Ander Nieuws
Nieuwsbrief

Communicatiepartner MarkerMedia

Marc Coenen van reclamebureau Marker Media, gelegen op
de Graetheide zal Baeter Buurten helpen met de communicatie. Wij zijn daar uiteraard heel blij mee.

DSM

“DSM is bezig met een studie naar de haalbaarheid van het
ontwikkelen van het grondgebied Graetheide, de 210 ha
grond tussen Guttecoven, Nattenhoven en Graetheide. De
haalbaarheidsstudie is gericht om op het gebied Graetheide
hernieuwbare energie op te wekken en innovaties op het gebied van hernieuwbare energie te faciliteren. Doel: hernieuwbare energie in combinatie met multifunctioneel gebruik van
de ruimte (natuur, recreatie, landbouw).”
Dit doel heeft veel raakvlak met alle thema’s die wij gekozen
hebben. Deze ontwikkelingen zijn voor ons dan ook zeer interessant. DSM wil peilen naar onze ideeën over hoe dit gebied
ruimtelijk ingevuld kan worden. Hiervoor mochten wij naast
de gebruikelijke klankbordgroepen uit andere kernen, met 2
afgevaardigden van Baeter Buurten, op 18 januari deelnemen
aan het ontwerpatelier.

•
•

Baeter buurten nieuws
Graetheide groeit

Helpt bij aanmaken van FACEBOOK
Publiceert 2 à 3 nieuwsbrieven op papier per jaar

Kirsten Hendrix en Marjon Heutmekers hebben Baeter
Buurten vertegenwoordigd. Daarnaast waren o.a. provincie, gemeente, Graetheide comité en landschapsarchitecten
aanwezig. Iedereen heeft tijdens de Baeter Buurten bijeenkomst op 8 januari punten mogen aandragen die wij namens
de bewoners van Graetheide hebben ingebracht. Ook de
punten die in eerdere bijeenkomsten zijn besproken hebben
wij meegenomen naar de bijeenkomst. Zo stond voor ons
het belang van natuur en de broodwinning van de agrariërs
voorop. Tevens kan de herinrichting gevolgen hebben voor de
verkeersbestemming en dus de verkeersinrichting van onze
straat. Ook dat hebben wij aangekaart. Wij houden jullie op
de hoogte.

Middels deze nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte van de eerste stappen die binnen onze buurt zijn gezet. Door de gemeenschap te versterken kunnen we veel bereiken. Zo verbeteren we de leefbaarheid in onze buurt op een duurzame manier.
Alleen al door elkaar op te zoeken en naar elkaar te luisteren zijn er nu al mooie initiatieven ontstaan. Ook als je geen actieve
rol wilt binnen BAETER BUURTEN, koffiedrinkers zijn ook welkom!

Groetjes Marjon Heutmekers- Olijve

Nieuws uit de 3 werkgroepen
1 Werkgroep leefbaarheid (Coördinator Kirsten Hendrix)

Uitstapje Vilt, voorbeeld waar burgerparticipatie toe kan leiden.
Vilt is een klein buurtgenootschap waar de bewoners reeds
80 projecten gerealiseerd hebben. Van pluktuinen tot wandelpaden en kunstbankjes. De leefbaarheid is hier enorm
verbeterd. Hiermee zijn zij een inspirerend voorbeeld van wat
je met burgerparticipatie kunt bereiken. Wij zijn uitgenodigd
om in Vilt te gaan kijken. Het uitstapje zal op zaterdagmiddag
19 Mei plaatsvinden.

De volgende bijeenkomst

Vertrek 13:00 uur vanaf het Heihöfke
14:00 uur presentatie
14:30 Rondgang buiten langs de projecten
16:00 koffie met vlaai (voor eigen rekening)
16:30 Heives
Aanmelden kan d.m.v. een mail aan
info@graetheide.nl
Afhankelijk van het aantal deelnemers
kunnen wij evt. vervoer coördineren.

Doelstelling: “leven en laten maar we helpen elkaar wanneer gewenst”

Enquête: grote respons van bijna 50%
Top 5 wensen waar wij komend jaar mee aan
de slag gaan:
•
•
•
•
•

Tijdens de volgende bijeenkomst op zaterdag 7 april kunnen
wij elkaar van 16:00 tot 17:30 uur bijpraten. Nieuwsgierig?
Iedereen is welkom!

Vormgeving en realisatie

Jaarlijks buurtfeest met de gehele buurt
workshops in de avond (diverse invullingen)
voor elkaar post/pakketjes wegbrengen
openbaar vervoer op Graetheide
multiveld voor jong en oud

Activiteiten voor jeugd en ouderen zullen afzonderlijk worden gecommuniceerd. U heeft in
de enquête aangegeven op welke manier u op
de hoogte gehouden wilt worden. Wij houden rekening met deze afzonderlijke wensen.
Mocht het onverhoopt zo zijn dat u iets mist,
laat het ons weten dan kunnen wij onze communicatie aanpassen en verbeteren.

Wat is al gebeurd

• Kerststukjes Actie

ca. 20 Kinderen brachten een zelfgemaakt kerststukje naar een oudere, alleenstaande of zieke buurtbewoner. Naar eigen
inzicht uitgekozen. Mocht u een tip hebben voor een bewoner die volgend jaar ook blij wordt van een kerststukje,
geef het ons door.

• BuurtpreventieAPP
Er is een buurtpreventie app waarin onraad gemeld kan
worden. Zo vergroten wij de veiligheid in onze buurt. Er zijn
afgelopen week borden geplaatst om vandalen te
Waarschuwen. Bent u nog geen lid van de
buurtpreventie app? stuur dan een berichtje naar:
06 1046 88050 (Maurice Salden)
Aan de buurtpreventie app zijn huisregels verbonden. Deze
treft u aan in de bijlage.
•
SOCIALE BAETER BUURTEN WhatsApp
Omdat er ook zaken zijn waar communiceren via WhatsApp
zich goed voor leent maar die niet thuishoren in de buurtpreventie, is er een BAETER BUURTEN app.

Wanneer u nog niet deelneemt aan deze app maar dit wel
zou willen kunt u zich aanmelden door een WhatsApp te
sturen naar: 06-18083009 (Bart de Grave)
•
AED PLAATSING
Onze straat zal worden voorzien van een AED. Wanneer en
waar precies horen wij binnenkort. Om de AED succesvol te
laten werken is het noodzakelijk dat er voldoende (opgeleide)
vrijwilligers zijn. Met veel plezier delen wij mede dat we nu al
voldoende aanmeldingen hebben om dit waar te maken. De
vrijwilligers die nog niet in het bezit van een certificaat zijn,
krijgen kosteloos een cursus aangeboden. Natuurlijk is hoe
meer hoe beter. U kunt zich nog aanmelden..... (of juist niet)

2 Werkgroep schoon Graetheide

3 Werkgroep verkeersveiligheid (Coördinator tijdelijk Chris Ariaans, vacature)
Doelstelling: “We gaan voor een verkeersveilige Graetheide waar op duurzaame wijze ingericht, bewoners, voetgangers en fietsers Veilig kunnen deelnemen aan het verkeer”

De werkgroep bedenkt een plan om de verkeersveiligheid in
de buurt te verbeteren. Problemen en ideeën zijn in kaart gebracht en worden gebundeld. Er is een melding gemaakt van
de onveilige situatie bij Veilig Verkeer Nederland. Wij hebben
de verkeersdeskundige expertise van VVN gevraagd om met
ons mee te denken en te adviseren. Daarna zullen er stappen
naar de lokale overheid worden gezet.
Alle kleine beetjes helpen
•
Om te laten zien dat een aanpassing van de bestaande
situatie noodzakelijk is, vraagt VVN of er zoveel mogelijk
bewoners een melding willen maken op het
participatiepunt.
•
Een nieuwe melding kun je maken op:
Https://Participatiepunt.vvn.nl

•
•

•

Of je kunt een bestaande melding steunen via:
https://app-participatiepunt.vvn.nl/#/de-kaart
Bijgesloten in deze nieuwsbrief treffen jullie een 30KM
sticker aan. Deze kunnen op de afvalcontainers worden
geplakt zodat er 1x in de 14 dagen extra aandacht voor
de snelheid wordt gevraagd.
Middels de bijgevoegde enquete, wil VVN inzicht krijgen
in de omvang en aard van de problematiek. U kunt hem
inleveren op Graetheide 6.

Chris Ariaans is vol goede moed gestart als coördinator van
de verkeerswerkgroep. I.v.m. drukte zal hij dit niet blijven. Is
communiceren jouw ding en wil je een steentje bijdragen aan
de veiligheid van onze buurt, mail: info@graetheide.nl

(Coördinator Maurice Salden)

Doelstelling: “Leven in een schone en gezonde omgeving”

4 Overige werkgroep
Zwerfafval heeft de hoogste prioriteit in deze werkgroep.
Vandaar dat wij ons voorlopig hierop richten.
Actie: Op 3 maart zal er een opruimactie plaatsvinden waarbij
zowel de kanaalzijde als het veld volledig schoon zal worden
geveegd. We maken er een gezellige dag van dus ook als u
niet kunt meehelpen, bent u van harte welkom. Meer info
volgt in de
Baeter Buurten app.

Tip: Met de “Buiten Beter” app kunt u zeer snel en eenvoudig
een melding van onvolkomenheden in de openbare ruimte
gedaan kan worden bij de gemeente. Zo worden bijvoorbeeld
zwerfvuil en de gevolgen van vandalisme of storm sneller opgeruimd. U kunt overal binnen 1 minuut een melding maken.
U wordt vervolgens op de hoogte gehouden van de
voortgang. Telefoneren met de gemeente is dan niet meer
nodig. De ervaringen zijn zeer positief. Echt een aanrader.
Hoe meer mensen deze app gebruiken, hoe schoner onze
omgeving wordt!

Op dit moment zijn er drie werkgroepen actief. Mocht u
interesse hebben in deelname in een van de werkgroepen die
nog gevormd moeten worden, geef dit dan door
info@graetheide.nl Bij voldoende aanmeldingen
kan er een nieuwe werkgroep starten.

Nog te vormen werkgroepen:
4. Energieneutraal en zelfvoorzienend
5. Graetheide groen (ecologie)
6. Verantwoord met grondstoffen

