Hoensbroek maart 2019
Jaaroverzicht 2018 Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden (SBMG)
Het bestuur van SBMG bestond uit een DB van 5 en een AB van 6 leden. De operationele zaken
werden verricht door 4 werkgroepen waarin telkens een AB lid zit ,die de ,,linking pin” is met het DB.
De werkgroepen zijn
1. Groen, Infrastructuur,(verkeers)veiligheid
2. Cultuur
3. Communicatie
4. Sociaal Domein
Verder zijn er participanten die in nauw overleg met onze stichting het belang van de buurt
dragen.
Daarnaast is er een commissaris gebouwen.

1. Groen, Infrastructuur,(verkeers)veiligheid
De werkgroep Groen heeft een schouw gehouden die samen met buurtbewoners, de gemeente,
politie en handhaving de groene omgeving en de verkeersveiligheid bekeek. Hieruit kwamen
meerdere verbeterpunten die door de verschillende instanties werden opgelost. Voor Woonpunt
bleven er nog een aantal punten openstaan in de Kasteelbuurt, die in 2019 hopelijk worden
opgepakt.
Er werd bekeken of er een mogelijkheid was om te komen tot het plaatsen van zonnepanelen in de
Kasteelbuurt.
Ze waren de gesprekspartner van de gemeente met betrekking tot de groenvoorziening,
infrastructuur en verkeersveiligheid in de wijk.
Ze bemiddelde met buurtbewoners en gemeente over een voorgenomen bomenkap aan de
Mijnbouwstraat waaruit een plan ontstaan is om de gehele groenvoorziening aan die straat en
omliggende straten te vervangen door duurzame beplanting, de bomenkap wordt gedeeltelijk
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doorgezet in verband met een bezuinigingsmaatregel (bomen worden niet meer ‘gecandelaberd’, het
overleg met de gemeente over een herinrichting van de Pastoorskuilenweg en de afwatering van de
Langstraat, die op dit moment niet voldoet, heeft geen vervolg gehad, . Ook de geluidsoverlast van
de A-76 en de buitenring had haar aandacht. Een plan voor de herinrichting en bijplaatsing van
openbare afvalbakken werd nu geheel uitgevoerd.
Er is vraag naar het uitbreiden van het aantal van 24/7 bereikbare AED’s in de wijk, tot nu toe is er
een in de Hoofdstraat. SBMG wil in 2019 bekijken hoe dit mogelijk gemaakt kan worden.
Bongaardpark,
Door sloop van een appartementencomplex aan de Bongaardstraat is een ruimte in de wijk ontstaan
waar SBMG het idee had dat er iets mee gedaan moest worden.
In overleg met buurtbewoners en gemeente is een plan ontstaan, ‘het Bongaardpark’ waar na het
verkrijgen van voldoende geldmiddelen in 2019 een aanvang wordt genomen.
2. Cultuur
Onze stichting heeft een inbreng in HAK- Hoensbroekse Amateurkunst – een samenwerking van de
stichtingen buurtbeheer die in het Kernteam Hoensbroek vertegenwoordigd zijn.
HAK heeft in 2017/2018 een groot project nl Hoensbroekse Luisterliedjes gehad, dat geleid heeft tot
een presentatie van een dubbel CD op kasteel Hoensbroek. Aan dit project hebben ca. 200 mensen
uit Hoensbroek meegedaan. De presentatie werd door meer dan 200 mensen bijgewoond. Verder is
in 2018 doorgegaan met de boekenbrunches onder leiding van Dick Gebuys. Hieraan hebben telkens
ca. 25 personen deelgenomen, ook een aantal kinderen van BS De vlieger namen deel hieraan. Een
aantal high teas met muziek hebben plaatsgevonden geleid door Toine Sporken, de deelname
hieraan was vergelijkbaar met de boekenbrunches.
Afgelopen jaar is contact geweest met Parkstad Limburg theater Bas Schoonderwoerd om te komen
tot een serie voorbesprekingen in combinatie met theatervoorstellingen, bezoekers aan deze
besprekingen zouden tegen gereduceerde prijs theatervoorstellingen bezoeken.
In 2018 is, vergelijkbaar met 2017 een 7 delige fotoworkshop met als afsluiting een expositie en
concert in d’Engelensael aan de Hoofdstraat 214 georganiseerd.
In 2019 heeft dit een vervolg en door ledenaanwas is het zelfs noodzakelijk om een uitbreiding tot 2
groepen te komen. De groepen worden geleid door Corina de Greef en Hans Ermers. Er is nu een
beginnersgroep en een gevorderdengroep die met gastfotografen werkt. Een project is het om in
2019 te komen tot het uitbrengen van een boekje in samenwerking met de boekenbrunch.
Er werd naar gestreefd op basis van kunst in de wijk te werken naar een tussen verschillende locaties
in Maria-Gewanden roulerend kunstwerk van de gezamenlijke initiatieven van buurtbewoners op de
gebieden van fotografie, schilderen, boetseren, dichtkunst en zang.
3. Communicatie
De werkgroep communicatie bracht in 2018 2 buurtberichten uit, een magazine van 12 tot 16
pagina’s dat in de hele wijk verspreid werd. De groep zorgde ook voor de website, facebook en
(veiligheids) apps, ict middelen en ict cursussen, aan deze cursussen namen gemiddeld 6 tot 10
buurtbewoners deel.
Ook de traditionele middelen zoals telefoon, post en flyers werden door de groep beheerd.
4. Sociaal Domein

De werkgroep Sociaal Domein verzorgde een seniorensociëteit met een bijeenkomst per week en
een jaarprogramma,
Er werd in januari een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd die door ca. 100 buurtbewoners werd
bezocht, tijdens deze bijeenkomst werd een programma met buurtbewoners geboden.
Een beweeggroep moest door afnemend ledental haar activiteiten staken.

Buurtpunt BMV Maria-Gewanden:
In overleg met Stand-By, de gemeente en andere instanties is besloten tot een verbouwing van de
BMV en BS De vlieger omdat de faciliteiten voor een nieuw programma in de BMV niet toereikend
waren, dit zal in 2019 tot uitvoering komen.
Hoe dan om te gaan met de nieuwe activiteiten komt in overleg tot stand in 2019.

Participanten
SBMG heeft regelmatig overleg met allerlei organisaties die in de wijk actief zijn en die de
doelstelling van onze stichting ondersteunen.
a. Stichting Wingerdhuis
De Stichting Wingerdhuis vertegenwoordigt in samenwerking met SBMG de belangen van de
bewoners van de Kasteelbuurt
b. Stichting Terschuren
De Stichting Terschuren vertegenwoordigt in samenwerking met SBMG de bewoners van de buurt
Terschuren op velerlei gebieden.
c. Stichting Schopla
De Stichting Schopla vertegenwoordigt in samenwerking met SBMG de belangen van de bewoners
van de Steenkoolstraat, Opbraakstraat, Raambouwstrraat, Schudgootstraat Lampisteriestraat en
Neerbraakstraat op velerlei gebieden.
d. Comitee Juliana Bernardlaan
Het Comitee Juliana Bernardlaan vertegenwoordigt in samenwerking met SBMG de belangen van
de bewoners van de Juliana Bernardlaan op velerlei gebieden.
e. Stichting Schurenbergerpark
De Stichting Schurenbergerpark beheert in samenwerking met SBMG het terrein van de vm
sportvelden aan de Randweg.
f.
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In d’Engelensael worden in samenwerking met HAK culturele uitvoeringen georganiseerd die onze
stichting ondersteunt.
g. Financiële ondersteuning.
Meerdere activiteiten van buurtbewoners werden na aanvraag en onderbouwing financieel
ondersteund door SBMG zodat deze activiteiten konden plaatsvinden.
h. Overleg participanten:
Er zijn een aantal participanten waarmee de stichting in nauw overleg staat
TTV
Scouting de Stutters
Speeltuin
Tuindersvereniging Jeugrubbenhof
Woonpunt
Buurtsteun
Sociaal Buurtteam
HBVG
Aquariumvereniging
Alcander

Commissaris gebouwen
De commissaris gebouwen is bestuurslid van het AB. Hij zorgde voor de coördinatie van de
activiteiten in het gebouw en het oplossen van knelpunten.

