JAARVERSLAG Buurtnetwerk Brunssum-West
subsidiejaar 2021/2022
Visie/Missie
Visie:
Als klein team zetten wij ons in op wensen en behoeften van wijkbewoners en willen wij bewoners
graag een podium bieden. Bij klachten bieden wij een luisterend oor en verwijzen wij bewoners
van de wijk graag door naar de juiste instanties. Wij streven er naar om onze zichtbaarheid te
vergroten en zijn uitnodigend naar bewoners om zich aan te sluiten bij het buurtnetwerk team, of
bij projecten van het buurtnetwerk. Als klein team doen we wat we kunnen en kunnen we wat we
doen.
Missie:
Met een positieve basishouding zetten we ons in voor belangen van de wijk. Als buurtnetwerk
team willen we samenwerken met ketenpartners in de gemeente Brunssum, om samenwerking en
verbinding te zoeken en daarmee bij te dragen aan de prettige leefbaarheid in de wijk.

Organisatie
Voorzitter: Arthur Raes, Touwslager 7, 6444 LD Brunssum, email: west@buurtnetwerkbrunssum.nl
of : amaraes9@gmail.com
Secretaris: Truus Bijker, Thalesstraat 12, 6446 AZ Brunssum, email: truusbijker@ziggo.nl
Penningmeester: Sandra Aelmans, Martinusstraat 16, 6444 XJ Brunssum, mail:
sandraaelmans@gmail.com
Social Media: Renee Ubachs, renee.ubachs@gmail.com

Overlegplan
(Vergaderingen, straathoeksessies)
Er zijn diverse overlegmomenten geweest met de leden van het buurtnetwerkteam. Helaas door
corona zijn we nog steeds belemmerd geweest in de uitvoering van onze activiteiten. In het
overkoepelende overleg met de gemeente en de andere buurtnetwerkteams zijn we actief
vertegenwoordigd geweest, waardoor een basis is gelegd tot goede samenwerking. Helaas is
slechts 1 keer een straathoeksessie geweest en hebben we daarin ons doel niet gehaald. Ook zijn
er geen algemene openbare vergaderingen geweest. Mails, met vragen van burgers naar het
buurtnetwerk zijn naar behoren afgehandeld. Helaas hebben we ook door corona niet verder
kunnen werken aan de contacten die gelegd waren in 2021 met diverse andere verenigingen in de
wijk speeltuinvereniging, kindervakantiewerk, kindercarnaval en CMWW) waarmee we graag een
samenwerkingsvorm tot stand hadden willen brengen, echter we zijn er van overtuigd, dat we dit
in de toekomst weer op kunnen pakken, omdat er wel een stevige basis was gelegd voor verdere
samenwerking. Vanuit het buurtnetwerkteam sluiten wij ons aan bij de werkgroep Leefbaar en
Veilig Brunssum.

Activiteiten en projecten
-

Bijdrage aan opruimen in Brunssum
Meedenken en adviseren aan vragen rondom parkeerproblemen in Treebeek
Meedenken en adviseren aan werkzaamheden Maastrichterstraat/ Trichterweg
Meedenken en adviseren aan vragen rondom groenvoorziening Emmapark
Meedenken en adviseren aan vragen rondom hangplekken, afvalbakken en blikvangers.
Bijdrage geleverd aan opruimwerkzaamheden Paintballcentrum Parkstad
Bijdrage leveren aan de organisatie van Christmas Village in Brunssum (helaas niet
doorgegaan)
Bijdrage leveren aan de organisatie van de kerstactiviteit in de Droomgaard (helaas niet
doorgegaan)

Korte termijn visie
Wat waren de doelen voor dit jaar. Zijn ze behaald?
- Aanleveren van de website en facebook informatie aan het centraal bestuur: aangesloten
- Maken van een algemene folder: behaald
- Bijhouden van informatiebord bij de Plus: Voor zover van toepassing
- Bijdrage leveren aan de What’s App buurtapp: Voor zover van toepassing
- Verstrekken van subsidies, met als vaste afspraken, die wij hebben over de jaarlijks
terugkerende verstrekking van de vaste groepen, te weten de carnavalsorganisatie, de
Droomgaard van het Oranje comité. Deze drie ontvangen jaarlijks euro 500,= per
organisatie. Anderen worden per aanvraag bekeken en beoordeeld door het centraal
bestuur.: Behaald
- Bijhouden van het geven van een bloemetje, o.a. bij jubilea (60 jarig huwelijk), bijzondere
verjaardagen (100 jarigen) of bij openingen van een nieuwe zaak in onze wijk.: voor zover
van toepassing en haalbaar wegens corona. Deze activiteit staat ter discussie.
- Bijwonen van een veiligheidsconferentie: Helaas niet doorgegaan
- Terugkoppeling naar een algemeen bestuur: Behaald
- Aanleveren van informatie van een jaarverslag gemaakt door het centraal bestuur:
Behaald
- Maken van een jaarplan binnen de eigen werkgroep en een bijdrage leveren aan een
meerjarenplan voor het centraal bestuur. Behaald
- Verantwoordelijkheid afleggen voor financiële zaken van onze eigen uitgaven Behaald
- Afstemming en overname van activiteiten door een algemeen bestuur. Er is altijd contact
en samenwerking geweest in 2021
Activiteiten voor 2021:
- Twee keer per jaar willen wij een openbare vergadering voor de wijk organiseren: wegens
corona niet kunnen uitvoeren
- Twee keer per jaar willen wij een straathoeksessie voor de wijk organiseren, al dan niet
met een thema: wegens corona 1 keer kunnen realiseren in de Platostraat.
- Vier keer per jaar willen wij een besloten vergadering organiseren.: Wegens corona niet
kunnen uitvoeren.
- Drie keer per jaar willen wij een activiteit organiseren in de wijk, waaronder de
buitenspeeldag. De overige twee waren nader te bepalen. Wegens corona niet uit kunnen
voeren
- In oktober kwam de burgemeester met een afvaardiging van de gemeente de wijk
bezoeken. Behaald.

Programma 2022
Algemeen
-

-

Aanleveren van de website en facebook informatie aan het centraal bestuur
Bijhouden van informatiebord bij de Plus.
Bijdrage leveren aan de What’s App buurtapp.
Verstrekken van subsidies, met als vaste afspraken, die wij hebben over de jaarlijks
terugkerende verstrekking van de vaste groepen, te weten de carnavalsorganisatie, de
buitenspeeldag, de Droomgaard van het Oranje comité. Deze drie ontvangen jaarlijks euro
500,= per organisatie. Anderen worden per aanvraag bekeken en beoordeeld door het
centraal bestuur.
Bijhouden van het geven van een bloemetje, o.a. bij jubilea (60 jarig huwelijk), bijzondere
verjaardagen (100 jarigen) of bij openingen van een nieuwe zaak in onze wijk.
Bijwonen van de veiligheidsconferentie.
Terugkoppeling naar een algemeen bestuur.
Aanleveren van informatie van een jaarverslag gemaakt door het centraal bestuur.
Maken van een jaarplan binnen de eigen werkgroep en een bijdrage leveren aan een
meerjarenplan voor het centraal bestuur.
Verantwoordelijkheid afleggen voor financiële zaken van onze eigen uitgaven.
Afstemming en overname van activiteiten door een algemeen bestuur.

Activiteiten voor 2022:
-

-

Twee keer per jaar willen wij een openbare vergadering voor de wijk organiseren. Deze
zullen plaatsvinden op 9 maart, 6 juli,28 september en 30 november
Twee keer per jaar willen wij een straathoeksessie voor de wijk organiseren, al dan niet
met een thema. In mei willen wij dit in de Treebeekstraat doen met aandacht voor
jeugdhonk, parkeergelegenheid, vernielingen van de groenvoorzieningen. In oktober
willen we een straathoeksessie in de Koolstraat organiseren met aandacht voor
speelruimte kinderen en het plaatsten van een “kampje”
Vier keer per jaar willen wij een besloten vergadering organiseren. De eerste vind plaats
op 24 februari. De overige zijn nader te bepalen.
Twee keer per jaar zullen we een thema avond organiseren. In april organiseren we een
avond met Veilig Verkeer Nederland. In oktober organiseren we een avond met de GGD.
Organisatie van de buitenspeeldag.

Lange termijn visie
Wat zijn de doelen voor de komende 5 jaar. Welke bedragen worden hiervoor ingezet (deel van
reserve?)
De doelen op langer termijn moeten nog besproken worden. I.v.m. corona is nog geen
terugkoppeling met de burger mogelijk geweest.
Wij sluiten ons aan bij de bestaande initiatieven, die vanuit de gemeente ontwikkeld worden .
Er zijn ideeën over speelplaatsen in de wijk. Hiervoor zal een straathoeksessie georganiseerd
worden, zodra het mogelijk is.
We bieden ondersteuning aan nieuwe bewoners in de wijk ter ondersteuning naar desbetreffende
instanties i.v.m. beschermd woongezicht in de wijk (de Limburgse huizen in Treebeek Noord)

