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Heeft u wel eens van DOP gehoord? Het DorpsOntwikkelingsProces. Het staat voor een aanpak die gemeente Stein in 2012 heeft geïntroduceerd. Het klinkt
ingewikkeld maar is eigenlijk heel eenvoudig: niet de gemeente bepaalt wat er in een wijk gebeurt, maar de inwoners zelf. Die weten immers het beste wat
ze belangrijk vinden voor de leefbaarheid in hun eigen buurt. De gemeente ondersteunt deze dorps- dialoog en, waar nodig, de activiteiten die hieruit
voortkomen. Samen met buurtbewoners die de handen uit de mouwen willen steken.
In Urmond spelen inmiddels verschillende initiatieven om het dorp sociaal en vitaal te houden. U leest hierover in deze nieuwsbrief.

GASTENHOF URMOND TOONT GOEDE GEZICHT

Uitnodiging
DOP-Dorpsavond
We nodigen we u van harte uit voor de Dorpsavond in
de Fanfarezaal op woensdag 7 juni aanstaande.
Aanvang 19.30 uur

DOP Urmond wil jong en oud verbinden. Een van
de manieren om dat te bereiken, is het betrekken
van bewoners van Gastenhof bij het dorpsgebeuren
in Urmond. Vorig jaar nog leidde dat tot een uiterst
succesvol project waarbij een muur bij HRM Fitness
werd gepimpt met een enorm graffity-kunstwerk.
Vanuit de gedachte ‘samen leven doen we in Urmond met z’n allen' wordt daar nu op doorgeborduurd. Steeds vaker worden de jongeren van
Gastenhof actief betrokken bij concrete activiteiten
en werkzaamheden in het dorp. Van het opruimen
van een zolder tot het fatsoeneren van een verwaarloosde tuin. Op dit moment wordt gekeken of de
jongeren ook zijn in te zetten voor hand- en spandiensten in de nieuwe speelvoorziening Molenpark.
Martijn Gillissen van Gastenhof: "We doen dit in samenwerking tussen Koraalgroep Gastenhof en Alterius St Jozef school. (Zorg en onderwijs samen voor
de klas). De jongeren en de buurt zijn positief over
de resultaten, maar het is niet zo dat iedereen nu
met alle klussen bij ons kan aankloppen. Veel werkzaamheden passen uitstekend in onze behandeling
en onderwijs. Maar onze jongeren zijn bij ons vanwege licht verstandelijke beperkingen en/of gedragsproblemen. Dus we moeten als team steeds
goed afwegen wat we ze laten doen. Een ding is duidelijk: we willen graag iets voor de buurt betekenen.”

ONTMOETINGSPLEK VOOR IEDEREEN IN MOLENPARK URMOND
Stel, je wilt met een aantal gelijkgezinden een speelvoorziening in de buurt voor je kinderen en kleinkinderen. Hoe doe je dat? Antwoord:
er voor gaan! Precies wat stichting Speelvoorziening Molenpark in Urmond de afgelopen jaren heeft gedaan. Een staaltje DOP gerichte
aanpak met succes. 10 April 2017 ging de schop in de grond en 10 dagen later was de speelvoorziening een feit.
Binnen Urmond is het aantal recreatieve gelegenheden voor kinderen (speeltuinen, klimtoestellen, etc.) beperkt. Het nieuwe speelterrein in
het Molenpark is dan ook een welkome aanvulling.
Stichting Speelvoorziening Molenpark is bedoeld voor kleine kinderen tot een jaar of 12 en minder validen. In de opzet van deze speelplek
wordt gebruik gemaakt van natuurlijke elementen die passen in het bestaande beeld van het park. Elementen die de creativiteit en fantasie
van kinderen aanspreken, zoals boomstammen. De speelplek bevordert de sociale functie van het park. Jong en oud kunnen er elkaar ontmoeten. Ouders of opa’s en oma’s, die hier met hun (klein)kinderen komen spelen en buurtbewoners die hierdoor uitgedaagd worden om
een wandelingetje te maken. Kortom een plek waar men elkaar ontmoet en een praatje maakt.
Groenvoorzieningsbedrijf Donkergroen is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de speelvoorziening. De speelvoorziening
ligt in de schaduw van de oude korenmolen in Urmond en is in oppervlakte gelijk aan de omheinde omtrek van de molen. De gebruikte
keien in het ontwerp staan voor de wieken van de molen.

Het aanmelden van klussen en activiteiten loopt via
Hans de Ridder van PIW (hdridder@piw.nl of
0651865582). In overleg met Gastenhof wordt vervolgens de haalbaarheid bekeken.

Zoals gezegd is de speelvoorziening mogelijk gemaakt door een aantal volhardende burgers, die zich oeverloos en creatief hebben ingezet
om dit initiatief voor elkaar te krijgen. Daarbij gesteund door de gemeente Stein, PIW en diverse ondernemers en instellingen. De stichting
die de initiatiefnemers samen hebben gevormd, komt voort uit het Dorpsontwikkelingsproces Urmond (DOP). De werkgroep Molenpark, die
zich inzet voor de verbetering van de leefbaarheid in Urmond, ligt ten grondslag aan de stichting Speelvoorziening Molenpark.
De stichting bestaat uit voorzitter Raymond Vanhingel, penningmeester Miranda Willems en secretaris Percy Leclaire. Medewerkers Truus
Kitzen en Ronny Stijns maken het plaatje compleet, althans.. bijna. Wie belangstelling heeft om zich aan te melden als vrijwilliger, is meer
dan welkom. Er is werk genoeg. Je moet dan denken aan werkzaamheden als onderhoud en toezicht en pr. Je kunt je hiervoor aanmelden via
de website www.speelvoorzieningmolenpark.nl
Grafitty bij HRM Fitness

ZO MIN MOGELIJK OVERLAST VAN GELUID, LICHT EN FIJNSTOF
Wim Hermans en Ad van Gils nemen namens
DOP-buurtplatform A2 Urmond deel aan
buurtplatform A2 Vonderen-Kerensheide. Belangrijkste doel van de werkgroep: leefbaarheid
en daar direct uit voortkomend milieuvoorzieningen waardoor zo min mogelijk overlast ontstaat door geluid, licht en fijnstof.
Van 2022 tot 2025 wordt de A2 verbreed tussen
de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide
van 4- naar 6-baans, met pechstrook. Dit gedeelte is de enige snelwegverbinding tussen
Zuid- en Midden-Limburg en de rest van het
(buiten)land. Een goede doorstroming van het
verkeer is van groot belang, onder meer voor de
economie. De verbreding is nodig zodat het verkeer beter van en naar de regio's kan rijden.
Om de structurele verbreding van de A2 te realiseren komt er op sommige plekken asfalt bij in
de breedte. Dit heeft natuurlijk consequenties.

houden inloopavond heeft gezorgd voor mogelijk nieuw onderzoek en ook voor nieuwe
ideeën. Een mooi nieuw idee is: omwonenden
laten meedenken over de Parkway. Dit is een
strook met gras en bomen van 30 meter breed,
aan weerszijden van de snelweg. Door die
groenzone past de inbedding van de weg bij het
landschap en sluit het landschap ook aan bij de
leefwereld van omwonenden. Een van de uitgangspunten bij de verbreding was dat er 4 viaducten en 1 tunnel niet zouden worden
teruggebouwd. Dit had grote consequenties
voor wandelaars en fietsers. Na diverse overleggen is besloten om toch drie verbinden terug te
bouwen; de viaducten Slagmolen, Gebroek en ’t
Rooth. Voor het viaduct Maasbaan (Graetheide/
Guttecoven) is een goed alternatief opgenomen:
wandel-/fietspad in Parkway en parallelle erftoegangsweg A2 tot Bergerweg.

dustrie op automotive gebied en de ontwikkeling van de industriegebieden vanaf Holtum
Noord tot en met Born-haven. Toch vragen we
in het overleg ook aandacht voor zaken in
Urmond. De mensen in Oost-Urmond krijgen
immers de snelweg nog iets korter voor de deur.
Wim Hermans vult aan: ”Ook het bestemmingsAd van Gils: “In het algemeen overleg buurtplat- plan Bramert Noord moeten we meenemen in
form A2 is tot nu toe veel gesproken over op- en het overleg. De ontwikkeling tot woongebied is
Het Urmondse buurtplatform A2 is onderdeel
afritten. Los van de omwonenden kan de verbre- weliswaar op termijn, maar er moet bijvoorvan het buurtenplatform A2 Vonderen-Kerensheide, dat bestaat uit vertegenwoordigers uit de ding niet los gezien worden van de plannen voor beeld wel een geluidswal komen.”
de Car Handling Terminal (CHT) bij Nieuwstadt; Ook is door het buurtplatform ingebracht om
wijken gelegen tussen de beide knooppunten.
vooruitlopende op de verbreding A2 de Parkway,
Zij maken zich hard voor de leefbaarheid tijdens de uitbreidingsplannen van de car-plant van
met name de bomen al te planten zodat de
VDL/Nedcar; de huidige en nog te vestigen inen na de werkzaamheden. Een in februari ge-

In Buurthuis Urmond houden ze wel van een spelletje. Drie
middagen per week kun je er terecht, en als er op vrijdagmiddag 'kienen' is, zit de zaal vol. Probeer er vooral niet doorheen
te praten, want kienen is een uiterst serieuze bezigheid.

Buurthuis Urmond

In februari dit jaar is het buurthuis verhuisd van de Kooypoort
naar de Urmonderhof. De krap 50 meter is voor sommigen een
stap te ver en voor anderen (bewoners van de Urmonderhof) is
het juist een voordeel dat ze de deur niet uit hoeven.
Penningmeester Ed Elzinga heeft zich inmiddels gevonden in de
nieuwe situatie: "Vivantes had de ruimte in de Kooypoort zelf
nodig en heeft ons een alternatief geboden in de ‘Tuinkamer’
van de Urmonderhof. Aanvankelijk was het een beetje passen en
meten met de andere activiteiten die hier plaatsvinden, maar
gelukkig hebben we 3 middagen per week om het buurthuis
voort te zetten. Op maandagmiddag is er de kaart-, knutsel- en

groenvoorziening gegroeid is voordat de geluidschermen worden aangelegd.
Ad van Gils geeft aan dat ook gepleit is om niet
te gaan voor niet een betonnen muur van 6
meter hoog, maar een elegante oplossing zoals
die rond Eindhoven is gebruikt.”
In het najaar rond Rijkswaterstaat het Ontwerp
Tracebesluit (OTB) af en legt dit voor aan ministerie. Tot die tijd is er voor de DOP-werkgroep
nog genoeg om zich voor in te zetten.
Tijdens de Dorpsavond op woensdag 7 juni aanstaande vertellen ze daar graag meer over.

spellenmiddag, op de woensdagmiddag is inloopmiddag en
gaan de voetjes van de vloer voor bewegingsgymnastiek en op
vrijdag hebben we 's middags ons succesnummer kienen."
Het buurthuis wordt gedragen door Marjo van Kuijck (bewegingsgym), Margriet Delahaye (ondersteuning) en Ed en Annie
Elzinga (Annie verzorgt Het Kienen). Enige aanvulling in het bestuur is zeer welkom. Het gaat dan om zaken als het voeren van
overleg met externe partijen en het nemen van beslissingen ten
aanzien van beleid en organisatie in overleg met de vrijwilligers.
Voelt u zich geroepen, meldt u zich dan aan bij de penningmeester, elzinga@onsbrabantnet.nl
Het buurthuis is er voor iedereen die zo maar eens binnen wil
lopen voor een praatje en een kop koffie, of om mee te doen
met het activiteitenaanbod, bijvoorbeeld een dagje Gaiazoo in
juni. Kortom in het buurthuis staat men zijn mannetje.

Oorlogsituaties en andere bedreigingen kunnen een mensenleven behoorlijk op zijn kop zetten. Tijdens de 4 mei-herdenking werden
we er nog eens aan herinnerd wat het betekent om niet vrij te zijn en constant een (levens)bedreiging te ervaren.
Vluchten uit je vertrouwde omgeving doe je niet zomaar. Gelukkig biedt ons land opvang en zijn er organisaties om hulp te bieden
bij het opbouwen van een nieuw bestaan. VluchtelingenWerk Zuid Nederland is sinds een jaar actief in de gemeente Stein en zet zich
in om vluchtelingen weer een menswaardig bestaan te bieden.

Welkom in Urmond
Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om vluchtelingen
met een status aan een huis te helpen, ook de gemeente Stein.
Als statushouder heb je de hele asielprocedure doorlopen en
krijg je een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Maar met alleen
de toewijzing van een huis en een verblijfsvergunning ben je er
nog niet. We spreken met Rob Dubbelman, teamleider VluchtelingenWerk Zuid Nederland.

schappelijke begeleiding is erop gericht de cliënt wegwijs te
maken in de nieuwe leefomgeving en hem/haar te begeleiden
naar zelfredzaamheid. De vrijwilligers van Arbeidsparticipatie
helpen de vluchteling om de afstand tot de arbeidsmarkt zoveel
mogelijk te verkleinen. Om een brug te slaan tussen de maatschappij en de vluchteling worden er regelmatig voorlichting gegeven op scholen en bij verenigingen.

Rob Dubbelman: "Dat klopt, met een toewijzing begint het pas.
Alles is nieuw en anders; taal, wetgeving, het gebruik van bankpasjes en ga zo maar door. Het is voor vluchtelingen vaak moeilijk om de weg te vinden in ons land en een eigen plek te
verwerven. We helpen hen bij het papierwerk, informatie, taal en
participatie en laten hen welkom voelen in onze regio."

Hoe eenvoudig en complex zaken kunnen zijn, blijkt uit een
voorbeeld van een Syrische piloot, die we als heftruckchauffeur
wilden plaatsen bij VDL Nedcar. Hij kreeg zijn rijbewijs niet gehaald omdat de vragen multiple choice waren (waarbij uit een
aantal antwoorden kan worden gekozen). Die nuances in antwoorden bleken te moeilijk voor deze nieuwkomer."
"Degene die het dichtst bij de nieuwkomer staat, is de taalcoach. Hiervoor werken we met vrijwilligers die gemiddeld 2 a 3
uur per week met de mensen optrekken. Om ze met praktische
zaken te helpen en vaak ook alleen al voor de gezelligheid. Voor
deze functie kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken. Dus als dit
u wat lijkt, meldt u zich dan bij Vluchtelingenwerk, vrijwilligerlimburg@vluchtelingenwerk.nl"

"We beginnen in samenwerking met gemeente en woningstichting om te kijken naar een geschikte woning. Vervolgens begeleiden we de mensen met praktische zaken als een bankpas,
ID-kaart, de supermarkt en ga zo maar door. Vluchtelingenwerk
kent 4 disciplines ter begeleiding. De juridische vrijwilligers helpen bij de asielprocedure en verblijfsrechtelijke zaken. Maat-

"Integreren heeft natuurlijk tijd nodig, maar als het ijs eenmaal
is gebroken, ontstaan de mooiste contacten. In een afstudeerproject van Markus Pillich en Milotte Hamer (Hogeschool Zuyd)
werd een buurtactiviteit georganiseerd met nieuwkomers en bewoners van Geleen Zuid. Er werden hapjes uit het land van herkomst geserveerd en voetbal- en knutselactiviteiten
georganiseerd. Resultaat: Respect en verbroedering.”
“Dat willen we in Urmond ook. En daarom dat we via PIW contact hebben gelegd met het DOP om samen te werken en op
zoek te gaan naar kansen om vluchtelingen actief te betrekken
bij de gemeenschap. Een DOP zoals dat bedoeld is, kan daar natuurlijk een belangrijke rol in spelen."

Kom woensdag 7 juni 19.30 uur naar de Fanfarezaal, want
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