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1. Samenvatting 
 

De wijk Donderberg in Roermond kende in 2009 grote problemen. Reden voor vier partijen - 

Provincie Limburg, gemeente Roermond en de woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg - 

om gezamenlijk tot een langjarige wijkverbetering te willen komen. In 2012 resulteerde dit 

commitment in de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) en een bijbehorend 

Wijkontwikkelingsproces (WOP). De SOK kent een looptijd van 12 jaar, inmiddels bij besluit van de 

Stuurgroep verlengd met één jaar in verband met vertragingen vanwege de COVID-pandemie. 

Voor elke vierjaarsperiode wordt een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Deze notitie behelst het 

Uitvoeringsprogramma voor de laatste fase, Fase 3, die loopt van 2022 tot en met 2025. 

De eerste twee periodes zijn geëvalueerd. Er zit door de jaren heen een lichte stijging in de 

waardering door bewoners: van 6,3 in 2013, via 6,5 in 2017 naar een 6,6 in 2021. Stevige aandacht 

moet blijven bestaan voor het issue van het gevoel van onveiligheid. Dit wordt onder meer 

veroorzaakt door hangjongeren, drugsgebruikers en overlastveroorzakers in combinatie met het wat 

achterblijven van veel projecten in het sociale programma in de laatste jaren als gevolg van de 

COVID-pandemie. Dat achterblijven van het sociale programma heeft ook geleid tot een 

onderbesteding van de beschikbare budgetten. 

 

De keuze om aan de woningsamenstelling van de Donderberg niet heel veel te doen, impliceert dat 

Donderberg altijd een wijk zal blijven, waar extra aandacht voor nodig zal zijn en waar altijd extra in 

geïnvesteerd zal moeten worden. Ook in de toekomst ná de periode van het 

Wijkontwikkelingsproces.  

Het vraagstuk van de Donderberg voor het vervolg zit ’m dan ook niet zo erg meer in vraagstukken 

op het fysieke vlak. Die enorme stevige inspanningen lopen wel, zijn al gepland en daarmee begroot 

bij zowel gemeente als woningcorporaties. De grote uitdaging voor de laatste fase van WOP 

Donderberg zit ‘m vooral in het vergroten van het eigenaarschap, de aanpak van individuele 

problematieken en dat structureel goed organiseren. Het programma voor Fase 3 is wederom 

opgebouwd in 5 thema’s: 

 

1. Leefbaarheid en veiligheid 

2. Wonen en woonomgeving 

3. Leren en werken 

4. Jeugd en opgroeien 

5. Welzijn en zorg 

 

Dwars door deze thema’s lopen enkele ‘rode draden’ heen, die grotendeels zijn gekomen uit de 

evaluaties en uit de vele gesprekken met bewoners en andere professionals die in de wijk actief zijn. 

Het zijn daarmee uitgangspunten voor de projecten die in Fase 3 worden gerealiseerd. Het gaat over 

‘een wijk met voortdurende aandacht’, ‘after corona’, ‘inzet op individuele vraagstukken in de samenwerking 

met Vijf’, ‘voor, door en van de wijk’, ‘klimaatbestendige wijk’ en ‘beter organiseren’. 
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Eén van de belangrijkste stappen die we in Fase 3 gaan zetten, is het (verder) optuigen van 

D’onderneming: een wijkonderneming voor, door en van de wijk. Deze wijkonderneming zal de 

centrale plaats in gaan nemen in de activiteiten in de wijk en zal er voor moeten gaan zorgen dat over 

4 jaar het Wijkontwikkelingsproces daadwerkelijk kan worden afgesloten. We anticiperen in de 

komende jaren daar al op, door de activiteiten via D’onderneming te laten groeien en de activiteiten 

die door het WOP gestimuleerd worden, af te laten nemen. Gelijktijdig gaat Vijf van start in de 

Donderberg, waardoor samenwerking met hen evident is. D’onderneming zal starten als een stevig 

experiment, zoals we gewend zijn om in Donderberg te experimenteren! 

 

 

Dames van het knutselclubje bij Maximina 
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2. Aanleiding en evaluaties 
 

De wijk Donderberg in Roermond kende in 2009 grote problemen. Reden voor vier partijen - 

Provincie Limburg, gemeente Roermond en de woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg - 

om gezamenlijk tot een langjarige wijkverbetering te willen komen. Om de wijk weer een goed imago 

te geven, maar vooral ook om de wijkbewoner ruimte te geven om mee te doen naar vermogen. In 

2012 resulteerde dit commitment in de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) 

en een bijbehorend Wijkontwikkelingsproces (WOP). De SOK kent een looptijd van 12 jaar, 

inmiddels bij besluit van de Stuurgroep verlengd met één jaar in verband met vertragingen vanwege 

de COVID-pandemie. 

 

Voor elke vierjaarsperiode wordt een Uitvoeringsprogramma opgesteld met projecten op het vlak 

van onder meer leefbaarheid, veiligheid, fysieke verbeteringen, sociale cohesie en economische 

structuurversterking. Deze notitie behelst het Uitvoeringsprogramma voor de laatste fase, Fase 3, die 

loopt van 2022 tot en met 2025. Anno 2022 is het toewerken naar een zelfredzame wijk met een 

goed imago nog steeds het bovenliggende doel. Nu de laatste fase van het WOP is aangebroken, 

moet dit meer dan in de andere fases concreet vorm gegeven gaan worden. Hoe zorgen we er voor 

dat de wijk daadwerkelijk  zelfredzaam is over vier jaar en voor een groot deel zélf voor de continue 

aandacht die de wijk nodig heeft, kan zorgen? Hoe zorgen we er in de komende vier jaar gezamenlijk 

voor dat de gemeente en de corporaties hun inzet weer relatief regulier kunnen maken? Dat is voor 

deze fase de rode draad. 

 

Om met de juiste insteek aan het Uitvoeringsprogramma voor Fase 3 te beginnen, is het ook van 

groot belang om te kijken naar de lessen uit de eerste twee fases. In 2016 heeft de evaluatie van Fase 

1 plaatsgevonden, door H&S adviseurs in samenwerking met Daan Brours. Belangrijke resultaten uit 

die evaluatie: 

- Een minderheid van de bewoners vindt dat er verbeteringen waar te nemen zijn ten opzichte 

van de start van het WOP. Conclusie is wel dat de weg omhoog is ingezet. De initiatieven 

worden gewaardeerd en belangrijk gevonden maar dat vertaalde zich in 2015 nog niet in een 

positiever imago. 

- Er is wel sprake van een positieve flow in de wijk. De tijdspanne van enkele jaren was echter 

ook nog kort om in termen van maatschappelijk rendement resultaten van de uitvoering van 

projecten in fase 1 zichtbaar te maken.  

- Ook was er bij de start van deze evaluatie geen actueel overzicht van inspanningen en 

resultaten van projecten beschikbaar. Daarmee was het op dat moment nog niet zo goed 

mogelijk om maatschappelijke effecten van de uitvoering van het WOP inzichtelijk te maken. 

Het WOP had op dat moment nog geen duidelijke relatie gelegd tussen de hoofddoelen en 

indicatoren op basis waarvan de realisatie van de doelen inzichtelijk gemaakt kan worden.  

- De programma-aanpak moet de WOP organisatie in staat stellen om de diverse projecten te 

kunnen sturen op samenhang, inspanning, doelen, inzet van middelen én om verbindingen te 



 

 
-6-  

leggen met bewoners en andere wijkpartners. Daar moet meer scherpte in aangebracht 

worden. 

 

Vervolgens is in 2018 een aanvullende monitoring over 2017 geweest, eveneens door H&S adviseurs 

via een Foto van de wijk, een kwantitatieve monitoring, een evaluatieve monitoring, 

projectmonitoring en een financiële monitoring. Enkele belangrijke conclusies uit die evaluatie: 

- Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de Donderberg op de goede weg is, maar 

er nog veel winst te behalen is. Men is tevreden over de leefbaarheid in de wijk. De 

verbeteringen die hebben plaatsgevonden zijn duidelijk zichtbaar. Er zijn veel woningen 

opgeknapt, er is meer ruimte voor activiteiten en ontmoeting en ook de veiligheid in de wijk 

is verbeterd. Er moet wel doorgepakt worden, want er zijn nog veel winsten te behalen, 

vooral op het gebied van drugs- en verkeersoverlast in de wijk. 

- Zorg en welzijn in de wijk is flink verbeterd. Het WOP heeft hier een positieve bijdrage aan 

geleverd. 

- Het rapportcijfer voor leefbaarheid heeft tussen 2013 en 2017 een minimale verbetering 

gemaakt: van 6,3 in 2013, naar 6,5 in 2017.  

- Overlast is afgenomen: 69% van de mensen ondervond in 2013 veel overlast. Dat is gedaald 

naar 58,3% in 2017.  

- Op het gebied van veiligheid zeggen inwoners zich iets minder onveilig te voelen: van een 

score van 5,6 in 2013 naar 6,2 in 2017. Er hebben veel verbeteringen plaatsgevonden. Zo’n 9 

jaar geleden was er zware criminaliteit in de wijk (o.a. plofkraken). Van dergelijke vormen van 

criminaliteit is geen sprake meer. Ook de verlichting in de wijk is verbeterd.  

- Het blijft zaak om in de projectmonitoring goed zicht te krijgen op het aantal projecten dat 

loopt en te sturen op de jaarlijkse verslaglegging. Deze is momenteel nog niet compleet. 

 

Met deze conclusies en aanbevelingen is in 2017 gestart met Fase 2. Dat was best een turbulente 

fase, voornamelijk als gevolg van de COVID-pandemie, waardoor programma’s stil kwamen te liggen. 

Dieptepunt waren de ‘avondklokrellen’ rondom het winkelcentrum op de Donderberg, begin 2021. 

Het in de jaren daarvoor zorgvuldig opgebouwde imago kreeg daardoor in één keer een flinke 

domper. Ook de onverwachte uitval van de programmamanager zorgde dat de continuïteit een 

aardige periode in het gedrang kwam.  

 

In de zomer van 2021 is een, vanwege genoemde omstandigheden, eenvoudige evaluatie van Fase 2 

gehouden, aanvullend op de relatief recente monitoring van 2018. Die evaluatie heeft in 3 stappen 

plaatsgevonden. Er zijn live en online interviews in de wijk gedaan door USP, er hebben gesprekken 

plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de deelnemende partijen in het WOP en er is als 

afsluiting een expertmeeting georganiseerd, waarbij iedere geïnteresseerde kon aansluiten. In deze 

evaluatie geven bewoners het wonen op Donderberg gemiddeld een cijfer van 6.6. Dat is in lijn met 

de monitor van 2017 (uitgevoerd in 2018). Opvallend is wel dat de mening over de ontwikkeling van 

de leefbaarheid in de afgelopen 2 jaar niet echt daarmee in lijn is: 40% is negatief over de ontwikkeling 

van de leefbaarheid en 36% van de mensen heeft zelfs de verwachting dat het verslechtert in de 
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komende jaren. Op het gebied van veiligheid is gekeken naar de factoren die invloed (kunnen) 

hebben op de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijk: 

 

 

Uit een eerder gepresenteerd onderzoek van I&O Research (februari 2021), naar de woonbehoeften 

van 55-plussers van Donderberg, komt een vergelijkbaar beeld: onder anderen hangjongeren, 

drugsgebruikers en overlastveroorzakers zorgen ervoor dat 55-plussers zich onveilig voelen in de 

wijk. Dit wijten ze onder andere aan het gebrek aan handhaving op straat en dat deze problemen te 

weinig worden aangepakt. 

 

De bekendheid over de fysieke projecten is erg groot, terwijl de bekendheid van sociale projecten 

een stuk lager ligt. Wellicht heeft dat te maken met de mate waarin fysieke projecten belangrijk 

gevonden wordt: de top 5 bestaat alleen uit fysieke projecten. De focus voor de komende jaren 

moet volgens bewoners liggen op de (verkeers)veiligheid en onderhoud van de woningen.  

Een extra vraag die gesteld is, gaat over het eigenaarschap in de wijk. Circa 23% wil in de toekomst 

helpen in de wijk, maar ook is het zo dat 37% het nog niet weet. Positief denkend betekent dat dat 

bijna 60% mogelijk bereid is om de handen uit de mouwen te steken voor de Donderberg. 

 

Uit de interviews met de stakeholders blijkt dat de samenwerking tussen professionele partners goed 

is, ondanks de vele personele wisselingen. Het gebrek aan continuïteit levert wel vertraging op. De 

projecten in het sociale programma blijven achter, verklaarbaar als gevolg van de COVID pandemie.  

 

Het bespreken in de expert-meeting van de interviews en de gesprekken in de wijk heeft geleid tot 

de volgende conclusies: 

 

• Als we zouden stoppen met de extra aandacht voor de wijk in de vorm van het WOP, heeft 

dat een negatief effect op de leefbaarheid. Veel van de gedane investeringen zijn dan tijdelijk 

of tevergeefs geweest. Dus we moeten doorgaan. Dat vraagt om een plan voor de 

organisatie voor de komende vier jaren, inclusief de keuze om daar kwalitatief en kwantitatief 

meer op in te zetten.  



 

 
-8-  

• We moeten dichter bij de bewoners zijn. Niet voor ze denken, maar ze faciliteren en 

begeleiden. Niet het initiatief overnemen, maar de kunst van het loslaten. Zo bouw je aan 

eigenaarschap.   

• Bij alle projecten moeten doelen en resultaten worden benoemd. Ze moeten meetbaar zijn 

en we gaan ze meten.  

• We gaan het kritisch vermogen in de samenwerking vergroten. Daar is een goed fundament 

van vertrouwen voor gelegd. Het moet worden verzakelijkt.  

• We gaan de successen vieren, uitdragen naar een zo breed mogelijke doelgroep. 

• We zorgen voor een betere aansluiting bij beleidsterreinen van de 4 betrokken organisaties 

en leren van andere geslaagde initiatieven. 

 

 

Een van de ondernemers die een zaak aan huis heeft kunnen starten.  
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Financiële voortgang 

Uit de halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage per 31 december 2021 is gebleken dat het 

programma Sociaal voor Fase 2 als gevolg van voornamelijk de COVID-pandemie een onderbesteding 

kent ten opzichte van de begroting van € 683.800,--. Door de Stuurgroep WOP Donderberg is op 

23 februari 2022 bepaald dat dit overschot als volgt wordt ingezet:  

 

• €161,6K in te zetten voor dekking overlopende verplichtingen vanuit fase 2, op te nemen in 

begroting fase 3 

• €400K in te zetten voor dekking van het nieuwe uitvoeringsprogramma van fase 3 

• €122,2K aan te houden als risicobuffer ten behoeve van de definitieve eindafrekening met de 

Provincie  

 

De evaluatie(s) hebben ons enkele lessen geleerd. Die zijn in hoofdstuk 3 vertaald in Uitgangspunten 

voor de toekomst. 
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3. Uitgangspunten voor de toekomst  
 

De Donderberg scoort in het laatste onderzoek van USP een 6,6 gemiddeld, vanuit de optiek van 

bewoners. Geen hele hoge score, maar ook geen lage. Eigenlijk is het een mooie gemiddelde score, 

passend bij die van een voormalig probleemgebied en passend bij de status quo van een gebied waar 

niet structureel grootschalig is en wordt ingegrepen in de samenstelling van woningvoorraad. Vanuit 

die realiteit, willen we die score daarom minstens koesteren en waar mogelijk iets verbeteren in fase 

3, zoals dat door de jaren heen ook is gebeurd in de periode 2013-2021 (van 6,3 naar 6,6). Het 

mooie is, dat we via het WOP en de bijbehorende Samenwerkingsovereenkomst, volop ruimte 

hebben gecreëerd om te experimenteren. Dat is hard nodig, omdat het optuigen van een 

wijkonderneming een belangrijk experiment gaat worden in het meer ontwikkelen en gebruiken van 

het eigenaarschap in de wijk. Op die manier kunnen we het proces van wijkontwikkeling ook na het 

Wijkontwikkelingsproces doorzetten.  

 

Helder is dat afgelopen jaren flink is geïnvesteerd in Donderberg. Dat is gebeurd aan de hand van 5 

thema’s. Die zijn nu nog steeds valide: 

 

1. Leefbaarheid en veiligheid 

2.  Wonen en woonomgeving 

3. Leren en werken 

4. Jeugd en opgroeien 

5. Welzijn en zorg 

 

Veel van de investeringen hebben voor een stevige 

transformatie op fysiek vlak van de wijk gezorgd. Als je 

nu door de Donderberg loopt, valt direct op hoe mooi 

de wijk nu eigenlijk al is. Dat is ook zichtbaar voor de 

inwoners van de wijk, blijkt uit de evaluatie. Daarnaast 

is er veel geïnvesteerd in projecten in de sociale pijler. Die worden buiten wel wat minder herkend, 

wat op zich logisch is, omdat dat weinig tot geen fysieke uitingen heeft.  

 

Het vraagstuk van de Donderberg voor het vervolg zit ’m niet zo erg meer in vraagstukken op het 

fysieke vlak. Die stevige inspanningen lopen wel, zijn al gepland en daarmee begroot bij zowel 

gemeente als woningcorporaties. De grote uitdaging voor de laatste fase van WOP Donderberg zit 

‘m vooral in het vergroten van het eigenaarschap, de aanpak van individuele problematieken en dat 

structureel goed organiseren. Op die manier gaan we meer faciliteren dat de bewoners van 

Donderberg meer dan nu kunnen meedoen naar eigen vermogen, dat individuele achterstanden zoals 

taalontwikkeling en psychische en sociale problemen worden aangepakt, de kansongelijkheid wordt 

weggenomen en dat de Kwaliteit van Leven stijgt. Deze laatste fase van de samenwerking in het kader 

van het WOP brengt daarmee een aantal uitgangspunten met zich mee, die in de genoemde thema’s 

vertaald zijn in Hoofdstuk 5. 
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Een wijk met voortdurende aandacht 

De woningsamenstelling is feitelijk behoorlijk bepalend voor de toekomst van de wijk. Er zijn en 

worden ook geen grootschalige plannen ontwikkeld voor sloop- en vervangende nieuwbouw in de 

Donderberg. Er worden weliswaar wel woningen vervangen en via het proces Kwaliteitsatlas gaat er 

ook het een en het ander gebeuren, maar op de totale woningvoorraad zet dat geen grote zoden aan 

de dijk. Dat betekent dat de woningvoorraad van de Donderberg een redelijke constante factor is.  

 

Een groot deel van die woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen. Met in acht name van de 

aangescherpte toewijzingsregels van deze sociale woningvoorraad en dan met name het ‘Passend 

Toewijzen’, zal de bewoning van de Donderberg in de komende jaren daarmee grotendeels 

vergelijkbaar zijn met nu of de afgelopen 9 jaar. De bewoning van in ieder geval de sociale 

huurwoningen kenmerkt zich door mensen met (gezien het Passend Toewijzen) een laag tot relatief 

laag inkomen. Meer dan in andere wijken, zal ook de instroom van statushouders daarmee vooral in 

de Donderberg aan de orde zijn. Er zit een causaal verband tussen lage inkomens en allerlei andere 

maatschappelijke vraagstukken als opleidingsniveau, werkgelegenheid, laaggeletterdheid, gezondheid. 

Op al deze fronten scoort de Donderberg, met in het bijzonder de Sterrenberg en de 

Componistenbuurt, lager dan het gemeentelijk gemiddelde. De keuze om aan de woningsamenstelling 

niet heel veel te doen, impliceert dat Donderberg altijd een wijk zal blijven, waar extra aandacht voor 

nodig zal zijn en waar extra in geïnvesteerd zal moeten worden. Ook in de toekomst ná de periode 

van het Wijkontwikkelingsproces.  

 

After corona 

Veel projecten uit de ‘Sociale Pijler’ zijn in de afgelopen jaren als gevolg van de COVID-pandemie stil 

komen te liggen. Dat verklaart ook de relatieve onzichtbaarheid van het WOP in de afgelopen jaren 

en de stevige onderbesteding van het budget van Fase 2. Maar de pandemie heeft bredere gevolgen. 

Welke, dat kunnen we nog niet precies inschatten. Het is maar de vraag of het “oude normaal” weer 

in dezelfde vorm terugkeert. We constateren dat langzamerhand de fase nadert waarbij we de acute 

crisis achter ons laten en we gaan werken aan een herstart. Het behoud van maatschappelijk 

draagvlak onder de burgers en het vertrouwen in de overheid en de daaraan gerelateerde 

samenwerkingspartners is daarbij cruciaal. Om zicht te krijgen op de mogelijke gevolgen van de 

pandemie is er in de afgelopen periode binnen de gemeente Roermond een impactanalyse uitgevoerd. 

De terreinen die mogelijk worden geraakt als gevolg van deze pandemie zijn daarbij gekoppeld aan 

Roermondse data. Het beeld dat daarbij naar voren komt, is dat aan de hand van de nu beschikbare 

cijfers de huidige maatschappelijke impact minder ernstig lijkt dan verwacht. Zo is de toename van 

het aantal bijstandsuitkeringen, de werkloosheid, het aantal faillissementen tot op heden beperkt. 

Onderzoek leert dat dit een beeld is dat ook elders in het land naar voren komt. In het recent 

verschenen rapport van de VNG, opgesteld door de commissie Depla, wordt dit beeld bevestigd 

maar wordt ook de vrees geuit voor een “stilte voor de storm”. Er wordt ernstig rekening gehouden 

met het feit dat de mogelijke effecten pas later optreden, bijvoorbeeld bij het stopzetten van de 

steunpakketten. Ook wordt aangegeven dat mogelijke consequenties van de pandemie op dit 

moment moeilijk te traceren zijn hetgeen niet betekent dat ze zich niet voordoen. Het vermoeden 
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bestaat dat bepaalde problematieken thans “nog onder de radar blijven”. Een van de thema’s die 

in dit kader worden genoemd is het welbevinden van jongeren. Er komen steeds vaker signalen naar 

voren dat als gevolg van de pandemie een steeds groter wordende groep jongeren onder de druk van 

de pandemie dreigt te bezwijken. De recente dreiging in Roermond, de avondklokrellen in de 

Donderberg en daarvoor de brandstichting in jongerencentrum Gotcha zijn mogelijk aanwijzingen van 

toenemende polarisatie en onvrede onder jongeren. Op de achtergrond spelen daarbij andere 

problemen een rol, zoals maatschappelijke tegenstellingen, verminderd sociaal vertrouwen, 

sociaaleconomische achterstanden, uitsluiting, racisme en discriminatie. We zien dat de stress, 

frustratie, angst en onzekerheid in de hele samenleving is toegenomen. Dit gaat gepaard met 

spanningen, conflicten, wantrouwen en emotionele (soms explosieve) uitingen, zowel online als 

offline. Ook in de Donderberg worden wij hier stevig mee geconfronteerd. Het is een complex 

maatschappelijk vraagstuk dat ook het veiligheidsgevoel in de Donderberg in negatieve zin beïnvloed. 

De komende periode zal de vraag zich voordoen hoe we daar als partners op lokaal niveau in de 

Donderberg mee om gaan en hoe we deze opgave in samenwerking met partners gaan oppakken.  

 

Duidelijk is in ieder geval dat we met stevig in moeten zetten op bestaande projecten en initiatieven 

uit de wijk, waar jongeren begeleid, gecoacht en opgevangen worden, zoals DB4ALL, Dernek, 

sportcoaches, etc. 

 

Inzet op individuele vraagstukken  

De aanpak van de eerste 9 jaar heeft zich vaak gericht op veel collectieve vraagstukken, zoals 

verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en grote fysieke verbeteringen. Echter: een structurele 

verbetering van de leefbaarheid en veiligheid start met het bieden van toekomstperspectief aan 

individuele bewoners van Donderberg. Dit betekent dat meer ingezet zal moeten gaan worden op 

individuele vraagstukken achter de voordeur, waarbij Positieve Gezondheid het centrale thema is. 

Onderwerpen die daar mee samen hangen zijn het dagelijks functioneren, meedoen, de mate waarin 

Kwaliteit van Leven wordt beleefd, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden en zingeving. We sluiten 

hierbij aan bij Limburg Positief Gezond, waarvan de Provincie Limburg partner is én bij de 

gemeentelijke koers waarop ingezet wordt onder de naam Vijf. Vijf gaat werken in zes gebiedsteams, 

waaronder in Donderberg. Het is noodzakelijk om, gezien het aflopen van de 

Samenwerkingsovereenkomst, het WOP meer en meer te verweven met deze aanpak en daarmee 

steeds minder via het WOP een aparte aanpak te hebben voor Donderberg. 

 

Voor, door en van de wijk 

Rode draad door de evaluatie van Fase 2 is dat de wijkaanpak nog niet echt van de wijk is. Gelijktijdig 

loopt de Samenwerkingsovereenkomst over 4 jaar af en moet er zo veel als mogelijk de toch nog 

altijd benodigde extra aandacht voor de wijk, vanuit de wijk zélf komen. We moeten dus in de 

komende 4 jaar meer van ‘bedacht door professionals’ naar ‘bedacht door de inwoners’. We moeten 

van ‘wij weten wat goed voor u is’ naar ‘ú weet zelf wat goed voor u is’, waarbij generiek beleid van 

gemeente Roermond wel de ondergrens is. Het vehicle wat we hierbij vanuit Donderberg, vanuit de 

wijk zelf, gaan inzetten is D’onderneming, een wijkonderneming. De eerste stappen voor 

D’onderneming zijn in Fase 2 al gezet, zoals de opstart van het Theehuisje. 
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Nu is het niet zo, dat we vanaf nul beginnen. Best veel geweldige initiatieven zijn immers in de 

afgelopen jaren gestart op de Donderberg. Dat is allemaal al ‘voor, door en van de wijk’. Deze 

initiatieven lijken echter allemaal vaak op eigen ‘eilandjes’ actief te zijn, ondanks vaak wel dezelfde 

bedoelingen. Het Programmateam gaat daarom de komende jaren, meer dan eerst, werk maken van 

die coalitie tussen partijen als Dernek, DB4ALL, Maximina, Leger des Heils, Commissie Sterrenberg 

en alle andere initiatieven. Een coalitie om elkaar te versterken of juist om elkaar niet in de weg te 

lopen. Een coalitie om het gebruik van de fysieke ruimtes, menskracht en bijdrages vanuit 

bijvoorbeeld de gemeente optimaal te benutten. De coalitie kan dan een samenwerkingsschil vormen 

rondom D’onderneming. 

 

 

Stichting Sterrenberg is actief in de buurt. Onder meer met knutselen voor kinderen op woensdag. 

 

De connectie is op deze manier ook goed te maken met de aanpak van Vijf, waarbij vier vragen 

centraal gesteld gaan worden: ‘Wat wilt u, wat kan u, wat hebt u nodig en wat komt u brengen? Vijf 

kan de extra benodigde collectief- en individueelgerichte inzet handen en voeten geven in 

samenwerking met D’onderneming. Hiervoor moeten we vooral de connectie gaan zoeken met 

enkele mensen uit de wijk zelf, die als kracht ingezet kunnen worden in die D’onderneming.  

De rol van het WOP moet snel mee veranderen. Het Programmateam zal meer faciliterend gaan 

worden, meer een hand in de rug als het nodig is en soms ‘kietelen’ om het eigenaarschap aan te 

wakkeren.  

 

 



 

 
-14-  

Klimaatbestendige wijk 

Duurzaamheid in de klimaatbestendige zin van het woord, is tot op heden geen echt issue in het 

WOP, buiten de renovatie van de woningen van Wonen Zuid, waarin de woningen naar een hoger 

energielabel worden gebracht. We staan in Nederland echter voor een enorme opgave op het gebied 

van klimaatverandering. Daar moeten we in Donderberg niet de ogen voor sluiten. En dat hoeft ook 

niet, want het biedt juist allerlei kansen!  Duurzaamheid beschouwen we immers holistisch. Dat 

houdt in dat in alle (5) thema’s van het WOP, duurzaamheid per definitie verweven moet worden. 

Als je tóch de woningen gaat aanpakken, doe het dan meteen duurzaam. Als we de openbare ruimte 

gaan herinrichten, doen we dat meteen duurzaam, gericht op de aanpak van hittestress en 

wateroverlast. Bij elk vraagstuk wat we in Donderberg oppakken, kijken we dus bewust naar 

koppelkansen richting verduurzaming.  

 

Bijvoorbeeld: in het kader van de energietransitie moeten in 2050 alle woningen van het aardgas zijn 

losgekoppeld en duurzaam worden verwarmd. Om dat te bereiken moet er al op korte termijn veel 

gebeuren. Het betreft echter wel een zeer complexe en uitdagende opgave die bewoners direct 

raakt. Daarom is het essentieel dat geborgd wordt dat de bewoners goed worden betrokken en dat 

de aanpak haalbaar en betaalbaar is. In kwetsbare wijken is het bereiken van deze doelstelling nog 

moeilijker dan elders. Dit omdat veel bewoners in die wijken vaak een krappe beurs hebben en 

geregeld ook met sociale problematiek te maken hebben, waardoor aandacht voor de 

energietransitie beperkt blijkt. Wat eigenlijk in alle wijken geldt, geldt daarom extra voor 

Donderberg: om het aardgasvrij maken van de woningen aantrekkelijk te maken voor de bewoners, 

is het belangrijk de energieopgave te verbinden met voelbare vooruitgang op thema’s die voor hen 

belangrijk zijn. Denk aan het creëren van werkgelegenheid en het tegen gaan van energiearmoede. 

Naast de energietransitie zijn er ook andere uitdagingen wanneer we streven naar een duurzame 

wijk, waar het niet alleen vandaag maar ook in de toekomst goed wonen is. Denk aan hergebruik van 

grondstoffen en spullen, deeleconomie, groen in de wijk, de moestuin, het tegengaan van hitte en 

voorbereid zijn op steeds extremere neerslag (klimaatadaptatie). Door slim te combineren, ook in 

relatie tot D’onderneming, kunnen we op meerdere vlakken werken aan het verbeteren van de 

kwaliteit van leven van de bewoners, zodat verduurzamen niet een last maar een lust is. De 

gemeente Roermond is op dit moment richting afronding van de analysefase voor de Transitievisie 

Warmte. Drie buurten op de Donderberg (Vliegeniersbuurt, Componistenbuurt en Kastelenbuurt) 

komen als mogelijk kansrijke buurten uit deze analyse om de warmtetransitie te starten. De 

gemeente zal in deze buurten starten met verkenningsgesprekken. Vanuit het WOP wordt 

meegedacht aan hoe het participatieproces vorm te geven. 

 

Beter organiseren 

Uit de evaluatie en de expert meeting kwamen aanbevelingen voor de organisatie van WOP, voor de 

komende vier jaar én voor de periode daarna. Daar gaan we mee aan de slag. Het Programmateam 

moet de faciliterende motor zijn van de aanpak in de Donderberg. We gaan daarom investeren in het 

Programmateam, zowel kwantitatief als kwalitatief. Daarnaast kiezen we voor een wijkonderneming, 

als motor van de continuering van de wijkaanpak in de Donderberg.  
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4. Doen in Donderberg  
 

In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste thema’s en uitgangspunten 

voor de komende vier jaar benoemd. Het blijft natuurlijk ook in 

Uitvoeringsfase III noodzakelijk om in de in eerdere 

Uitvoeringsprogramma’s benoemde thema’s te blijven 

investeren: 

1. Leefbaarheid en veiligheid 

2. Wonen en woonomgeving 

3. Leren en werken 

4. Jeugd en opgroeien 

5. Welzijn en zorg 

 

Daarnaast is een aantal uitgangspunten benoemd, die we door deze 5 thema’s heen verweven:  

• Een wijk met voortdurende aandacht  

• After corona 

• Inzet op positieve gezondheid 

• Voor, door en van de wijk 

• Klimaatbestendige wijk 

• Beter organiseren 

 

Die uitgangspunten dwingen ons om keuzes te maken, ook in de projectencarroussel. Bepaalde 

projecten uit Uitvoeringsfase II worden daarom niet gecontinueerd of langzaam aan in de komende 

vier jaar afgebouwd. Parallel daar aan wordt een wijkonderneming D’onderneming ingericht, wordt 

gebouwd aan een coalitie van bestaande initiatieven in de wijk en wordt de meer regulier aanpak via 

Vijf opgebouwd. Ook zorgen we voor een goede inbedding bij de gemeente Roermond van wat is 

bereikt en wat moet blijven doorlopen. Dat doen we door de wijkregisseur van de gemeente meer 

en meer een rol te laten spelen in de komende vier jaar, zodat de wijkregisseur ná de periode van 

het WOP ook daadwerkelijk de regie overneemt van het Programmateam van het WOP. 

4.1 Leefbaarheid en veiligheid 

Er is al veel inzet gepleegd op dit onderwerp. Toch blijkt uit de evaluatie van fase 2, dat er nog steeds 

een gevoel van onveiligheid bestaat bij de bewoners van Donderberg. Dit zit voor een deel in 

verkeersoverlast, imago van de wijk, de overlast die ervaren wordt door samenscholende jongeren, 

in de effecten van escalaties zoals begin 2021 bij de avondklokrellen, maar ook de sluimerende 

ontevredenheid. We gaan in ieder geval inzetten op enerzijds meer (zichtbaarheid van) handhaving en 

anderzijds het vergroten van betrokkenheid van de bewoners bij dit onderwerp. 
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Wijkboa’s 

De inzet op dit gebied is stilgevallen in Corona-periode. Om antwoord te geven op het in de wijk 

bestaande gevoel van onveiligheid, gaan we dit per direct weer oppakken als vanouds., We zorgen in 

ieder geval voor meer ‘blauw’ op straat en meer zichtbaarheid  en herkenbaar aanwezig is. Een vast 

gezicht en aanspreekpunt is daarbij essentieel. We willen graag dat één FTE Wijkboa fulltime 

aanwezig is in de wijk, aanvullend op de reguliere inzet. Dit in de vorm van surveillance, 

wijkspreekuur en overleggen met wijkafvaardigingen (wijkraadoverleg, buurtoverleg en 

ondernemersoverleg). De inzet voor de Donderberg komt naar voren in een jaarlijkse rapportage 

van de wijkboa. Doel van de meerjarige inzet is om het cijfer voor ‘gevoel van onveiligheid’( 5.7) te 

laten stijgen naar tenminste een 5.9. 

 

 

De winkelsteward in gesprek met een bezoekster van het winkelcentrum 

 

Winkelsteward 

De mindere score op het gebied van onveiligheid wordt mede ingegeven door overlast die bewoners 

ervaren rond en in het winkelcentrum. Bezoekers van het winkelcentrum moeten zich In en rond het 

centrum veilig kunnen voelen. De inzet van een winkelsteward kan hiertoe bijdragen.  De inzet van 

winkelsteward(s) die op de drukste momenten zichtbaar en herkenbaar aanwezig is. Uit rapportage 

van de aansturende organisatie blijkt de ingezette uren. Doel van de meerjarige inzet is om 

gezamenlijk met andere veiligheidsmaatregelen het cijfer voor ‘gevoel van onveiligheid’( 5.7) te laten 

stijgen naar tenminste een 5.9. 
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Momenteel is er één winkelsteward actief in het winkelcentrum. Deze functionaris gaat met 

pensioen per augustus 2023. In de begroting voor Fase 3 is nog voor twee jaar volledig budget 

opgenomen, zodat de huidige functionaris kan blijven bestaan. Mocht blijken dat ná 2023 er toch 

behoefte is aan een winkelsteward, dan gaan we uit van een ‘product’ vanuit D’onderneming. In de 

jaren 2024 en 2025 is derhalve afbouw van budget opgenomen. 

 

Kleur je wijk 

We geven wijkbewoners graag de kans zelf te besluiten welke ideeën de wijk ten goede komen. 

Kleur je wijk is een beleidsregel die valt onder de Algemene Subsidieverordening van de gemeente 

Roermond. De beleidsregel is thans vervallen en moet opnieuw in werking treden. Doel van ‘Kleur-

Je-Wijk is om leefbaarheid in straat, buurt en wijk te vergroten door activiteiten te organiseren die 

gericht zijn op bijvoorbeeld: 

• het ontmoeten en beter leren kennen van je buren; 

• het verbeteren van de sfeer op straat of in je buurt; 

• het schoner, mooier of gezelliger maken van je straat, buurt of wijk; 

• het actief mee laten doen van buren waarvan je denkt dat ze eenzaam zijn 

 

Er is in de wijk draagvlak voor investeringen in geformuleerde doelstellingen. Tijdens de 

Coronaperiode waren er vanzelfsprekend minder aantal aanvragen, maar er is in de wijk wel 

draagvlak voor investeringen in de geformuleerde doelstellingen van Kleur je wijk.. Voor de 

uitvoering is jaarlijks €10.000,- beschikbaar. Uitgaande van een maximum bedrag van € 2.000,- per 

aanvraag, kunnen er tenminste 5 aanvragen worden gedaan. In de voortgangsrapportage worden de 

aanvragen verwerkt en meegenomen. 

 

We gaan wel toe naar een doorontwikkeling van de Commissie Kleur je wijk naar een bredere 

afspiegeling van inwoners uit de Donderberg. We gaan de aanpak vanuit het uitgangspunt dat de inzet 

meer dan voorheen ‘van, voor én door de wijk’ moet zijn, verder verbeteren, zowel financieel als op 

het gebied van facilitering. We maken bovendien de koppeling met Maakplaats, een samenwerking 

van gemeente en ECI, waarbij de focus vanuit Donderberg gericht zal zijn op projecten waarin 

‘diversiteit’ centraal staat. 
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Jeugdcentrum Gotcha heeft dankzij buurtbewoners en bedrijven uit de omgeving een nieuwe uitstraling 

gekregen. Dit project kon rekenen op de steun vanuit Kleur-je-Wijk. 

 

Donderbudget 

Ook het Donderbudget is een mooi voorbeeld van het faciliteren van initiatieven vanuit de wijk zélf. 

Met het Donderbudget bieden we partijen de kans om cofinanciering te ontvangen voor een project 

dat de wijk verbetert en waar zij samen aan werken. Bewoners en maatschappelijke partners (zoals 

scholen of (zorg)ondernemers) van de Donderberg kunnen een plan indienen om de wijk of één van 

de buurten daar te verbeteren. Het gaat dan om initiatieven van meer dan € 10.000,– die mensen 

ondersteunen of helpen om zelfstandig te zijn op allerlei levensterreinen. Of om activiteiten waar 

wijkbewoners aan kunnen deelnemen om zo anderen te ontmoeten of samen de wijk te verbeteren. 

Donderbudget is een beleidsregel in het kader van de Algemene Subsidieverordening Roermond. Die 

beleidsregel moet worden gereactiveerd. Met een budget van €25.000,- kunnen meerdere projecten 

worden toegekend. We zetten nu in op 2 op jaarbasis. Het voorgestelde budget is gebaseerd op de 

daadwerkelijke besteding in fase 2. Die is wat achtergebleven bij de ambitie als gevolg van 

Coronamaatregelen.. Daarom gaan het Programmateam in gesprekken met partners hen wijzen op 

de mogelijkheden van het Donderbudget. Daarbij gaat het met name om ontwikkelbudget met 

kansen op duurzame inbedding van de voorgestelde ontwikkeling. Nieuw is daarom dat een 

belangrijke afweging van toekenning van Donderbudget de mogelijkheid wordt om het initiatief te 

koppelen aan D’onderneming.  
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4.2 Jeugd en opgroeien 

We hebben de plicht en de verantwoordelijkheid om te starten bij de jeugd van Donderberg. Als we 

die niet bereiken, dan zijn we aan een zinloze missie bezig. Omdat de Donderbergse jeugd de 

toekomst van Donderberg is en omdat de Donderbergse jeugd donders goed weet wat de bedoeling 

is, waar behoefte aan is en wat ze daar in kunnen betekenen. Investeren in deze groep loont, omdat 

zij zich dan ook gehoord voelen en omdat we hen op die manier een toekomst (proberen te) bieden. 

Een toekomst zonder al te veel frustraties, een toekomst zonder gevoelens van onveiligheid, maar 

vooral een toekomst met zingeving. Zeker in de periode ‘After-corona’. Ook hier leggen we de bal 

meer dan in het verleden, bij de wijk en de buurt neer. Er is geen dichtgetimmerd programma, zodat 

er ruimte is om eigen initiatieven op dit gebied te stimuleren en te faciliteren. 

 

 

Veel jongeren weten de weg te vinden naar het Cruyff Court.  

 

Jongeren Actief 

Door inzet op positief contact en zinvolle vrijetijdsbesteding rond cultuur en sport willen we 

normoverschrijdend gedrag van jeugdigen in de openbare ruimte voorkomen. De buurtsportcoach 

wil jongeren opleiden in de wijk ten behoeve van het organiseren van activiteiten. Zij zullen dan 

worden opgeleid tot ‘sfeerkeepers’. Voor de eerste twee jaar van fase 3 zetten we in op hetzelfde 

niveau als in fase 2, maar daarna zal ook deze inzet afgebouwd worden, zodat de inzet ook gericht zal 

gaan worden op het ‘verduurzamen’ van deze activiteiten door de jeugd van Donderberg zelf, 

begeleid door vrijwilligers via bijvoorbeeld DB4ALL of D’onderneming. 

 

Kindcoaches  
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Het project Kindcoaches is gericht op het versterken van de onderwijskansen van kinderen met 

een taalachterstand. In fase 2 is dit een succesvol project gebleken, met een positieve evaluatie. Het 

past goed bij de ambitie om vroegtijdig te signaleren en daar de aanpak snel op in te richten. Het 

wordt uitgevoerd door beide basisscholen in samenwerking met Kinderopvang Roermond. Vanwege 

de impact van achterstanden op het basisonderwijs en de educatieve kansen van kinderen, ligt de 

coördinatie bij het onderwijs. Het doel van uw project is een werkwijze te ontwikkelen, die  

- de benodigde zorg vroegtijdig in kaart brengt in voor- en vroegschool; 

- vroegtijdig signaleren en interventies plegen mogelijk maakt, waardoor zwaardere zorg en 

ondersteuning in de toekomst niet nodig is; 

- zorgt voor een vaste handelswijze, stappenplannen, procedures en afspraken over de zorg 

rondom individuele kinderen en hun ouders. Hierdoor is vroegtijdig interveniëren mogelijk 

en worden achterstanden sneller gesignaleerd en aangepakt 

- meer recht doet aan het individuele kind dat geboren is met achterstanden en meer ‘groei en 

ontwikkelkansen’ verdient; 

- duurzame samenwerking tussen diverse instanties opbouwt en ook borgt voor de lange 

termijn. 

De toegekende subsidies worden als voorschot uitbetaald. Door de coördinator worden tussentijdse 

rapportages opgesteld waaruit blijkt of de doelstellingen al dan niet gehaald zijn. Daarna wordt de 

subsidie definitief vastgesteld. 

 

Navigating (overgang basisonderwijs – middelbaar onderwijs) 

In het kader van ‘gelijke kansen’ is in het schooljaar 2020-2021 bij BC Broekhin gestart met het 

project Navigating. Het betreft een meerjarig project, waarbij het eerste schooljaar gold als 

pilotproject. Navigating wil de overgang voor leerlingen van het basisonderwijs naar (regulier) 

voortgezet onderwijs bij BC Broekhin minder groot maken, waardoor zij een betere start hebben. 

Vooralsnog is dit een succesvol project, maar in een goede, meerjarige evaluatie moet eind 2022 

worden voorzien. Het principe past in ieder geval goed bij vroegtijdige signalering en aanpak.  

Navigating speelt daarbij in op de noodzaak om problemen tijdig en preventief aan te pakken. Naast 

de primaire doelstelling om brugklassers een beter perspectief te bieden, kent het project een aantal 

nevendoelen:  

• Jongeren ontwikkelen een positiever zelfbeeld, zijn zelfverzekerder en sociaalvaardiger en 

hebben meer motivatie voor school. 

• De bovenbouw leerlingen die als coaches en rolmodellen functioneren ontwikkelen een sterkere 

maatschappelijk betrokkenheid en zijn geambieerd over hun toekomst.   

• 60% van de leerlingen halen aan het einde van de rit hun diploma 

• Ouders zijn meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en weten hoe ze een positief 

opvoedklimaat kunnen creëren.  

• School heeft succesvolle leerlingen en meer betrokken ouders  

• Maatschappij:  

• De maatschappelijke schade door hangjongeren, criminaliteit wordt beperkt/voorkomen 

• De maatschappij heeft verantwoorde burgers! 

 

Meetbare resultaten zijn: slagingspercentage van deelnemers bij het behalen van hun diploma, 

tevredenheid bij deelnemers en ouders. 
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Jongeren presenteren hun aanpak in het Gouvernement tijdens de finaleronde van het Jeugd WOP. 

 

Jeugd-WOP 

De middelbare scholen BC Broekhin, BC Schöndeln en Niekée hebben de WOP-partners gevraagd 

of zij met de leerlingen een project kunnen doen waarbij hun leerlingen buiten de veilige muren van 

de school ervaring opdoen in maatschappelijke vraagstukken. Dit project is gedurende drie 

schooljaren uitgevoerd. In het schooljaar 2019-2020 is het project wel opgestart, maar vanwege 

corona niet volledig afgerond. Doel ervan is om leerlingen te laten nadenken over de wereld dicht bij 

huis en dat je met je mening en ideeën dingen in je omgeving kunt verbeteren. Ook het leren van 

verschillende vaardigheden, zoals zichzelf presenteren en samenwerken, worden hierin verder 

ontwikkeld. Voor professionals in de wijk is het goed om op deze manier aan te sluiten op de 

leefwereld van jongeren. Het gewenste resultaat zit voor een deel in de inhoud, maar vooral ook is 

de insteek om leerlingen te activeren, tot visievorming en idee-ontwikkeling te laten komen, te 

enthousiasmeren en hopelijk (voor een deel) betrokken te houden bij de wijkontwikkeling op de 

Donderberg 
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DB4ALL 

DB4ALL begeleidt kwetsbare jongeren bij het maximaal ontwikkelen van hun talenten. In Fase 2 heeft 

dit project haar meerwaarde bewezen. Op 1 oktober 2021 is in het kader van de beleidsregel 

‘corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn (jongerenwerk)’ een eenmalige, dekkende subsidie 

toegekend voor de uitvoering van de activiteiten van DB4ALL. De subsidieperiode loopt van 1 

oktober 2021 tot en met 31 december 2022. De verwachting is dat voor 2023 dekking gaat worden 

voorgesteld vanuit gemeentelijke middelen. Uitgangspunt voor het WOP is vervolgens dat er gezien 

de afbouw van het WOP geen middelen meer naar het basiswerk van DB4ALL gaan. Door DB4ALL 

is echter een buddy-project voorgesteld. In 4.3 meer daar over. 

4.3 Leren en werken 

Meedoen aan de samenleving begint vaak met leren en met werk. Daarom is dit ook een belangrijk 

thema in de ontwikkeling van Donderberg. In Fase 2 was de aanpak al gericht op activering van 

mensen met lage positie op participatieladder. Dat is onder meer gebeurd via het Bruishuis. In Fase 3 

gaan we weer wat verder door het vanuit eigenaarschap daadwerkelijk zelf gaan organiseren van 

werk via een wijkonderneming. Ook gaan we steun geven aan een buddyproject van DB4ALL. Beiden 

zijn behoorlijk experimenteel van karakter, maar dat past erg goed in de ruimte die we vanuit het 

WOP graag pakken. 

 

Buurtbedrijf duurzaam Donderberg, de opmaat naar D’onderneming 

Het buurtbeheerbedrijf is nu vooral een samenwerking met Westrom, een participatiebedrijf voor 

vijf gemeenten, waaronder Roermond. We gaan deze samenwerking verder inhoud geven in de vorm 

van D’onderneming. Het bestaande project wordt daarom afgesloten. Een groep buurtbewoners 

heeft inmiddels mooie plannen gemaakt voor de inrichting en programmatische invulling van de 

wijkruimte in de Donderie. De initiatiefgroep heeft meubels uitgezocht en de wanden geschilderd in 

vrolijke kleuren. Op 30 oktober jl. is gestart, waarbij de ontmoetingsruimte in de Donderie is 

geopend als Theehuis. Ook de ondersteuning van het groenteam in de wijk en de individuele 

coachingstrajecten die door medewerkers van het WOP worden uitgevoerd, vallen onder dit 

project. Uiteindelijk moet de verzameling van activiteiten leiden tot D’onderneming. Mensen uit de 

Donderberg kunnen zelf bij D’onderneming aan de slag met producten en diensten die in de 

Donderberg zélf worden gemaakt en of worden geleverd in de wijk, het profijt blijft in de 

Donderberg en kan vervolgens geïnvesteerd worden in begeleiding en opleiding. In Hoofdstuk 5 

wordt beschreven hóe die D’onderneming er op hoofdlijnen uit gaat zien. Duidelijk is dat de 

Donderie, het centrum van de wijk, voorlopig de uitvalsbasis gaat worden voor de D’onderneming, 

maar wellicht liggen er in de toekomst mogelijkheden in andere bestaande ruimtes op de 

Donderberg. Ook de ondernemersadviseurs van het Starterscentrum Limburg houden hen goed 

bezochte wekelijkse spreekuren in het Theehuis. Het Bruishuis is daarmee niet meer persé 

noodzakelijk voor de programmering van het WOP. 
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TigerBuddy’s  

DB4ALL heeft in samenwerking met voetbalclub Tigers Roermond het project Tigerbuddy’s opgezet. 

Centraal principe van het Tigerbuddy’s-project is lokale inzet voor de eigen wijk, vanuit de eigen wijk. 

Dat past goed in de uitgangspunten van Fase 3: van, voor én door de wijk. Centraal staat de inzet van 

zogenaamde Buddy's, vrijwilligers uit de wijk, die bereid zijn om tijd en inzet te spenderen en 

daarmee lokale problemen te lijf gaan door één op één contact te hebben met wijkgenoten die dat 

nodig hebben. Hiermee wordt een participatiemodel opgezet dat breder gaat dan alleen de buurtbus, 

boodschappen halen voor ouderen en een jeugdhonk. Een Buddy helpt buurtgenoten met vragen en 

problemen. Aangezien de ondersteuning vanuit de wijk gebeurt, creëren we een continue focus op 

de ontwikkelingen, mogelijke interventies en het uiteindelijke resultaat. Het feit dat er van binnenuit 

de wijk gewerkt wordt, stimuleert het pakken van de eigen rol in de wijk. Vanuit het WOP steunen 

we dit experiment voor een periode van twee jaar. Voor de periode daarna geldt dat dit initiatief 

zelfstandig moet draaien, bijvoorbeeld door een koppeling met D’onderneming. 

4.4 Wonen en woonomgeving 

Voor het WOP is de ambitie geformuleerd om van de Donderberg een leefbare en veilige wijk te 

maken waar mensen graag wonen met een gevarieerde woningvoorraad in uitstraling en afgestemd 

op de behoefte van de toekomstige woningzoekende. De huidige bewoners vinden het prettig 

wonen, maar ook nieuwe bewoners en andere doelgroepen willen op de Donderberg wonen.  

 

 
De nieuwe woningen aan de Donderbergweg zorgen voor een frisse uitstraling 
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In Fase 1 en 2 lag de nadruk vooral op het realiseren van de doelstelling dat de huidige bewoners 

het prettig vinden om te wonen op de Donderberg. Om dit te bereiken is al fors geïnvesteerd in de 

openbare ruimte, is een groot deel van de van de bestaande woningvoorraad gerenoveerd en is een 

klein deel gesloopt en op die plek nieuwbouw grondgebonden nultredenwoningen gerealiseerd. Met 

stevige investeringen in het wonen en de woonomgeving wordt ook in Fase 3 wederom een 

zichtbare bijdrage geleverd aan de gewenste transformatie van de Donderberg.  

 

Het accent wordt in de plannen van Wonen Zuid verschoven richting het realiseren van de 

doelstelling dat ook nieuwe bewoners en andere doelgroepen graag op de Donderberg willen wonen. 

Dit vraagt andere ingrepen dan in Fase 1 en 2. Op de Donderberg ligt voor het deelgebied 

Sterrenberg nog de grootste transformatieopgave voor woningen en het verbeteren van leefbaarheid 

en woonkwaliteit. Dit uit zich in 3 onderdelen: 

 

1. De transformatieopgave in fase 3 omvat 287 woningen, waarbij er sprake is van sloop/ 

nieuwbouw en renovatie. Bij sloop en nieuwbouw worden grote gezinswoningen vervangen door 

grondgebonden nultredenwoningen en kleinere gezinswoningen voor andere doelgroepen. De 

nieuwbouwwoningen passen qua uitstraling, plattegrond en duurzaamheid bij de woonwensen 

van toekomstige woningzoekenden. Hiermee wordt de woningvoorraad toekomstbestendig. 

2. De renovatie van woningen is gericht op verduurzamen en differentiatie in uitstraling, waaronder 

verbeteren van de gemiddelde energie-index en conditiescore alsmede extra inzet op het 

verbeteren van de uitstraling.  

3. Tot slot ligt in deze fase het accent op het verbeteren van de openbare ruimte waarbij kwaliteit 

toegevoegd wordt, passend bij de woonwensen van de huidige en de toekomstige bewoners, 

zodat meer samenhang ontstaat tussen de verbeterde woningvoorraad en openbaar gebied. 

Door het toevoegen van groen, verlichting en inrichting wordt het veiligheidsgevoel vergroot. 

Daarmee wordt het openbaar gebied toekomstbestendig en draagt bij aan het verbeteren van het 

woonklimaat.  

 

Wat Wanneer Wie trekker 

   

Sterrenberg fase 3:  

aanpak 291 

2022 t/m 2025 Wonen Zuid 

Componistenbuurt fase 3: 

realiseren 28 
nieuwbouwwoningen 

 

2022 t/m 2023 Wonen Zuid 

 

Verder worden de mogelijkheden van de woonproducten sociale koop en geliberaliseerde huur 

onderzocht. Al deze ingrepen leiden tot een differentiatie in product, prijs en uitstraling. Dat 

resulteert in een mix van sociale huur, dure huur, sociale koop, (kleine en grote) gezinswoningen, 

grondgebonden nultredenwoningen en appartementen voor jong, oud, huidige en nieuwe bewoners.  

 

De gemeente gaat ondertussen en aansluitend op de plannen van Wonen Zuid in de Sterrenberg en 

de Componisten de openbare ruimte opnieuw vormgeven. Dat behelst enerzijds plannen die vanuit 

Fase 2 wat naar achter geschoven zijn omdat ze goed moeten aansluiten op de ontwikkeling van de 

plannen van Wonen Zuid en de ontwikkeling van de Kwaliteitsatlas. Het gaat dan over vernieuwing 

van de wegen, riolering en groen in de Sterrenberg. Het klimaatbestendig zijn van de openbare 

ruimte zal daarin een plek gaan krijgen. 
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Op de locatie naast het winkelcentrum in de Donderberg gaat Wonen Limburg een buurtzorghuis 

realiseren. Het programma bestaat uit een verpleeghuisvoorziening met op de begane grond 30 

zelfstandige zorgplaatsen die voor huurtoeslag in aanmerking komen en 16 sociale 

huurappartementen op de verdiepingen. De verpleeghuisvoorziening krijgt een zodanige uitstraling en 

inrichting dat ook bewoners met een niet-westerse culturele achtergrond zich er thuis zullen voelen. 

Bovenstaand programma is het resultaat van een in 2018 door Wonen Limburg georganiseerde 

inspiratiesessie. Er is uitgesproken dat er enerzijds behoefte is aan betaalbare woningen, gekoppeld 

aan zorg-gerelateerde woningen. Anderzijds is een koppeling gewenst tussen het zorg-gedeelte en 

het woongedeelte zodat bewoners van de Donderberg die in de zorgwoningen terecht komen, dicht 

bij familie kunnen blijven wonen. De ligging nabij het centrum heeft hierop eveneens een positieve 

invloed. 

 

In de afgelopen jaren heeft een Stimuleringsfonds Particulier Bezit voor de Donderberg bestaan. Dat 

was een separaat bestuursbesluit van de gemeente Roermond, waarbij een deel van de uitvoering bij 

het Programmateam van het WOP is komen te liggen. Met ingang van 31 december 2021 wordt het 

stimuleringsfonds Sterrenberg beëindigd. Op dit moment lopen nog bij 3 aanvragen werkzaamheden. 

Het doel is om alle subsidies en leningen in 2022 af te ronden. In het vervolg zal bezien worden of 

een vervolg tot de mogelijkheden behoort. Dit staat verder buiten het WOP. 

4.5 Welzijn en zorg 

In 2020 en 2021 (publicatie februari 2021) is in opdracht van het WOP door I&O Research 

onderzoek gedaan naar de woonbehoeften onder 55-plussers van Donderberg. Bijna een kwart van 

de 55-plussers geeft aan dat zij in hun huidige woning kunnen wonen zonder dat er aanpassingen 

nodig zijn. Een iets groter deel zegt dat aanpassingen nodig zijn en/of dat zij gebruik moeten maken 

van zorg. Eén op de tien verwacht dat zij niet in de woning kunnen blijven als zij ouder worden.  

Daarnaast heeft één op de drie 55-plussers in Donderberg geen netwerk om zich heen die hen 

(indien nodig) kunnen helpen in de toekomst.  

 

In Fase 3 gaan we gezamenlijk met bewoners kijken wat passende acties kunnen zijn om antwoord te 

geven op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van I&O Research. 

 

Belangrijke spil in dit thema gaat de realisatie van en de zorgprogrammering in het buurtzorghuis 

Donderhof. Dat zal verder uitgewerkt worden door Wonen Limburg. Het kleinschalig 

woonzorgcentrum ‘Donderhof’ biedt een mix van wonen en zorg. Op de begane grond komen 15 

zorgstudio’s voor mensen met dementie en 15 zorgstudio’s voor mensen met 

lichamelijke/somatische klachten inclusief huiskamers en multifunctionele ruimtes. Op zowel de 1e en 

de 2e verdieping worden in totaal 16 appartementen gebouwd in het sociale huursegment. 

Huurtoeslag is mogelijk voor deze appartementen. Met dit nieuwbouwplan wordt mogelijk dat, 

mensen die intensieve zorg nodig hebben, waardig oud kunnen worden op de Donderberg. In de 

eigen vertrouwde omgeving, waar rekening wordt gehouden met de leefwereld, taal, eetgewoonten, 

rituelen en gebruiken die passen bij de bewoners. De deur van het zorgcentrum staat open voor 
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iedereen die zich er thuis voelt. Het zorgcentrum wil een afspiegeling zijn van de samenstelling 

van de wijk; maar ook mensen van buiten de Donderberg zijn welkom. Woonzorgcentrum 

Donderhof biedt werk- en leerplekken aan voor medewerkers met allerlei culturele achtergronden. 

Verder werkt het woonzorgcentrum nauw samen met andere ketenpartners in de wijk.  

 

 

De gevel van woonzorgcentrum Donderhof gezien vanaf de Kasteel Hornstraat. 

 

Bij aanvang van het WOP is samen met bewoners geconcludeerd dat er een tekort is aan grondgebonden 

nultredenwoningen en woningen van waaruit (mantel)zorg kan worden geleverd. Om aan deze behoefte 

tegemoet te komen wordt ook in Fase 3 het woonproduct ‘grondgebonden nultredenwoning’ door 

Wonen Zuid toegevoegd aan de woningvoorraad in de Donderberg.  
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5. Zó doen we dat in Donderberg 
 

Fase 1 was nog sterk projectmatig gestuurd, terwijl in Fase 2 bewust voor gekozen is om tot 

uitvoering van de WOP-doelen te komen. Fase 2 werd gezien als transitiefase, toewerkend naar Fase 

3, waarin de oorspronkelijke WOP-initiatiefnemers samen met andere partijen in de stad de 

schouders zetten onder verdere wijkontwikkeling. Het is van belang dat de WOP-partners zelf 

steeds minder de regie hebben of bepalen wat goed is voor de buurt. In Fase 3 moet meer en meer 

die regierol bij de inwoners van de wijk komen te liggen. Het is na 9 jaar investeren in de wijk, tijd 

om de bal voor een groot deel bij bewoners neer te leggen. Te gaan naar ‘van, voor en door de wijk’. 

De WOP-partners zullen moeten gaan loslaten en met gepaste afstand de wijk gaan volgen, wetende 

dat altijd ondersteuning en begeleiding aan de orde zal zijn.  

 

D’onderneming 

Het vehicle wat we hierbij vanuit Donderberg, vanuit de wijk zelf, gaan inrichten is D’onderneming, 

een wijkbedrijf waarin de wijk zélf de extra benodigde collectief- en individueel gerichte inzet in 

samenwerking met de reguliere inzet van Vijf, handen en voeten geeft. D'onderneming is een plek 

waar de bewoners van Donderberg terecht kunnen om zichzelf, elkaar en de wijk vooruit te helpen. 

Wijkbewoners werken er voor en met elkaar aan allerlei activiteiten. Dat leidt tot financiële en 

maatschappelijke kosten en opbrengsten. Het wijkbedrijf zelf is het projectbureau van de wijk, de 

plek waar plannen uit de wijk door de mensen uit de wijk tot uitvoering kunnen worden gebracht. 

Het wijkbedrijf vormt binnen de sociale pijler een cruciale factor. D'onderneming zorgt voor de 

nodige (sociale) verbindingen en een structurele invulling na het beëindigen van het WOP in 2025. 

We creëren een economische gemeenschap in de Donderberg: van, voor en door inwoners in de 

wijk. Dit sluit aan bij de reeds bestaande programma’s en initiatieven van Donderberg. 

D’onderneming is per definitie gericht op zingeving, een belangrijke dimensie van Positieve 

Gezondheid. Gedachten hierbij zijn:  

• Het doel wordt gericht op het geluk van mensen, niet op systeemwensen als "uit de 

uitkering".  

• Bewoners doen dit vrijwillig, vanuit een intrinsieke motivatie, niet omdat het moet.  

• Ze doen dit op een basis die bij ze past en dat kan bij iedereen anders zijn.  

• We willen geen stickers, dus geen organisatie-etiket of indicatie-label.  

• De werknemers van "D'onderneming" krijgen de begeleiding die ze op dat moment wensen 

om de kwaliteit van hun leven te vergroten. Dat kan begeleiding zijn op het gebied van 

financiën, gezondheid, maar ook iets heel anders als uiterlijke verzorging of iets dat wij nu 

niet kunnen bedenken.  

 

Hoe die D’onderneming er exact uit gaat zien, weten we nog niet. Dat is dan ook de aard van deze 

redelijk experimentele aanpak. We zullen aan het begin van Fase 3 samen met bewoners van de wijk, 

met trekkers van initiatieven zoals de Kindermoestuin in de Componistenbuurt, Dernek, DB4ALL en 

Maximina én met enkele experts op zoek gaan naar de ideale vorm, plek, structuur, rechtspersoon 

en financiële kaders. Wat we wel weten is dat een belangrijke drager van D’onderneming een 
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experiment is met de Basisbaan. Dit experiment wordt samen met Sociale Zaken van de 

gemeente Roermond ontwikkeld en uitgevoerd. De gemeente kan op die manier ervaring op doen 

met de basisbaan: een op maat gemaakte baan voor mensen die het op de gewone arbeidsmarkt niet 

redden. Geen 'tegenprestatie' met behoud van uitkering, maar een echte baan met echt loon. 

Tegenover deze investering staan opbrengsten zoals het toegenomen inkomen van de medewerker, 

extra belastinginkomsten, lagere zorgkosten en verbeterde leefbaarheid van de wijk. De basisbaan is 

op die manier, vanuit maatschappelijk oogpunt bezien, winstgevend. 

 

Vanuit het Programmateam gaan we vooral de 

connectie zoeken met enkele mensen uit de wijk zelf, 

die zich willen inzetten in die D’onderneming. 

Vervolgens creëren we een laag van Basisbanen. Met 

een experimentele basisbaan biedt de gemeente, via 

het WOP werk voor mensen voor wie een betaalde 

baan (nog) niet haalbaar is. Die taken moeten onder 

meer een positieve bijdrage leveren aan de 

leefbaarheid en ze moeten geschikt zijn voor mensen 

die meestal langdurig werkloos zijn en begeleiding 

nodig hebben.  

 

We gaan ook de samenwerking met Gilde 

Opleidingen zoeken om ‘entreestudenten’ uit de wijk 

zelf in te zetten in allerlei assisterende taken in 

Dienstverlening en Zorg. Die leerlingen kunnen 

daarmee een wederzijde wezenlijke en zinvolle 

bijdrage leveren in D’onderneming. Dat geldt ook 

voor de participatie van statushouders, die landen in 

de Donderberg. Zij kunnen een grote bijdrage leveren 

in de vorm van vrijwilligerswerk voor D’onderneming 

in het kader van de nieuwe Inburgeringswet.  

 

Beter organiseren 

Het Programmateam zal enigszins worden versterkt. 

Dat versterken zal zijn in de vorm van de opvang van de weggevallen medewerkers, maar ook in 

competenties en drive op het gebied van wijkaanpak en buurtondernemingen. Daarmee kan er ook 

meer inzet komen op projectmatig werken, waarbij we bijvoorbeeld gaan werken met een MKBA 

voor grotere projecten en tussentijdse peilingen voor de kleinere projecten, zodat we beter in 

control zijn qua kwaliteit en qua budgetbesteding. Het mandaat van de Programmamanager wordt 

goed ingeregeld. Na accordering van de jaarschijf wordt door de Stuurgroep mandaat gegeven aan de 

Programmamanager om de geaccordeerde middelen te gebruiken conform afspraak. Dat mandaat 

wordt begrensd op € 2.500 per activiteit zodat kleinere investeringen en ‘speelgeld’ voor 

Gemeente Groningen bracht onlangs 

tussentijdse resultaten van een basisbaan-

pilot naar buiten. Daaruit blijkt dat de 

basisbaan zowel het welzijn als het 

inkomen verbetert. De deelnemers, 

waarvan het grootste deel al langer dan 

vijf jaar een bijstandsuitkering had, geven 

onder andere aan dat ze nu minder stress 

ervaren en meer aandacht hebben voor 

hun gezondheid. Ze zijn vooral blij met de 

waardering en de sociale contacten die het 

werk ze oplevert. Het biedt structuur en 

draagt bij aan sociale contacten. De 

gemeente is blij dat de basisbanen positief 

uitpakken voor de deelnemers en voor de 

leefbaarheid van de buurten. De 

financiering van de banen is echter nog een 

knelpunt. De kosten liggen bij de gemeente 

terwijl de winst vooral ligt bij de 

deelnemers, het rijk en de 

zorgverzekeraars. Tot nu toe kostte een 

basisbaan de gemeente gemiddeld zo'n € 

34.500. Daar staat een besparing op een 

bijstandsuitkering van €14.000 tegenover. 

Door middel van een maatschappelijke 

kosten-baten-analyse heeft de gemeente 

aangetoond dat de basisbanen het geld 

waard zijn 
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bewonersinitiatieven, geen lange beslisstructuren en daarmee doorlooptijd meer hebben en de 

energie van bewoners goed gericht kan worden op de inhoud. 

De gemeente blijft het WOP financieel administreren. Elke maand zal een voortgangsoverleg worden 

ingepland tussen de Financieel adviseurs van de gemeente en de Programmamanager. De werkgroep 

Financiën zal, net zoals dat in de eerdere fases is gebeurd, per half jaar een financiële verantwoording 

afleggen aan de Regiegroep en met het advies van de Regiegroep aan de Stuurgroep. 

 

Verleiden en kietelen 

We stellen dat Fase 3 meer gericht zal moeten zijn op ‘van, voor en door de wijk’. Op meer 

bewonersinitiatief. Dat gaat natuurlijk niet zomaar ineens goed van de ene op de andere dag. 

Daarvoor moet een proces worden ingericht, van verleiden en kietelen, maar ook zal er mandaat 

worden ingeregeld om snel te kunnen beschikken over budgetten om initiatieven van bewoners snel 

te kunnen beantwoorden. Dit betekent dat er budgetten worden gereserveerd voor 

bewonersinitiatieven. 

 

 

Jongeren komen bij Dernek bij elkaar om elkaar te ontmoeten. Ze praten, kaarten, gamen en kijken tv. 

Ook helpen ze elkaar bij het maken van huiswerk.  
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6. Financiële aspecten   
 

Op basis van de in hoofdstuk 4 genoemde activiteiten en de in hoofdstuk 5 genoemde organisatie-

inrichting is de begroting voor Fase 3 opgesteld. Vervolgens is er de noodzaak om een aantal posten 

die overlopen vanuit fase 2, opnieuw op te voeren in fase 3.  

 

Er is als gevolg van voornamelijk Corona-maatregelen een onderbesteding van Fase 2 van € 572.000 

(bedrag onder voorbehoud van de formele financiële afrekening met de Provincie). 

Dit (voorlopige) overschot zal als volgt worden ingezet:  

• €135.000 voor dekking van enkele overlopende verplichtingen van Fase 2 die zijn opgenomen 

in begroting Fase 3: de projecten Kwaliteitsatlas (€35.000), Kindcoaches schooljaar 2021/2022 

(€65.000) en Navigating, schooljaar 2021/2022 (€35.000).  

• €400.000 in te zetten ter dekking van een deel van het Uitvoeringsprogramma Fase 3. 

• €37.000 aan te houden als risicobuffer. 

 

Op basis van de definitieve eindafrekening met de Provincie zal in de tweede helft van 2022 bepaald 

worden hoe groot de daadwerkelijke onderbesteding is. Bij een meer tegenvallende eindafrekening, 

kan in de Stuurgroep worden ingezet op eventuele bezuinigingen in het programma. 

Dit leidt tot de volgende begroting1, inclusief dekking vanuit de partners: 

 

 

 

 

 

 

1 Onder voorbehoud van goedkeuring subsidieaanvraag bij Provincie Limburg 

2022 2023 2024 2025

Totaal Sociaal Programma & Programmakosten FASE 3 637.000 616.500 429.000 484.000

Verplichtingen Sociaal Programma FASE 2 135.000

772.000 616.500 429.000 484.000

Benutting onderbbesteding fase 2 535.000

Dekking nodig 237.000 616.500 429.000 484.000

Dekking Gemeente/begrotingsjaar 629.811 222.000 222.000 93.905 93.905

Dekking Wonen Limburg 156.888 39.222 39.222 39.222 39.222

Dekking Wonen Zuid 529.802 132.450 132.450 132.450 132.450

Dekking Provincie 450.000 112.500 112.500 112.500 112.500

Totale Dekking 506.172 506.172 378.077 378.077




