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Trots op het dorp Holtum
Op de flipover vellen is de respons van de mensen geschreven die eerder de verkennende kaarten
hebben ingevuld. Aan de hand hiervan is aan de inwoners gevraagd of ze dingen missen, of dat er
punten zijn die nog toegevoegd moeten worden. De mensen zijn trots op het dorp waarin ze
wonen. Ze zijn trots op de gemeente waarin ze wonen. Dit kwam heel duidelijk naar voren en het
mocht gezegd worden volgens de meerderheid. Hier werd nog aan toegevoegd dat de mensen blij
zijn met de Buiten Beter App. Volgens de inwoners is dit een snelle en makkelijke manier om de
gemeente over een probleem te informeren. De komst van deze app is een vooruitgang geweest.
Punten die verder nog op de flipover staan en aan bod zijn gekomen: Trots op de vele goede
voorzieningen, Stadspark(en) en Dierenpark Born, verenigingsleven en eensgezindheid binnen de
kernen, het nieuwe elan en verbondenheid in Holtum, werkgelegenheid, topsportklimaat en
evenementen (Fortuna, Eaters, Lions, Hellas, Scoop, Buchten Wielercommité)
Waar liggen de zorgen?
De inwoners waren het er onderling over eens dat er meer toezicht moet komen i.v.m. de
veiligheid in de gemeente. Er is te weinig handhavingscapaciteit i.r.t. veiligheid en criminaliteit.
Ook de term vergrijzing kwam ter sprake. Doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt
en er volgens de inwoners niet genoeg voorzieningen zijn voor ouderen, ontstaat er eenzaamheid.
Hier zou de gemeente meer aandacht aan moeten besteden.
Punten die verder nog op de flipover staan en aan bod zijn gekomen: Groenonderhoud &
onderhoud openbare ruimte & zwerfvuil & afvaldumpingen, uitdijende industrie & risico milieu &
toename verkeer – stank, overlast en horizonvervuiling windmolens, verbreding A2, uitstraling
entrees dorpen, communicatie gemeentebestuur en ambtelijke organisatie met inwoners,
woningen voor starters.
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Suggesties voor de toekomst
Iets wat tijdens de hele bijeenkomst naar voren kwam is de bereidheid om mee te participeren met
de gemeente. De inwoners geven aan dat ze bereid zijn zelf initiatief te nemen.
Punten die verder nog op de flipover staan en aan bod zijn gekomen: Geen grote projecten meer
maar projecten dichtbij de inwoners, inwoners meer betrekken, zodanig onderhoud dat
verloedering en verpaupering niet toeslaan, ondersteunen Holtum 2.0, periodieke
bewonersbijeenkomsten bijv. thematisch, behouden milieuparken, meer investeren in
duurzaamheid.

Bijlage 1: beeldverslag
Bijlage 2: deelnemerslijst
Bijlage 3: processchema
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BIJLAGE 1

BEELDVERSLAG
Stadsdeelmanager en gespreksleider Eugene Lebon
verteld over de achtergronden van het overleg en
schetst het programma van de bijeenkomst.

Tijdens de discussieronde voert de groep
inwoners met Eugene Lebon, wethouder
Meekels en Wethouder Joosten een gesprek
over waar ze trots op zijn.
Op de flipovers staan al een paar voorbeelden
hiervan. Deze voorbeelden zijn de afgelopen
weken door inwoners schriftelijk ingebracht.

Goede inhoudelijke discussies. Sommige
inwoners hadden persoonlijke ergernissen, ook
hiervoor was ruimte om deze aan bod te laten
komen.
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BIJLAGE 2

DEELNEMERSLIJST
Inwoners Holtum




Belangstellenden uit verkenning
Dorpsplatform Buchten
Buurtplatform Holtum

College



Wethouder Joosten
Wethouder Meekels

Ambtelijke organisatie
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Eugene Lebon
Maud Lemmens

BIJLAGE 3

PROCES SCHEMA
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