, 
5.989136314886797



GEMEENSCHAPSHUIS,
BLITTERSWIJCK

Geïnterviewd - 
17/09/2021: 
Ilse Rutten, voorzitter

Het gemeenschapshuis in Blitterswijck biedt onderdak aan verenigingen, initiatiefgroepen en 
activiteiten. Sinds een ingrijpende verbouwing in 2019 heet het onderkomen De Zaal. Het be-
schikt over een grote zaal met podium en de ‘Huuskamer’ die geschikt is voor vergaderingen 

en kleinschalige activiteiten. Jeugdsoos DIM is onderdeel van het gebouw. 

“We worden als dorpshuis niet meer gesubsidieerd. Dat geldt voor alle gemeen-
schapshuizen. We moeten nu onze eigen broek ophouden. We hebben gekeken hoe we 
de gemeenschap daarbij kunnen betrekken.”

“Ik zoek ook altijd wel wie waar goed in is. En wie kun je waarin waarderen?”

www.gemeenschapshuisblitterswijck.nl
51.514578498138256, 

6.086258242918601



NOABERZORGPUNT MEERLO Geïnterviewd - 
17/09/2021 + 05/10/2021: 
Stanley der Meer, voorzit-
ter; Leo Beterams, secreta-
ris

Via een burgerinitiatief werd in 2014 het NaoberzorgPunt Meerlo opgericht. Het Naoberzorg-
Punt wil bevorderen dat mensen elkaar op vrijwillige basis helpen, zodat ze niet meteen een 
beroep hoeven te doen op de vaak kostbare professionele organisaties. Zeg maar: burenhulp 

in een modern jasje. Dit draagt bij aan de instandhouding en verbetering van de leef-
baarheid in Meerlo. 

“Vroeger was er veel meer overheidssteun voor ouderen, nu is een individu op veel 
meer vlakken aangewezen op zijn eigen netwerk. Maar werkt dat idee wel? Nou, onze 

ervaring is dat dat dus bij lange na niet altijd het geval is. Dat eigen netwerk is 
eigenlijk niet veel meer dan een kreet. Je kunt wel vier kinderen hebben, maar 

als de één in Amerika en de ander in China woont enzovoort, dan schiet dat 
allemaal niet op.” 

“Een ander leuk initiatief is wat we met de kerst doen: een wensboom. Dan 
hebben we hier een grote kerstboom in de hal staan waarin mensen uit 
het dorp wensen mogen hangen voor anderen die dat nodig hebben. En die 
wensen proberen we elk jaar te honoreren en dat is altijd een groot suc-

ces. Dat zijn van die hele kleine dingetjes.”

www.naoberzorgmeerlo.nl

51.51455794049946, 
6.0863243111252645



HUIS VAN DE WIJK, 
NORBERTUSWIJK HORST

Geïnterviewd - 
10/09/2021 + 01/10/2021: 
Anita Joosten, lid van het 
Wijkcomité en vrijwilliger 
Huis van de Wijk

De Norbertuswijk is een wijk in Horst die vanaf 1960 tot ontwikkeling kwam. In 1963 werd de 
parochiekerk in gebruik genomen. In 2015 werd de kerk verbouwd tot school en Huis van 
de Wijk. Sinds de opening is het Huis van de Wijk bijna dagelijks geopend voor tal van activi-

teiten, onder meer zo’n 230 keer per jaar voor een koffieochtend. Omstreeks twintig 
Huiskamervrijwilligers (‘HKV’ers’) leiden alles in goede banen. 

“Er zijn weken bij dat ik fulltime werk voor de wijk maar gelukkig niet elke week. En ik 
kan mijn eigen tijd bepalen. Ik zit vaak tot ver in de nacht te werken. Maar goed, dat 

zijn de rustige uurtjes. Dan kan ik mijn aandacht erbij houden.”

“De keuken moest het middelpunt worden, zoals in een gezin de keuken ook 
vaak het middelpunt is waar veel gepraat wordt, waar de ontmoeting plaats-
vindt.”

“Het is zo belangrijk dat iemand gewaardeerd wordt, op zijn plek zit en zijn 
potentieel kan gebruiken.”

www.norbertuswijk.nl/huiskamer

51.46111724005099, 
6.048251625585065



DE IDEALE SCHÔNZOËNE, 
HORST

Geïnterviewd - 
21/10/2021 Nick van Rens 
(met baby op de arm)

De Ideale Schônzoëne is de naam van een initiatief dat fungeert als een soort paraplu boven 
een aantal vriendengroepen uit Horst. De Ideale Schônzoëne willen eraan bijdragen dat er in 
Horst iets te beleven blijft. Ze doen dat door zelf activiteiten te organiseren en activiteiten van 

anderen te ondersteunen. De Ideale Schônzoëne kent geen vaste organisatiestructuur 
en telt circa vijftig, uitsluitend mannelijke leden.

“Want het is natuurlijk zo dat wij een aantal vriendengroepen bij elkaar hebben ge-
voegd. Dan heb je ook de kartrekkers van drie of vier groepen bij elkaar. Als wij iets 

gaan doen zijn we snel met een man of tien die echt iets willen doen of daarin iets 
willen betekenen.”

“We hadden dit jaar ook een samenwerking met de kermis in Broekhuizen. 
Dan komen zij een avond bij ons tappen, en wij een avond bij hun.”

“Ons succes heeft misschien ook wel te maken met de achtergrond van een 
aantal van ons. Veel van ons zaten vroeger bij Jong Nederland, ook een hele 

actieve vereniging, waar we ook leiding zijn geweest. Daar hebben we dat 
denk ik geleerd.”

www.facebook.com/

Ideale-Sch%C3%B4nzo%C3%ABne-970001703132974

51.45542246494785, 
6.056697362499065



STICHTING PHIEN, 
MELDERSLO

Geïnterviewd - 
29/10/2021: Peter Slijpen, 
initiatiefnemer

Stichting Phien wil het zelfvoorzienend leven in en met de natuur terugbrengen. Dit in de 
traditie van het gemengde bedrijf. Om dit te bereiken heeft Phien in Castenray, Grubbenvorst 
en Melderslo drie percelen van in totaal circa honderd hectare aangekocht. Elke deelnemer 

krijgt gratis een hectare grond om de doelstelling van Phien te verwezenlijken. Negen-
tig procent van de grond wordt voedselbos en de woningen worden volledig off grid.

“Er is veel interesse in ons concept, maar de meesten die komen zoeken vooral naar 
onderdak. Zodra ze weten ‘Ik kan hier mijn tent opzetten’ vinden ze het goed. Maar 

dat is niet onze bedoeling, het is de bedoeling dat er een echt familiedomein wordt 
ingericht en dat er echt wordt gekeken, ‘Hoe kan ik nou van mijn eigen stuk 

grond gaan leven’.”

“Onze eerste selectieprocedure,  ‘Iedereen is welkom’, ging fout. Je kan dan 
niet zien wie in staat is om echt iets op te bouwen. Je moet eigenlijk eerst 
enkele goede voorbeelden van de grond krijgen om de juiste mensen aan te 
kunnen trekken en niet de mensen met problemen.”

www.stichtingphien.com

51.47553217606413, 
6.084190285108084



JONGERENCENTRUM JACX, 
BLERICK

Geïnterviewd - 
05/10/2021: Shirley Beu-
ving, voorzitter; Defran, 
bezoeker

Jongerencentrum Jacx in Blerick is gevestigd op een locatie waar drie wijken aan elkaar 
grenzen. Het werd in 2019 nieuw leven ingeblazen als burgerinitiatief. Het is vijf dagen per 
week open en telt tien vrijwilligers. Per maand bezoeken gemiddeld 1100 jongeren tussen 

12 en 27 jaar uit heel Blerick het jongerencentrum. Er is een open inloop, maar daar-
naast worden ook de meest uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Jacx beschikt 
ook over een repetitieruimte met opnamestudio. 

“In veel culturen gaan ouders er vanuit dat oudere kinderen meehelpen in het huis-
houden en opvoeden. Het oudere kind uit die andere cultuur dat hier opgroeit, in 

een Nederlandse samenleving, op een Nederlandse school en met Nederlandse 
vrienden, doet dat, maar ook nog maar half. Niet zoals in eigen land. Wat je 

heel veel ziet in deze wijk is dat ouders vaak meegroeien en meegaan, maar 
zodra ze dan hier komen stopt dat. Dan houden ze heel erg vast aan oude 
gewoontes, maar dat kan hier niet. Dan krijg je ook nog vaak: het éénou-
derprobleem, inkomen probleem, het botsen van geloof. Met de ene voet 
leven ze hier, met de andere voet leven ze daar.”

Defran: “Jacx is een plek, waar ik mezelf kan zijn.” 

“Ik merk wel dat het in het begin nog heel erg je plek leren kennen was. 
En even kijken wat kan en wat niet kan. Op een gegeven moment groei je 

daar in en dan begin je ook de mensen hier steeds meer te vertrouwen. 
Dat geeft een vertrouwd gevoel. Dat is fijn aan deze plek. Deze mensen 

helpen je. Het buurthuis heeft me van de straat af getrokken en dat is iets 
waar ik heel dankbaar voor ben. ”  

“Ik zie mensen wel veel vaker, er is meer communicatie. Je kan daardoor een ster-
kere band opbouwen.”  

www.facebook.com/jacxvenlo

51.370152526639735, 
6.137528340925729



STICHTING ECOLOGISCHE STADSTUIN 
VENLO OUD-ZUID

Geïnterviewd - 
30/09/2021: Frans Aerdts, 
voorzitter

De Ecologische Stadstuin is een initiatief van bewonerscollectief Venlo Oud-Zuid. Het is een 
van de projecten waarmee het bewonerscollectief de wijk nog mooier, actiever en sociaal 
betrokken wil maken. De stadstuin vormt het fysieke middelpunt van de wijk en gaat een 

spilfunctie vervullen als ontmoetingsplek voor jong en oud, autochtoon en allochtoon, 
in groepsverband of individueel. De stadstuin heeft als motto: ‘Zaaien, oogsten, ver-
binden.’

“Ik liep al langer met het plan rond. Maar vanaf het moment dat ik met de overbuur-
vrouw sprak, heeft het nog vijf jaar geduurd voordat de eerste schop in de grond 

ging.”

“Men vindt elkaar dus. Ook ik heb alweer mensen hier leren kennen. Je 
merkt dat als er activiteiten zijn, mensen in gesprek raken.”

www.venlo-oudzuid.nl

51.36316966636519, 
6.165085502299005



TEVHIT MOSKEE,
VENLO

Geïnterviewd - 
01/10/2021: Mustafa Arık, 
voorzitter; Hakan Tasdemir, 
secretaris; Adnan Çakır, 
vicevoorzitter; Hüseyin Bo-
zok, bestuurslid

Nadat de moskee aan de Valuasstraat in hartje Venlo verouderd en te klein was geworden, 
werd op 21 juni 2019 een nieuwe Turkse moskee geopend in de buurt Hagerhof in Venlo-Zuid. 
In de gebedsruimte kunnen duizend mensen tegelijk bidden. De moskee heeft binnen de wijk 

en de stad ook een functie als ontmoetingsplek. Zo zijn er klaslokalen, een grote con-
ferentieruimte, een ruime keuken en slaapplekken. 

“We zijn ook een soort aanspreekpunt, al is het niet officieel, van de gemeente naar de 
Turkse gemeenschap.”

“We hebben regelmatig overleg met gemeente, politie en ook met andere mos-
keeën. Omdat we korte lijntjes hebben, kunnen we veel dingen ook samen 

oppakken.”

“In maatschappelijke zin zouden we graag veranderd zien vanuit de Neder-
landse cultuur: meer acceptatie. Zoals wij openstaan voor hun, dat zij ook 
voor ons openstaan. Dat je elkaar accepteert zoals je bent. Misschien niet 
accepteert, maar openstaan. Dat er geen drempels zijn. Onbekend maakt 

onbemind.”

www.facebook.com/moskeevenlo

51.35581927907176, 
6.164642271612035



DORPSLAB, 
MEIJEL

Geïnterviewd - 
12/10/2021: Danielle Remy, 
eigenaar

Het in Meijel gevestigde Dorpslab is een professionele organisatie die actief is in een aantal 
Noord-Limburgse dorpen. Het wil voor beweging zorgen in die dorpen door het samenbren-
gen van mensen en het organiseren van inspiratiesessies. Dit om antwoorden te bieden in 

vraagstukken rondom bijvoorbeeld gemeenschapshuizen, de toekomst van verenigin-
gen en het verbinden van jong en oud in een dorp.

“De dorp- en wijkondersteuners staan dagelijks met hun voeten in de klei en moeten 
vooral zorgen dat ze de mensen lokaal helpen met wat nodig is.” 

“Iedereen wil die vitale gemeenschappen, we staan helemaal niet zo ver allemaal 
van elkaar af. Maar hoe je dat organiseert, of hoe je dat misschien wel niet 

organiseert, dát is dan de grote vraag.”

www.dorpslab.org

51.34627491532874, 
5.881778527432492



ONLINE GAMER, 
KESSEL

Geïnterviewd - 
05/11/2021: Jeremy Willems

Gamen is een interactieve spelvorm tussen mens en computer. Er zijn vier verschillende soor-
ten games die worden gespeeld: offline games, browser games, mobile games en online 
games. Online games zijn spellen waarin je online – dus via het internet – met anderen sa-

menspeelt. Dit kan met vrienden, maar ook anoniem met onbekenden. 

“Online is de kans dat je gelijkgestemden ontmoet veel groter dan in het kleine dorp 
waar je opgroeit.”

“Het idee dat gamen zorgt voor of een teken is van sociale isolatie of eenzaamheid 
is achterhaald. Vroeger waren er vooral single player games en dan heb je geen 

interactie met mensen. Maar de laatste tien, vijftien jaar is dat echt veranderd. 
Je komt echt met andere mensen in contact en je speelt samen met ande-
ren en je bouwt samen vriendschappen op.”

51.34627491532874, 
5.881778527432492



BURGERBOS,
REUVER

Geïnterviewd - 
06/10/2021: Jan Vullers, 
voorzitter

Het BurgerBos in Reuver ontstond in 2015 als een inwonersinitiatief. De gemeente Beesel 
stelde de grond in buurtschap Ronckenstein ter beschikking. Iedereen kan in het BurgerBos 
een boom planten om uiting te geven aan een levensmotto of om een bijzondere gebeurte-

nis te gedenken: een geboorte, een verjaardag, een huwelijksfeest, een jubileum, een 
overlijden. Vreugde en verdriet komen in het BurgerBos bijeen. Lief en leed worden er 
gedeeld. Zo ontstaat een parkbos dat de sociale cohesie bevordert, waarin elke boom 

symbool staat voor een verhaal. 

“Als er veel saamhorigheid is, en dat krijg je door een rijk verenigingsleven, dan heb 
je veel contacten met elkaar, dat vind ik vitaliteit. In een stad of groter dorp zijn 

de contacten veel minder.”

“Hoe grootschaliger het wordt, hoe minder gemakkelijk het contact is. Hoe 
kleiner een dorp is, zoals Beesel, hoe meer samenhang er is. Mensen ken-
nen mekaar. Dat heeft wel iets.”

www.burgerbos.nl

51.292534229154015, 
6.093452721636266
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In 2018 ontstond in Beesel na twee bijeenkomsten van de lokale verenigingen een denktank 
die zich bezighoudt met de toekomst van het dorp. De denktank, die bestaat uit twintig per-
sonen, kreeg de naam Blie in Beesel Drakedörp en stelde een visie op. Daaruit werden vier 

ambities gedestilleerd die Beesel leefbaar moeten houden: woningen voor alle doel-
groepen, verankeren van de huidige voorzieningen, toekomstbestendige verenigingen 
en promotie van ‘Beesel Drakedörp’. 

“Met dit project komen we er achter dat ze helemaal niet goed hebben nagedacht 
over wat participatie inhoudt. Toen we ons nog bezighielden met de scheefliggende 

stoeptegels en kapotte lantaarnpalen piepte niemand. Maar nu zitten we op be-
leidsterreinen van wethouders en gemeenteraad. De gemeenteraad roept ‘Wij 

zijn de baas’. Maar mogen wij ook wat vinden?”

“De doorbraak die we nu aan het krijgen zijn is dat verenigingen over hun 
eigen schuttingen heen kijken. Hoe kunnen we die krachten bundelen? Je 
ziet dat ze bereid zijn meer naar elkaar te kijken. Die beweging is op gang 
aan het komen.”

www.facebook.com/blieinbeeseldrakedorp
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