Jaaroverzicht 2019 Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
1. Nieuwjaarsontvangst
Begin januari was er een Nieuwjaarsontvangst voor buurtbewoners waarbij optredens werden
verzorgd door mensen uit de buurt.
2. Bongaardpark
Een initiatief voor het Bongaardpark in samenwerking met Gebrookerbos, Woonpunt, Leisure Lane
en gemeente heeft geleid tot het realiseren van het park midden in de wijk.
Het terrein is ca. 5000 m2 groot.
Er zijn bewonersbijeenkomsten geweest om plannen te maken en informatie uit te wisselen hierbij
waren gemiddeld 40 mensen aanwezig.
Bewoners waren actief bij het inrichten en onderhoud van het park.
Fondsen zijn benaderd waarbij ca. € 40.000 werd bijeengebracht
Een workshop van Kern met Pit in Ospel werd bezocht.
Bij de ingebruikname waren ca. 150 bewoners, 3 wethouders en genodigden aanwezig.
Een rustpunt van de Leisure Lane bij het Bongaardpark is in ontwerp.
3. Senioren
Aan de wekelijkse seniorenbijeenkomsten namen gemiddeld 30 personen deel.
Een gevarieerd programma deels educatief, deels onderhoudend werd geboden.
4. Computerclub
Wekelijks waren bijeenkomsten waarbij buurtbewoners het gebruik van computer, laptop en tablet
werd bijgebracht
5. Fotoclub
Maandelijks waren bijeenkomsten met gastfotografen en wisselende thema’s
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6. Boekenbrunch
Maandelijks was er een boekenbrunch met gastschrijvers en uitgevers, met Dick Gebuys als
moderator.
7. Muziek
Een aantal avonden werd klassieke muziek gepresenteerd door Toine Sporken
8. Opera
Een operabezoek Madama Butterfly heeft plaatsgevonden, waar 47 buurtbewoners aan deelnamen
9. AED
3 AED’s 24/7 bereikbaar zijn gerealiseerd in de wijk mede door initiatieven van buurtbewoners.
10. AED cursussen
Bij een aantal cursussen voor het gebruik van de AED werden ca. 40 personen opgeleid.
11. Initiatieven in de wijk
Meerdere initiatieven in de wijk werden financieel ondersteund, o.a. Schopla, Terschuren, Geloof en
Vriendschap, Bongaardpark, Schurenbergerpark.
12. Participanten
Er waren 3 participantenbijeenkomsten waarbij ervaringen in de wijk werden uitgewisseld
13. AB vergaderingen
6 vergaderingen met het algemene bestuur hebben plaatsgevonden
14. DB vergaderingen
Regelmatig waren DB vergaderingen (14 daagse cyclus)
15. Viergebrook
Een stichting werd opgericht om de samenwerking van de vier stichtingen buurtbeheer in
Hoensbroek te verstevigen.
In een aantal vergaderingen werd de structuur en het beleid vastgelegd.
Een bevrijdingsfeest voor Hoensbroek werd georganiseerd
Voor 2020 word het Koningsdagfeest georganiseerd

16. Kernteam
Bij een aantal kernteamvergaderingen werden algemene zaken met de vier stichtingen buurtbeheer
besproken waarbij geregeld gasten aanwezig waren.
17. Veiligheid
Bij een bewonersbijeenkomst met een gastspreker van CCV (Het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid) was het thema het subjectieve veiligheidsgevoel in de wijk.
18. Buurtberichten
Er zijn 4 edities van buurtberichten ( 12 en 16 pagina’s) in de wijk verspreid.
19. Website, facebook.
Een aantal websites en facebookpagina’s werden onderhouden, o.a. SBMG, HAK, Bongaardpark,
Schurenbergerpark.
20. Pastoorskuilenweg
In samenwerking met de gemeente en SBWM wordt de pastoorskuilenweg heringericht (bomen en
groen), een bewonersbijeenkomst was in november.
21. Mijnbouwstraat
Een aantal bewonersbijeenkomsten waren er door ontevredenheid over het groen in de wijk m.n. de
Mijnbouwstraat en omgeving.
De mijnbouwstraat en omgeving werd opnieuw ingericht met bomen en heesters
22. Afwatering Langstraat
De afwatering van de Langstraat wordt verbeterd door aangeven van de problematiek door onze
stichting.
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23. BMV De vlieger
BSO
Humankind is nieuwe partner in de BMV met een BSO, alles gebeurt in goed overleg
Standby
Standby maakt gebruik van de BMV De vlieger, enige overleggen met de gebruikers (19) en
gemeente hebben plaatsgevonden.
BS de vlieger
In goed overleg maakt BS De vlieger gebruik van de BMV
Aanpassingen BMV
Voor het goed laten functioneren van de gebruikers zijn een aantal bouwkundige aanpassingen
gerealiseerd.
24. Trees Verburg
Er was een voorstelling voor de kleintjes van BS De vlieger die door SBMG werd gefinancierd
25. Blokfluitproject
Er was een blokfluitproject waarbij kinderen van drie scholen in Hoensbroek 10 blokfluitlessen
kregen.
26. BS de vlieger
Er was meermaals overleg met de BS de vlieger
27. EOA
Er was een aantal keren overleg over projecten met de EOA (eerste opvang anderstaligen) aan de
Steenkoolstraat
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