Vitale dorpskernen Boxmeer-Zuid
Bewoners en professionals slaan handen ineen!
Op initiatief van Wonen Vierlingsbeek hebben bewoners, de gemeente Boxmeer en zorgorganisatie Pantein, onder begeleiding van adviesbureau Atrivé, de handen ineen geslagen om
te komen tot dorpsplannen voor de kernen in Boxmeer-Zuid. Met concrete acties voor de
korte termijn nemen bewoners, ondersteund door professionals, verantwoordelijkheid voor
de ontwikkeling van het eigen kerkdorp.
Met het initiatief vanuit Wonen Vierlingsbeek zijn deze partners samen met bewoners in maart 2013
gestart met het opzetten van plannen voor de zes kerkdorpen Groeningen, Maashees, Overloon,
Smakt-Holthees, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem. De inzet: vanuit eigen verantwoordelijkheid het
versterken van de vitaliteit van elk kerkdorp op het terrein van wonen en leven.
De noodzaak om met elkaar als bewoners en professionals de kracht van elke kerkdorp te benutten, is
gelegen in de vraagstukken die het woon- en leefgenot in de kern onder druk zetten. De toenemende
zorgvraag onder ouderen, vereenzaming, het wegtrekken van jongeren en het onder druk staan van
voorzieningen zijn hier voorbeelden van. Dit alles tegen de achtergrond van wet- en regelgeving zoals
het scheiden van wonen en zorg (mensen met een zorgvraag moeten langer zelfstandig thuis wonen)
en bezuinigingen bij diverse (maatschappelijke) organisaties.
Leidend principe is niet het traditionele ‘U vraagt wij draaien’, maar bewoners die zelf het voortouw
nemen en professionals wanneer nodig gericht ondersteuning vragen. Bewoners en professionals hebben daarmee de handen ineen geslagen om vanuit burgerkracht de kerkdorpen vitaal te houden.
Onder begeleiding van adviesbureau Atrivé is met de bewoners uit elk kerkdorp een dorpsvisie geformuleerd, gekoppeld aan acties voor de komende 2 à 3 jaar. Dit programma van concrete acties wordt
grotendeels door de bewoners zelf uitgevoerd. Maar ook bij Wonen Vierlingsbeek, gemeente Boxmeer
en Pantein zijn in elke kerkdorp acties uitgezet. Verder heeft de Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek zich bij dit traject aangesloten. Ook zij zien een belangrijke rol weggelegd om vanuit een
vernieuwde positionering van de basisscholen en andere voorzieningen de leefbaarheid in de kerkdorpen te versterken.
Om te voorkomen dat de energie weglekt en het blijft bij mooie woorden, is er regelmatig overleg tussen de dorpsraden en partners. In dit overleg wordt de stand van zaken besproken, het plan geactualiseerd en waar nodig gezamenlijk doorgepakt.
Elk dorpsplan blijft zo een actueel en ‘levend document’ waarin voor vraagstukken op het terrein van
wonen, zorg en welzijn in onderlinge samenhang een oplossing wordt gezocht. Op deze manier, maar
bovenal met het benutten van de kracht en passie van de bewoners, gaan we samen goed voorbereid
de toekomst tegemoet.

