
 

 

JAARVERSLAG 2019 VAN STICHTING KERNOVERLEG NATUURLIJK! POSTERT 

 

JANUARI 

Overleg met Reewoude hoe zij een stichting van hun initiatief kunnen maken 

Officiële in gebruik name van de map Nieuw in Postert voor nieuwe dorpsbewoners. De map is 

voorzien van een boekje met al onze clubs, verenigingen en stichtingen, een plattegrond, vouchers 

en Goodies en een middag met ons fietsen door dorp en omgeving met welkomst koffie en vlaai.  

Het hele jaar door onderhoud van de plantentorens aan de Oude Markt 

Steeds meer zoeken we de samenwerking met andere stichtingen, verenigingen en burgers onder 

het motto: samen sterk, samen kun je meer. 

Ook dit jaar doen we actief mee aan het verbeteren van de gemeentelijk website die in april geopend 

wordt, het subsidiebeleid en heldere Taal van de gemeente.  

De Roermondseweg gaat op de schop en dat betekent voor ons extra overlegmomenten met jan 

Trommelen. De bushalte bleek onhandig te liggen bij de basisschool. Deze wordt verplaatst. De 

wegomleidingsborden worden aangepast om iedere ondernemer bereikbaar te houden etc.  

Finn is op zoek naar een locatie voor een fietscrossbaan. 

We zijn op zoek naar een locatie voor een hondenspeelveld om burgers met elkaar in contact te laten 

komen en hondenbezitters tegemoet te komen m.b.t. de hondenbelasting die ze betalen. 

Depodogbakken met gratis hondenpoepzakjes zijn gerealiseerd. De zakjes worden verder ook gratis 

verstrekt. Bovendien krijgen alle afvalbakken in de publieke ruimte een sticker dat daar ook de 

poepzakjes weggegooid mogen worden. Alles om ergernis nummer 1, de hondenpoep op straat, te 

voorkomen.  

MAART 

Deelname aan de Geluksweek. Het is een groot succes. De kinderen mogen zelf komen kleuren, 

knippen en plakken oen daar de Geluksboom: het Bleujend Bömke maken. de Vurenhof zorgt voor 

een boom in de zaal. In de zaal naast ons is Zumba en het kinderdagverblijf Leef Kind in de 

Vurensteeg heeft ook allerlei activiteiten.  

Deelname aan de avond van het VKKL over burgerinitiatieven versus gemeenten. 

Voorstel aan dorpscontactpersonen Harrie Vergoossen en Paul Arns om per dorp te kijken wat er 

goed loopt tussen burgerinitiatieven en gemeente en waar zaken te verbeteren zijn. het VKKL is 

hierbij aanwezig. 

Op zoek naar een hondenspeelveld 



Finn zoekt een locatie voor een fietscrossbaan. 

APRIL 

We starten de werkgroep Speelwei met buurtvereniging Gevaeren, een burgerinitiatief voor een 

crossveld i.s.m. Happy Fit, Jacqueline Aelen, Jan Theunissen, Ken Loete (jongerenwerker van st. 

Menswel) en dorpscontactpersoon Paul Arns om te komen tot een opwaardering voor de speeltuin 

aan de Rector van den Boornlaan. Eventueel misschien ook een hondenspeelveld. het verdient 

aanbeveling in deze wijk met veel statushouders de plek op te waarderen en te werken aan betere 

sociale contacten en integratie. Een speelwei voor jonge en groetere kinderen met attributen die de 

fantasie laten werken. Met een picknickplek. We werken eraan om de buurt mee te nemen in dit 

plan en de kinderen mee te laten beslissen.  

Natuurlijk! Postert organiseert een bijeenkomst van burgerinitiatieven om te inventariseren waar 

burgerinitiatieven en gemeente nu staan. Achterom kijken hoe ver we gekomen zijn en wat we van 

elkaar kunnen leren. Gegevens worden verwerkt in een overzicht en er wordt een PowerPoint van 

gemaakt voor een werklunch met de gemeenteambtenaren.  

De buurt van de Rector van den Boornlaan, een oudere buurt in Posterholt, heeft veel nieuwe 

inwoners waaronder mensen voor de sociale woningbouw uit Roermond en statushouders. De 

sociale samenhang is weggevallen in de eens zo sterke wijk. Hoe krijgen we de mensen met elkaar in 

contact en hoe zorgen we ervoor dat het weer een leuke buurt wordt? We denken erover na.  

MEI 

De rest van de Hoofdstraat tussen de Donck en de kerk wordt ook aangepakt. Er is over leg met Jan 

Trommelen. Er zullen nog diverse overlegmomenten volgen. 

Er is een infomiddag voor de bewoners van de Rector van den Boornlaan over de de Speelwei. 

De plantentorens en de hanging baskets bij het Raadhuisplein worden door Natuurlijk! Postert 

leeggehaald en opnieuw gevuld met zomergoed. Er is geregeld dat er voldoende mensen zijn om ze 

water te geven en de uitgebloeide bloemen er uit te halen.  

JUNI 

De PowerPointpresentatie van de burgerinitiatieven in Posterholt vindt plaats eind juni. Veel lof voor 

de presentatie en de open sfeer. 

Overlegmomenten over de speelwei met de werkgroep en de gemeente 

JULI 

Overleg met de gemeente en Roerdalen voor Honden op de gemeente. 

Start werkgroep Heldere Taal. 

Problemen met hangjeugd en Rafaello’s. Ze breken er in en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Op 

zoek naar de eigenaar kost veel tijd en levert weinig op.  

Aanvraag subsidie voor Onze Buurt i.v.m. de Speelweide aan de Rector van de Boornlaan.  

Jaarverslag 2018 en 2019 gemaakt.  

Website bijgewerkt. 



AUGUSTUS 

Aanvraag bij Onze Buurt.eu voor subsidie voor de Speelwei 

Paul Arns vraagt experimenteerbudget aan voor de Speelwei 

Verkeersproblemen aangepakt n.a.v. de wegwerkzaamheden op de 2 uitvalswegen in Posterholt. 

SEPTEMBER 

Bijeenkomst Speelwei en start van het Speelweiproject. Er worden werkgroepjes gevormd en taken 

verdeeld. We gaan aan de slag! 

Aanvraag Onze Buurt.eu afgewezen. 

Experimenteerbudget voor de Speelwei ad. 10.000,- toegewezen door de gemeente, 

Opzet Kerstmarkt en Moonlightshopping 

OKTOBER 

Aanvraag bij Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg en hij Kern met Pit. 

Aanvraag bij Burgerinitiatieven Limburg. 

Voorbereidingen voor de Geluksweek 2020. Overleg met kinderopvang Leef Kind over een 

gezamenlijke invulling in de Vurensteeg op de woensdagmiddag met muziek en dans, schminken en 

knutselen voor de Geluksboom die aan het einde van de middag wordt geplant in de tuin van het 

kinderdagverblijf. 

Leef Kind wil graag een blote-voeten-pad. We gaan kijken wat we voor ze kunnen doen. misschien 

kunnen we het groter maken en ook aantrekkelijk maken voor onze toeristenkinderen en er een 

Geluksplek van maken.  

Bijeenkomst werkgroep Speelwei op 25 oktober. Verdere planning en afspraken maken.  

NOVEMBER 

Planning Speelwei: grondverzet, planten haag, plaatsen hekwerk, herinrichten van de speeltuin. 

Eerste fase afgerond.  

Plantorens leeghalen en vullen met winterviolen en de hanging baskets leeghalen voor de winter.  

DECEMBER 

Uitreiking van onze jaarlijkse award het Bleujend Bömke tijdens de kerstmarkt voor bijzondere 

initiatieven die het dorp zelf de moeite waard vond in het afgelopen jaar.  

Stand op de Kerstmarkt en uitreiking van onze jaarlijkse aanmoedigingsprijs het Bleujend Bömke. 

Moonlight Shopping. Een levende kerststal bij de Vurenhof. 

Voorbereidingen (PowerPoint, map vullen en affiches maken) voor de Kern met Pit-dag op 18 januari 

2020. 


