
Terugblik wijkinformatieavond WOP Donderberg   

Datum : woensdag 19 oktober 2016 

Tijdstip : 19.30 – 21.00 uur 

Locatie : De Donderie 

 

NOG MEER SAMEN MET DE WIJK - WOP DONDERBERG  
 

Fijn dat er niet bepaald wordt ‘voor’, maar ‘met de wijk’, was één van de reacties vanuit 

wijkbewoners over de voorlopige ideeën voor het WOP Donderberg van de komende vier jaar. Die 

ideeën werden woensdagavond 19 oktober 2016 gepresenteerd in De Donderie. ‘Met de wijk’ is 

precies ook de insteek ‘van de WOP-partners, gemeente Roermond, Wonen Limburg, Wonen Zuid en 

Provincie Limburg, voor de komende jaren: nog meer samen met de wijk ervoor zorgen dat de 

Donderberg een fijne wijk is en blijft!  

De afgelopen vier jaar zetten de vier WOP-partners, bewoners, ondernemers en andere wijkpartners 

als scholen en zorgpartners al samen de schouders onder de wijkontwikkeling van de Donderberg. En 

de resultaten mogen er zijn! Denk maar eens aan de Donderse Moestuin, Cruyff Court en 

Beweegpark, Bruishuis, Work4ALL!, centrumplan en de renovatie van de Sterrenberg en nog veel 

meer. Diverse projecten en initiatieven presenteerden zich tijdens de wijkinformatieavond. Ook de 

komende vier jaar zullen de WOP-partners de schouders eronder zetten. Nog meer samen met de 

wijk. 

Voorlopige ideeën komende jaren 

De ideeën voor de komende jaren zijn nog niet definitief. Zowel de gemeente Roermond, de 

woningcorporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid en de Provincie Limburg moeten nog beslissen 

(december 2016) over de voorlopige lijn die de vier WOP-partners nu in gedachten hebben. O.a. wordt 

gedacht aan het voorzetten projecten die al lopen, zoals renovatie van huurwoningen en openbare 

ruimte, buurtschouwen, Ontdek je Wij(k)kracht, buurtbeheerbedrijf en Jongeren Actief. 

Extra aandacht en ruimte voor ideeën 

Zaken die de WOP-partners extra aandacht willen geven, zijn zogenaamde sociaal-economische 

projecten rondom de thema’s: 

 jeugd en jongeren; 

 (lang) thuis in eigen wijk; 

 activering naar (vrijwilligers)werk. 

Juist rondom die thema’s is het voor een groot deel nog een 

verrassing welke projecten er gaan komen. De WOP-partners willen 

de komende jaren bewust ruimte laten. Ruimte voor alle ideeën en 

voornemens die komende tijd ongetwijfeld loskomen in het proces dat we met elkaar gaan doorlopen. 

Het houden van ruimte om in te springen op de dagelijkse dynamiek is één van de leerpunten van de 

afgelopen jaren. Daarom een uitnodiging aan u allen om mee te (blijven) doen. Zo doen we dat op de 

Donderberg! 

Meer weten? 
Zie ook de Presentatie Wijkinformatieavond 19 oktober 2016.  

http://www.donderbergroermond.nl/archief/uit-de-wijk/unieke-plekken/
http://www.donderbergroermond.nl/leven/sport/
http://www.donderbergroermond.nl/leven/sport/
http://www.donderbergroermond.nl/werken/plekken-om-te-ondernemen/bruishuis/
http://www.donderbergroermond.nl/actueel/informatieavond-centrumgebied/
http://www.donderbergroermond.nl/wonen/woningen/oranje-wit-gerenoveerd/
http://www.donderbergroermond.nl/werken/buurtbeheerbedrijf/
http://www.donderbergroermond.nl/wp-content/uploads/2016/10/Presentatie-wijkinformatieavond-19-okt-2016.pdf


Gesprekken aan tafel 

Tijdens de wijkinformatieavond vonden ook gesprekken aan tafel plaats. Iedere tafel boog zich over 

een specifiek thema: 

 jeugd en opgroeien; 

 wonen en woonomgeving; 

 leren en werken; 

 welzijn en zorg. 

 

Thema ‘jeugd en opgroeien’  

Algemeen: reactie op nieuwe insteek werkwijze van fase 2 t.o.v. 

fase 1 

 Goed dat er niet meer bepaald gaat worden voor de 

bewoners wat het WOP doet, maar dat er bepaald gaat 

worden samen met de bewoners wat het WOP in fase 2 

gaat doen. 

 Dan is er vooraf betrokkenheid van de wijk en wordt het beter gedragen door de bewoners. Dat 

kan misschien zelfs betekenen dat zaken sneller gaan. 

 

Ideeën voor thema ‘jeugd en opgroeien’ voor komende jaren WOP Donderberg 

 Betrek jeugd en jongeren meer bij het WOP en de projecten. 

 Vraag jongeren heel direct naar hun input en ideeën, maak gebruik van de vindplekken zoals de 

jeugdcentra (bijvoorbeeld DB4All en Gotcha) en tijdens activiteiten buiten op straat. 

 Zorg dat de jeugd voldoende kans krijgt om te sporten. Zorg dat het voor de financieel kwetsbare 

gezinnen mogelijk blijft om te sporten. Sporten is gezond en bevordert sociale relaties en 

vaardigheden. 

 Steun meer sportactiviteiten en sportprojecten. Sport is een middel om normen, waarden en 

discipline bij te brengen. Jong beginnen ook met ‘respectvol sporten’.  

 Steun jongeren in een voorbeeldfunctie en zorg dat zij hun instelling en gedrag overdragen op 

andere jongeren die zo’n voorbeeldfunctie van hen overnemen: doorgeven van de 

voorbeeldfunctie. 

 Leer jongeren hun voorbeeldfunctie door te geven, andere jongeren voor te bereiden om ook een 

voorbeeldfunctie te gaan vervullen of om de voorbeeldfunctie/ -rol over te nemen. 

 Jongeren sociale vaardigheden aanleren, normen en waarden bijbrengen. 

 Concrete ideeën:  

o elke maand een toernooi op het Cruyff Court; 

o wegnemen van de zorgen en obstakels bij DB4All. 

 

Wat sluit aan op de eigen interesse, wat kun jij betekenen? 

 Jongeren sociale vaardigheden aanleren, normen en waarden bijbrengen. 

 Eigen vaardigheden en kwaliteiten doorgeven aan anderen, aan de jongere jeugd. 

 



Thema ‘leren en werken’ 

Algemeen: reactie op nieuwe insteek werkwijze van fase 2 t.o.v. fase 1 

 Men constateert dat er een verbetering zichtbaar is op het 

gebied van veiligheid/veiligheidsgevoel. 

 Het stimuleren van mensen om deel te nemen aan de 

maatschappij als in participatie in (on)betaald werk wordt als 

positief beoordeeld. 

 Er wordt gevraagd de doelstellingen meer smart te maken. 

 Definieer de gestelde doelen meer naar de wijk toe en benoem ze ook bij de projecten. 

 Men constateert dat de betrokkenheid van mensen van andere nationaliteiten minimaal is. 

Mogelijk wordt dat veroorzaakt door een taal/cultuurbarrière. 

 

Ideeën voor thema ‘leren en werken’ voor komende jaren WOP Donderberg 

 Maak de wijk economisch sterker. 

 Betrek de ouders actiever bij het leerproces. Niet alleen de school is verantwoordelijk bij het 

leerproces. 

 Meer aandacht voor de opvoeding en de ondersteuning van de opvoeding van kinderen. 

 Stimuleer teamsporten. Dat levert een bijdrage aan een “beter” gedrag (houding/gedrag/elkaar 

corrigeren). 

 Organiseer plekken, ontmoeting waar bewoners met elkaar dingen doen op gebied van hobby en 

sport. Dit om elkaar te helpen, bemoedigen, om talenten te ontdekken. Om zo uiteindelijk ook een 

bijdrage te leveren aan het gaan doen van vrijwilligerswerk of betaald werk te gaan zoeken. 

Mogelijk aan de hand van thema’s. 

 Informeer kinderen over de mogelijkheden die er zijn als ze later groot zijn. 

 

Thema ‘wonen en woonomgeving’ 

Algemeen: reactie op wijziging fase 2 t.o.v. fase 1 

 Geef prioritering continu/regelmatig aan. Niet alles wordt 

tegelijk opgepakt (verwachtingen management en planning). 

 Dingen komen langzaam op gang in de politiek. Dat is geen 

kritiek maar een feitelijk proces dat bij bewoners nog niet altijd 

even goed bekend is. Communiceer naar bewoners enkel met 

reële termijnen en verwachtingen. 

 

Ideeën voor thema ‘wonen en woonomgeving’ in fase 2 

 Betrek de bewoners in vroeg stadium, vanaf het begin van het proces bij plannen (o.a. infra) en 

project. Niet pas contact als het ontwerp al klaar is. 

 Aandacht voor communicatie vanuit gemeente naar Kastelenbuurt. Gebrek aan communicatie 

vanuit gemeente naar Kastelenbuurt 

o In 2012 wensen en ideeën in kaart gebracht;  

o Daarna te lang niets gehoord: betrokkenheid en interesse ebben weg. 



 Benader bewoners via het buurtoverleg per buurt. Wijkraad Donderberg is voor groter geheel 

meer geschikt. Zij heeft meer afstand tot deelgebieden. 

 Accent niet alleen op renovatie Sterrenberg. Donderberg heeft meerdere buurten. 

 Aandacht voor verschil in staat van onderhoud van woningen. Verschil is groot. 

 

Wat sluit aan op de eigen interesse, wat kun jij betekenen? 

 Bewonersoverleg nieuw leven inblazen (Kastelenbuurt). 

 Noteer 15 november 2016: Bewonersoverleg Kastelenbuurt organiseert avond voor bewoners en 

anderen in de Kastelenbuurt. 

 Proberen nieuwe mensen te betrekken. Het blijkt lastig (nieuwe/meer) mensen te activeren. 

 

Thema ‘welzijn en zorg’ 

Algemeen: reactie op wijziging fase 2 t.o.v. fase 1 

 Aandacht gevraagd voor het projectinitiatief 

‘repaircafé/ruilwinkel/spelotheek’. Project wil meedingen 

naar titel ‘Kern met Pit’. Hiertoe gaat Miriam 

Delissen/wijkraad met ondersteuning van Wel.kom een 

aanvraag indienen. Verzocht wordt aan vrijwilligers die 

het project mee willen helpen opzetten om zich te 

melden op de website www.donderbergroermond.nl of 

bij Miriam vóór 21-10 of anders uiterlijk voor 31-10 a.s. Meer info is op de website te vinden.  

 

Ideeën voor dit thema ‘wonen en woonomgeving’ in fase 2 

 Multi Koken & Bewegen moet per 1 november uit hun ruimte bij het Productiehuis van Westrom. 

Ze hebben daardoor geen plek meer om hun catering-activiteiten en kookworkshops uit te 

oefenen en daardoor geen inkomsten meer om in hun overige activiteiten te voorzien. Wel zal er 

nog steeds 2x/maand bij het KEC een avondeten verzorgd worden m.m.v. de leerlingen aldaar. 

Ook heeft Westrom aangegeven dat ze de huidige keuken uit productiehuis mogen meenemen.  

 Oproep aan allen om mee te zoeken naar een ruimte waar een keuken (tijdelijk) ingericht kan 

worden. Nog liever een plek ook waar restaurantfunctie mogelijk is. 

 Suggesties die gedaan worden zijn Donderie, tijdelijke unit via Boels, in Bruishuis, samen met 

Maximina, ergens buiten Donderberg (liever niet, aanwezigen houden deze groep graag in de 

wijk). Wat het ook wordt moet voldoen aan eisen Voedsel- en warenautoriteit, brandveiligheid 

etc.. 

 Liefst morgen nog concreet plan (waar, wat, kosten etc.) maken om keuken te krijgen in 

(Bruisende) Donderie, gekoppeld aan ontmoetingsruimte 2.0. Een plek waar (eenzame) 

wijkbewoners samen voor een kleine prijs kunnen eten. Multi neemt daartoe contact op met 

kansmakelaar Roeland Cleuren. 

 

 

http://www.donderbergroermond.nl/


Afsluiting avond en vervolg 

WOP-voorzitter Gerard IJff sluit de avond af met de oproep om nog meer samen te werken aan de 

Donderberg. Zodat de Donderberg nog mooier, fijner en sterker wordt. Mensen steeds trotser zijn op 

waar ze wonen en werken. Wat ‘beter’ concreet inhoud is grotendeels een verrassing vanuit al de 

ideeën en voornemens die komende tijd ongetwijfeld nog meer loskomen, juist ook vanuit de wijk. Een 

uitnodiging aan u allen om mee te (blijven) doen. Want niet voor niks is ons motto:  

 

Zo doen we dat op de Donderberg! 

 

 

www.donderbergroermond.nl 

Facebook @DonderbergRoermond 

 

 

 

 

 

http://www.donderbergroermond.nl/

