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19.30 uur Opening en welkomstwoord 
Gerard IJff, WOP-voorzitter

19.35 uur Terugblik en vooruitblik op wijkontwikkeling 
Ellen Janssen, programmamanager WOP Donderberg 

19.50 uur Pauze en bezoek info-stands

20.15 uur Gesprekken aan tafel 
Over wensen, verwachtingen, eigen interesse

21.00 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting 

Programma



Welkomstwoord
Wethouder Gerard IJff 
Voorzitter WOP Donderberg



• Er gebeurt veel op de Donderberg:  
• Overal duiken projecten en activiteiten op 

• Donderberg wordt zo steeds mooier, fijner en sterker

• Er wonen, werken, leven wel tachtig nationaliteiten: 
• Met zoveel diversiteit blinkt iedereen wel ergens in uit

• Maken we er samen bruisende wijk van

We zorgen er met z’n allen voor dat de 
Donderberg een fijne wijk is en blijft.

Zo doen we dat op de Donderberg!

Anno 2016



• Wijk staat niet meer ‘in brand’; situatie is stabiel maar fragiel 
• We blijven zeker t/m 2020 extra inzetten op de Donderberg
• ‘We’ zijn:

– vier WOP-partners die in 2012 de handschoen oppakten:  
gemeente Roermond, Wonen Zuid, Wonen Limburg, 
Provincie Limburg

• En komende jaren stevige uitnodiging aan:
– netwerkpartners in de wijk (school-, zorg-, sport-, economie)
– ondernemers in, maar ook buiten de wijk 
– inwoners van de Donderberg
– maatschappelijke verenigingen en stichtingen in de wijk

Nog meer samen met de wijk!

Blijvende inzet



Terugblik en vooruitblik op 
wijkontwikkeling Donderberg
Ellen Janssen
Programmamanager WOP Donderberg 



Afspraak: langdurig extra inzet op de Donderberg

• Veiligheidsgevoel vergroten

• Sociale problemen verminderen

• Prettig wonen (huidige en nieuwe bewoners)

• Economische positie van wijkbewoners verbeteren

• Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor én 
betrokken bij hun woon- en leefomgeving

Terugblik: start juni 2012



Fysiek:
• Nieuwe Donderie
• Nieuw winkelcentrum incl. parkeerplaats 
• Sterrenberg fase 1 woningverbetering 
• incl. wonen-met-een-plus
• Cruyff Court en Beweegpark
• Componistenstaete/Wonen met zorg 
• Renovatie woningen Componistenbuurt
• Realisatie KEC

Veiligheid, sociaal-economisch: 
• Wijkteam, wijkboa’s, wijkschouw, winkelsteward, 

buurtbemiddeling
• Ontmoetingsruimtes incl. leeszaal, Jongeren Actief
• Kleur je wijk 
• Startersspreekuur, Work4all!, buurtbeheerbedrijf

Wat is er sinds 2012 gebeurd
(fase 1)

Foto: Peter Reijnders RTV Roermond



Gedurende fase 1 toegevoegde projecten:

• Examentraining

• Woonzorgbrigade / Burenhulp 

• Donderse Moestuin 

• IMC Basis 

• Weekmarkt 

• Limburg Festival 

• Cursus Ontdek je wij(k)racht

• Bruishuis 

• Actief gezond

Opgestarte trajecten gedurende fase 1:

• Centrumgesprekken

• Netwerkoverleg met scholen, zorgpartners, economische partners

Wat is er sinds 2012 gebeurd



• Doelen (uit juni 2012) blijven overeind 

• Nóg meer samen met inwoners en wijkpartners 

Voorlopige richting t/m 2020

“We willen condities creëren om 
de Donderberger kansen te geven 
om mee te doen naar vermogen 
en de Donderberg weer positief 
op de kaart zetten.”



Manier van (samen)werken

1. Wijkontwikkeling benaderen als proces (i.p.v. project)
2. Bewuste focus op leren en experimenteren (uitrol?!)
3. Werken binnen breed netwerk: omgeving (inwoners en 

verenigingen), overheid, onderwijs, ondernemers 
4. Tussen netwerkpartners regelmatig contact, vaste werkwijze, 

aanhaken bij omgevingsdynamiek
5. Kernbegrippen: tijd, aandacht en experimenteerruimte
6. Programma-organisatie (o.a. aandacht branding/communicatie)
7. Streven is duurzame verbetering op alle inhoudelijke thema’s
8. Onderscheid geplande zaken en ‘kansen creëren via dialoog’
9. Monitoring van voortgang inhoud én proces



Procesbenadering



Voor ‘fysiek’ en ‘veiligheid’ zijn projecten gepland

Fysiek:

• Centrumgebied
- Herinrichting openbare ruimte, 
incl. Laan van de Donderberg
- Bouwkavels (levensloopbestendig, wonen specifieke groepen) 

• Sterrenberg: 
- fase 1 openbare ruimte 
- fase 1 stimuleringsfonds particuliere woningen
- fase 2 huurwoningrenovatie
- fase 2 openbare ruimte 

Voorlopige plannen t/m 2020 (1)



Voor ‘fysiek’ en ‘veiligheid’ zijn projecten gepland

Vervolg fysiek:

• Componistenbuurt: 
- renovatie /herontwikkeling Diepenbrock/Chopinstr.

- openbare ruimte ‘strategische plekken’

• Vliegeniersbuurt: 

- Terbaansweg (kruispunten/incidenteel onderhoud)

• Kastelenbuurt: 
- openbare ruimte 

Voorlopige plannen t/m 2020 (2)



Voor ‘fysiek’ en ‘veiligheid’ zijn projecten gepland

Veiligheid: 

• Wijkboa

• Basta!

• Buurtschouwen

• Leefbaarheid hoogbouwcomplexen

• Winkelsteward

• Buurtbemiddeling

• Buurtbeheerbedrijf 

Voorlopige plannen t/m 2020 (3)



Deels gepland, deels ontstaand uit dialoog

Drie speerpunten sociaal-economische projecten:

• Jeugd en jongeren

• (Lang) thuis in eigen wijk

• Activering naar (vrijwilligers)werk

Voorlopige plannen t/m 2020 (4)



Deels gepland, veel ruimte om te laten ontstaan 
uit dialoog 

Gepland:
• Tijdelijke inrichting A73-terrein
• Repaircafé / ruilwinkel / spelotheek
• Jongeren Actief
• Ontmoetingsruimte  2.0 incl. leesvoorziening
• Visievorming ketensamenwerking wonen-zorg
• Bruishuis
• Cursustraject Ontdek je wij(k)racht

Open gelaten…: 
• Samen ontdekken en leren, mét inwoners én professionele 

organisaties in wijk

Voorlopige plannen t/m 2020



• 31 okt 2016 Info-avond centrumplan 

• 24 nov 2016 Praatcafé WOP Donderberg

• Eind 2016 Besluitvorming Uitvoeringsplan WOP Donderberg

2017 t/m 2020 (gemeenteraad, Raad van

Commissarissen, Gedeputeerde Staten)

 Overgang van fase 1 naar fase 2 vloeiend, met hoogstens verbetering:

• nog meer samen met de wijk (inwoners én in wijk actieve partners)

• meer tijd en aandacht voor bewonersprocessen

• meer experimenteerruimte 

• Januari 2016 Bijeenkomst voor bestuurders professionele partijen 

• Februari 2016 Praktische bijeenkomst groep bewoners, professionals

Vervolg



Pauze en info-stands

Actief Gezond ● Bruishuis ● Centrumplan ● Cruyff 
Court en Beweegpark ● DB4ALL ● Donderse Moestuin 
● Kleur je wijk ● Ontdek je Wij(k)kracht ●

Ontmoetingsruimte ● Renovatie Diepenbrock-
/Chopinstraat ● Centrumkavels ● Renovatie woningen 
en openbare ruimte Sterrenberg ●
Repaircafé/ruilwinkel/ spelotheek ● Tijdelijke 
herinrichting A73 kavel ● Woonzorgbrigade/Burenhulp 
● Weekmarkt ● Kansmakelaar ● Maximina ● Multi 
koken en bewegen



Aan tafel
2 rondes van 20 minuten, zelf tafel kiezen

• Jeugd en opgroeien

• Wonen en 

woonomgeving

• Leren en werken

• Welzijn en zorg



Kijkend naar het thema, lerend van afgelopen 
periode en vooruitblikkend op komende jaren:

• Eerste reactie op richting voor komende jaren…

• Welke ideeën heeft u specifiek voor dít thema?

• Wat sluit daarvan aan op uw eigen interesse?

• Wat heeft u nodig van anderen en wie zijn dat?

Waarover gaan we 
in gesprek?



Uitkomst van de gesprekken 
aan tafel



Wat over vier jaar bereikt?



Dank voor uw komst!


