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VOORWOORD

Een speelplek in Horst. Een groene ontmoetingsplek in
Baexem. Een koffiemoment in Weert. Overal zie ik voorbeelden
van bewoners die samen hun buurt leuker of mooier maken.
Daar ben ik heel blij mee. Want de buurt is van ons samen.
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SAMEN MAKEN WE
DE BUURT
Het kan zijn dat u een woning van
Wonen Limburg Accent huurt.
Wonen Limburg Accent is onderdeel
van Wonen Limburg. Dit bewonersblad
is daarom voor zowel de bewoners
van Wonen Limburg als van
Wonen Limburg Accent bestemd.

Wij steunen bewoners die zelf hun woonomgeving willen
vormgeven. Want mijn collega’s en ik hebben veel vakkennis,
maar we weten niet hoe het is om in uw buurt te wonen. U
wel. Daarom is het belangrijk dat we uw ervaring en onze
kennis bundelen.

Buurtbewoners uit de wijken Keent en Moesel genieten van een leuke middag met elkaar (pagina 6)
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Meer saamhorigheid in samenwonenprojecten
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In Weert hebben we daarvoor een nieuwe manier van
werken bedacht (pagina 6). In de wijken Keent en Moesel
gaan we veel bouwen en verbouwen. Daarom hebben we
een werk- en ontmoetingsplek geopend midden in de wijk.
Daar zitten we samen met mensen van de gemeente. En
met andere organisaties die in de wijk werken. We voeren
veel gesprekken met hen en met bewoners. Hun ideeën
verwerken we vervolgens in onze bouw- en verbouwplannen.
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Even tussendoor

14

Bewoners maken hun buurt

16

Puzzel

Op sommige plekken gaan bewoners een stap verder. In
het Waagmeesterhof in Weert bijvoorbeeld (pagina 11).
Daar zorgen bewoners zelf dat in de bewonersgroep allerlei
soorten mensen aanwezig zijn. Bewoners helpen elkaar en
zoeken elkaar op voor de gezelligheid. Eigenlijk is het een
dorp in het klein.

19

Onze plannen voor de wijk maken we dus mét de wijk en
ín de wijk. Dan kun je met recht zeggen: samen maken
we de buurt.
Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg
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EVEN VOORSTELLEN

ROMY DASSEN (46),
HEERLEN

Heerlen

Sinds een jaar ben ik wijk- en
complexbeheerder bij Wonen Limburg.
Samen met een geweldig team
let ik erop dat de woonomgeving
heel, schoon en veilig is. En ik ben
een luisterend oor voor bewoners.
Daardoor is elke dag anders.

DE KRACHT VAN DE WIJK
Ik ben positief verrast door de kracht in onze
wijken en buurten. Overal zie ik voorbeelden
van mensen die hun buren willen helpen. Die
bijvoorbeeld boodschappen voor een ander
doen. Of het groen in de binnentuin van hun
gebouw bijhouden. Dat hoeven geen grote
projecten met spetterende namen te zijn. Dit
zijn gewoon mensen die dag in, dag uit hun
woonplek een beetje fijner maken.
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ER SAMEN IETS MOOIS VAN MAKEN
In mijn werk kom ik ook verdrietige dingen
tegen. Niet iedereen heeft het makkelijk.
En daar heb ik alle aandacht voor. Ik probeer
mijn week wel altijd af te sluiten op een plek
waar bewoners gezellig samenkomen. Er zijn
ontzettend veel kaart- en knutselclubjes,
gezamenlijke tuinen, koffiemomenten en
andere bijeenkomsten. Het geeft me energie
om te weten dat veruit de meeste mensen er
graag samen iets moois van maken.

WIE IS ROMY?

Leeftijd:
Woont:
Hobby’s:
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HET WONEN LIMBURG VAN VANDAAG

WE DOEN HET ANDERS
IN KEENT EN MOESEL
De wijken Keent en Moesel in Weert worden
klaargemaakt voor de toekomst. Dat betekent
dat er de komende jaren flink wordt gebouwd
aan de wijken. Samen met onze partners doen
we dat anders dan anders.

UITGEBREID OVERLEG
Als we in een wijk aan de slag gaan,
overleggen we altijd uitgebreid met de
gemeente en andere organisaties die in
de wijk werken. Voor we het plan maakten
voor Keent en Moesel, spraken we met ruim
tweehonderd bewoners over hun huis en de
wijk. Alle andere wijkbewoners konden een
papieren of digitale vragenlijst invullen. Dat
deden ruim duizend mensen. Zo ontstond er
een plan waarmee we proberen de wijken en
het woongenot voor zoveel mogelijk mensen
te verbeteren.
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MIDDEN IN DE WIJK
Tijdens de ontwikkelingen in Keent en
Moesel willen we graag dicht bij de
bewoners zijn. Zo kunnen we snel inspelen
op hun vragen en op gebeurtenissen in de
wijken. Daarom openden we een werk- en
ontmoetingsplek midden in de wijken: Keent
Moesel Centraal. Daar werken we samen met
collega’s van de gemeente. En van welzijnsen zorgorganisaties.
‘HOREN HIER MEER’
Dieneke Joosten is strategisch uitvoerder
bij Wonen Limburg. Zij is een van de
collega’s die nu werkt vanuit Keent Moesel
Centraal. Samen zitten ze in een voormalige
dierenwinkel met aan alle kanten ramen:
letterlijk in de etalage dus. “Wij zien iedereen
voorbijkomen en iedereen ziet ons”, vertelt ze.
“Zo worden we bekende gezichten voor
elkaar. Daar begint het. We horen hier veel
meer dan vanuit ons kantoor aan de andere
kant van de stad. En we kunnen doorvragen,
om elkaar echt te begrijpen.”

VRAGENLIJST EN HUISBEZOEKEN
Joosten: “De gesprekken met bewoners
en de ingevulde vragenlijsten leverden ons
veel informatie op. Veel bewoners gaven
bijvoorbeeld aan dat ze zich prettiger zouden
voelen als buurtbewoners elkaar meer
gedag zeggen. Op een galerijflat zoals er
nu veel zijn, kom je elkaar minder snel tegen.
Daarom moeten we nadenken over andere
soorten gebouwen. Gebouwen waar je
met een aantal woningen een gezamenlijke
hal hebt. Het zou het mooist zijn als
elke verdieping voor de bewoners voelt
alsof ze in een hofje wonen.”

Het event ‘Door Keent en Moesel’
is een cadeautje van lokale bedrijven
aan buurtbewoners. De bewoners
hadden een leuke middag met
allerlei spellen en activiteiten. En
de bedrijven vonden er misschien
wel een aantal enthousiaste nieuwe
medewerkers. Wij waren er natuurlijk
ook bij. In spontane gesprekken met
bewoners kwamen we nog meer te
weten over wat er speelt in de wijk.
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BETROKKEN BEWONERS
In de vragenlijst konden mensen ook
aangeven waar ze over willen meedenken
of wat ze willen doen voor hun wijk. Joosten:
“Dat heeft veel betrokken bewoners
opgeleverd. Een aantal mensen is als
vrijwilliger gekoppeld aan verenigingen,
de wijkraad of andere organisaties.”
SPONTAAN BINNENLOPEN MET
EEN VRAAG
“We doen het dus anders dan anders. En we
zijn heel benieuwd of dit goed uitpakt voor
de wijken. We hopen dat het bewoners helpt
dat we met al deze organisaties nu midden in
hun buurt zitten”, zegt Joosten. “Steeds meer
mensen lopen in elk geval spontaan binnen
met allerlei vragen. Hier in Keent Moesel
Centraal maakt het niet uit aan wie ze de
vraag stellen. Stellen ze mij een vraag waarop
de gemeente antwoord heeft? Dan heb ik
een collega van de gemeente in de buurt. Dat
gaat heel simpel als je elkaar zo
goed kent.”

BETERE PLANNEN VOOR DE WIJKEN
De tijd zal leren hoe Keent Moesel Centraal
zich ontwikkelt. De organisaties ontdekken
samen hoe ze het beste kunnen inspelen
op de behoeften van de wijken. Soms
gaat dat om kleine dingen. Joosten: “We
hoorden bijvoorbeeld dat de supermarkt
geen kopieerapparaat meer heeft. Nu mogen
mensen hier een kopietje komen maken
als ze dat nodig hebben. Het is misschien een
heel klein gebaar. Maar al die contacten
met bewoners geven ons weer nieuwe
inzichten. En dat zorgt voor betere plannen
voor de wijken.”

Team Keent Moesel Centraal

Meer weten over de wijkaanpak
Keent en Moesel? Kijk op
weert.nl/keentmoesel.
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ZIET U DE DWARSZITTER?

Talentmakelaar Ilona Kil heeft iets nieuws: de
dwarszitter. Het is een stoeltje dat dwars op een
bankje, muurtje of andere zitplek kan worden gezet.
Kil: “Als Talentmakelaar willen we altijd met mensen
in gesprek komen over hun talenten en hun dromen.
Vervolgens kijken we of we kunnen helpen om die
dromen waar te maken. De dwarszitter maakt het
makkelijk om met mensen in gesprek te gaan.”
Ziet u Ilona of een van onze andere collega’s met
(of zonder!) dwarszitter in de buurt? Maak dan
vooral een praatje!

SAMEN AAN DE SLAG

MEER SAAMHORIGHEID IN
SAMENWONENPROJECTEN
In heel Limburg zien we dat mensen behoefte
hebben aan saamhorigheid. Mensen vinden het fijn
om naar elkaar om te kijken. Als woningcorporatie
willen we dat ondersteunen. Daarom bedachten we
samenwonenprojecten: woonplekken waar extra
aandacht is voor de onderlinge band tussen bewoners.

VAN GEERTENHOF NAAR
WAAGMEESTERHOF
In de Geertenhof ontstond die saamhorigheid
vanzelf. In het Waagmeesterhof in Weert werd
daar heel bewust op aangestuurd. De bouw
van hofje het Genietschap was namelijk een
idee van Chantal Saes, Trudy Habbets en
de toekomstige bewoners zelf. Zij zochten
een woonplek waar bewoners met elkaar de
afspraak hebben om er voor elkaar te zijn.
Dat leverde een uniek project op.

DE GEERTENHOF
Voordat we het woord
‘samenwonenprojecten’ bedachten, was
er de Geertenhof in Weert. Daar zorgt een
heel actieve bewonersgroep ervoor dat alle
bewoners meedoen. Er zijn koffiemomenten
en gezamenlijke spelletjes. En als het nodig
is, doen bewoners een klusje bij de buren of
een boodschap voor een medebewoner.
CHEF-KOKS EN ERWTENSOEP
Maril Donkers is lid van de
activiteitenvereniging in het gebouw. “We
hebben een grote groep vrijwilligers die zich
inzet voor alle bewoners”, vertelt ze. “Er zijn
mensen die graag klussen en daarmee hun
buren helpen. Ik heb zelf horeca-ervaring,
dus ik ben altijd druk in de kantine. En er zijn
twee voormalige chef-koks in het gebouw.
Met lekker weer zitten hier soms wel twintig
man op het terras. En deze winter wordt er
voor het eerst erwtensoep gemaakt voor de
bewoners. Zo houden we de verbinding ook
in de donkere maanden vast.”
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STERKER NA CORONA
In de coronatijd bleek maar weer hoe
belangrijk die onderlinge verbondenheid
is. Donkers: “Er zijn bewoners ernstig ziek
geworden en overleden. Iedereen was dus
heel voorzichtig. Toch hebben we ook in die
moeilijke tijd de verbondenheid behouden.
Buren maakten op afstand een praatje met
elkaar. Of deden boodschappen voor een
zieke buur. Zo bleef de band behouden.
Daardoor zit de kantine nu zelfs voller dan
voor corona.”

Samen een spelletje doen

UNIEKE SAMENWERKING
Hofje het Genietschap is een bijzondere
samenwerking tussen de bewoners en
Wonen Limburg. Bewoners zorgen zelf dat
in de bewonersgroep allerlei soorten
mensen aanwezig zijn. Toekomstige bewoners
schrijven een brief waarin ze beschrijven wie
ze zijn en wat ze willen toevoegen
aan het hofje. Daardoor blijft de
saamhorigheid behouden.

“
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VANAF HET BEGIN BETROKKEN
Willy van Diest was vanaf het begin betrokken
bij de plannen voor hofje het Genietschap.
“We zagen een bewonersgroep voor ons die
op elkaar let, voor elkaar zorgt als dat nodig
is, maar ook elkaars privacy respecteert”,
vertelt hij. “Bovendien willen we een
afspiegeling van de maatschappij zijn. In dit
project komt dat allemaal bij elkaar.”
BOVEN VERWACHTING
De huizen van hofje het Genietschap
werden dit jaar opgeleverd. “De klik tussen
de bewoners is boven verwachting goed”,
vertelt Van Diest. “De een vindt het heerlijk
om in de tuin te werken. Die onderhoudt dus
de tuintjes van zijn buren. De ander is heel
handig en doet klusjes bij medebewoners. Zo
helpen we elkaar. En we komen regelmatig
samen in de gemeenschappelijke ruimte.
Daar doen we spelletjes of we kletsen
gewoon wat.”

lorum

Meer weten over dit
bijzondere hofje? Kijk op
hofje-het-genietschap.nl.

ANTWOORD OP MAATSCHAPPELIJKE
VRAAGSTUKKEN
Van Diest ziet deze woonvorm als een
antwoord op veel maatschappelijke
vraagstukken. “Ik merk dat er in de
samenleving behoefte is om dingen samen
te doen. Dat geldt ook voor onze eigen buurt.
We nodigen de bewoners in de omgeving
van het ons hofje ook graag uit om onze
gemeenschappelijke ruimte te gebruiken.”

Even samen buurten
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DOORSTROOM OP DE WONINGMARKT
Bovendien draagt het hofje bij aan de
doorstroom op de woningmarkt, ziet Van
Diest. “Ik ben zelf het beste voorbeeld”, zegt
hij. “Mijn vrouw en ik woonden in een groot
koophuis. Daar woonden we prettig, dus het
was lastig om het op te geven.
De saamhorigheid in het hofje gaf de
doorslag. Nu woont er in ons oude huis een
gezin met kinderen. Zo krijgen zij ook een
kans op de woningmarkt.”

WETHOUDERS OP BEZOEK
De uitstraling van het project gaat dus
veel verder dan het hofje. Er is net een
groep wethouders op bezoek geweest die
alles wil weten van het project voor hun
eigen gemeente. Er is veel contact met de
omliggende straten. Studenten van een
mbo-school in de buurt komen er ook over
de vloer. Zij maakten een website voor het
hofje en organiseren binnenkort een high
tea voor de bewoners. Misschien gaan ze
ook helpen met het ontwerp van de tuin. Van
Diest: “Zo verspreiden we de gedachte achter
ons hofje door heel Nederland!”
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KORT NIEUWS

EVEN
TUSSENDOOR
Helaas komt het weleens voor: een huis
in uw buurt wordt gebruikt voor een
wietplantage. Dat kan stank- en
vochtoverlast geven. En de elektrische
installatie die wordt gebruikt kan ook nog
eens brandgevaar opleveren. Vermoed u
dat er ergens in de buurt een wietplantage
is? Meld het dan, voor uw veiligheid en
die van anderen.

Bent u van plan om te verhuizen? Zeg dan
minimaal twee maanden van tevoren uw huur
op. U krijgt dan van ons een VVV-cadeaubon
ter waarde van € 25,-!

U kunt anoniem een melding doen bij
meldmisdaadanoniem.nl.
Bellen kan ook: 0800 – 7000.

U kunt de huur op elke dag van de maand
opzeggen. Dit moet wel minimaal één maand
van tevoren gebeuren. Maar voor ons is het
heel fijn als u het twee maanden van tevoren
doet. Dat geeft ons de tijd om een nieuwe
huurder te vinden voor uw huis. Daarom
belonen we een vroege opzegging met een
VVV-cadeaubon. Mooi meegenomen toch?

Het wordt weer kouder en de blaadjes vallen
van de bomen. Dat kan soms vervelende
situaties opleveren in en om het huis. Wat
kunt u doen om dat te voorkomen?
Tip 1: Bladeren in de dakgoot kunnen
verstoppingen en lekkages veroorzaken.
Heeft u een abonnement voor
huurdersonderhoud? Neem dan contact
met ons op en wij laten de goten voor
u schoonmaken. Geen abonnement? Zorg
dan zelf dat de goten schoon zijn.

Een reparatieverzoek doen, overlast melden of
uw gegevens inzien? Via Mijn Wonen Limburg
regelt u heel veel zaken gemakkelijk zelf.
Wilt u telefonisch contact met ons? Dat kan
natuurlijk ook. Dan is het wel handig om
te weten wat de rustige momenten zijn om
te bellen. Fijn voor u én voor ons!
Bel het WoonAdviesTeam via 088 - 3850800.

Tip 2: Sluit tijdens koude periodes de
buitenkraan op tijd af. Anders loopt u kans
dat de kraan of de leidingen kapotvriezen.
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EEN THUIS VOOR IEDEREEN

BEWONERS MAKEN
HUN BUURT
Dit jaar organiseerden we opnieuw de prijsvraag ‘Trots op mijn
buurt’. Bewoners konden op een creatieve manier laten zien
waarom juist hun buurt de mooiste, leukste of gezelligste is.
De winnaars ontvangen een geldbedrag om hun buurt nog mooier
te maken. Vorig jaar organiseerden we ‘Trots op mijn buurt’ ook
al. Hoe gaat het een jaar later met de projecten die toen in de
prijzen vielen? De initiatiefnemers van een buurttuin in Baexem
en een ontmoetingsplek in Horst vertellen het.

ELKAAR ONTMOETEN OP STRAAT
Arian Linders is een van de initiatiefnemers
van de buurttuin in Baexem. “Er is hier een
groep bewoners die elkaar regelmatig op
straat spreekt”, vertelt hij. “Eigenlijk zochten
we een leuk buurtplekje om elkaar te kunnen
ontmoeten. Er was een groenstrook in de
buurt waar niks mee gebeurde. In overleg
met de gemeente mochten we daar een
ontmoetingsplek van maken.”

VAN JONG TOT OUD
Met een aantal andere bewoners vormde
Linders een werkgroep. Een van hen is
Maria Nies. “Iedereen was meteen
enthousiast”, vertelt zij. “We wilden allemaal
een plekje waar buurtbewoners van jong tot
oud elkaar konden ontmoeten. Daarom is er
nu een speelplek voor de kinderen en een
picknickplek voor jong en oud. En een
tuin die een aantal mensen uit de buurt
samen onderhoudt.”

Maria Nies
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MOOI VOOR ELKAAR
De buurtbewoners gaan dus zelf aan de slag
met snoeischaar en schoffel. “We hebben
goede afspraken met de gemeente”, zegt
Linders. “Bijvoorbeeld over het ophalen van
het snoeiafval. Verder houden we alles zelf
bij. Het is leuk om te zien dat de tuin goed
wordt gebruikt. Met regelmaat zitten er
groepjes mensen van buiten de buurt aan de
picknicktafels. Dan denken wij: dat hebben
we toch maar mooi voor elkaar gekregen.”
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Woordzoeker
VAN PRIKKELSTRUIKEN NAAR SPEELPLEK
In de buurt Pelslap en ’t Veldje in Horst
hebben buurtbewoners zich ook ingezet
voor een ontmoetingsplek. Karlijn Weijs is
een van de initiatiefnemers. “Er zijn best
veel kinderen in de buurt”, vertelt ze. “En die
spelen graag buiten. Met een drukke weg
voor de deur is dat niet altijd fijn. Daarom
gingen we met de gemeente in gesprek. Van
een strook prikkelstruiken wilden we graag
een ontmoetingsplek voor de buurt maken.”
ZELF REGELEN
De gemeente was duidelijk: de bewoners
mochten hun gang gaan. Maar ze moesten
wel alles zelf regelen. Weijs: “We zijn op zoek
gegaan naar sponsoren en hebben samen de
handen uit de mouwen gestoken. Nu hebben
we een mooi speelveldje met een hek erom.
En er staat een soort houten bank rondom
een boom die er al was. Daar kun je lekker op
zitten, maar het is ook een leuk speeltoestel
voor de kinderen.”

PUZZEL

• ACTIEF

PUZZEL
• CADEAUBON
• ENERGIE
• GEMEENTE

WELKOME BIJDRAGE
De bijdrage die de bewoners van Wonen
Limburg kregen, was heel welkom. “Daardoor
konden we alles versneld uitvoeren”, zegt
Weijs. “Superfijn natuurlijk. En bij de opening
stond de bestuurder van Wonen Limburg hier
op het springkussen. Als je iets voor je buurt
doet, is het toch fijn als dat gezien wordt.”
De pluktuin Laefhof en de
bewonerscommissie Muntherveste hebben
dit jaar een mooi geldbedrag gewonnen
met de prijsvraag ‘Trots op mijn buurt’.
Nieuwsgierig naar de andere winnaars?
Kijk op wonenlimburg.nl/trotsopmijnbuurt.
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© Sanders puzzelboeken
© Sanders puzzelboeken

DE PRIJSWINNAARS VAN DE JULI-PUZZEL
De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige
magazine is: “een betaalbaar en prettig huis”. Deze drie
winnaars hebben hun kweektuin al thuis ontvangen:
Mevrouw Sikes uit Oostrum
Mevrouw Busschops uit Stevensweert
Mevrouw Dieterich uit Herkenbosch

PUZZEL MEE EN WIN!
Wat extra boodschappen in huis? We geven drie
boodschappenpakketten weg ter waarde van 25
euro. Kans maken? Stuur uw oplossing vóór vrijdag
2 december 2022 naar de redactie van ‘In de buurt
van…’. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.
PER E-MAIL
indebuurtvan@wonenlimburg.nl

PER POST
De overgebleven letters vorm Wonen Limburg
en de oplossing.
Postbus 1254
6040 KG Roermond
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Wonen Limburg
samen maken

DRUKWERK

we de buurt

Weemen web | print | promo

REDACTIE EN INTERVIEWS

COPYRIGHT

Hidde van den Brink Concept & Content

© oktober 2022, Wonen Limburg
Niets uit deze uitgave mag op enige wijze
worden verveelvoudigd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Wonen Limburg.

ONTWERP

Edhv
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Marcel de Buck
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KNIPOOG NAAR
VROEGER
In Panningen maakte de Limburgse kunstenaar Marcus Debie
(GOMAD) deze prachtige muurschildering op een van onze
woongebouwen. Wijk- en complexbeheerder Paul Mertens:
“We kwamen een paar keer bij elkaar met bewoners, de
kunstenaar en iemand die veel weet over de geschiedenis
van deze plek. Op basis van die gesprekken maakte Marcus
twee ontwerpen. De bewoners zelf kozen voor dit ontwerp.
Het verwijst naar de molen die hier vroeger stond. En naar de
natuur waarmee Panningen is verbonden. Toen de kunstenaar
bezig was, kwamen veel bewoners kijken. Die raakten met
elkaar aan de praat. Zo vergroot een kunstwerk ook de
saamhorigheid in de buurt.”
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De bezoekadressen van onze
buurtwinkels in Venray, Horst,
Panningen, Weert, Roermond,
Sittard en Heerlen vindt u
op onze website.
Volg ons op:

