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1. Introductie
Aanzet burgerparticipatieprojecten gemeente Maasgouw
In november 2016 ontvingen de inwoners van Thorn een uitnodiging van de
gemeente Maasgouw om ideeën aan te dragen om Thorn mooier en groener te
maken. En zo ontstonden de eerste burgerparticipatieprojecten in Thorn.
Idee
De inwoners Hetty en Hans Cuijten stelden voor het plantsoen, dat aan twee
zijden omgeven ligt door de Vlasaardstraat, anders in te richten om het beter aan
te laten sluiten bij de behoefte van de buurtbewoners. Het kale grasveld met links
en rechts enkele bomen nodigt uit om honden uit te laten en het bredere
gedeelte trekt met name kinderen aan die een balletje willen trappen. Dit maakt
het plantsoen minder aantrekkelijk en zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties.

In april 2017 nodigden de initiatiefnemers in een brief de aanwonenden van
de Vlasaardstraat uit om ideeën aan te dragen om het plantsoen beter af te
stemmen op de wensen van de omwonenden. Tevens verrichtte de
gemeente Maasgouw verkeerstellingen en -metingen om inzicht te krijgen in
de geparkeerde auto’s en snelheden die op dit traject gereden werden.
3 / 23

Informatieavond bewoners
Er kwamen verschillende leuke reacties van de omwonenden. De wensen werden
geïnventariseerd en omgezet in een praatplaatje. Op basis hiervan organiseerde
gemeente Maasgouw in samenwerking met de initiatiefnemers op 12 oktober
2017 een informatieavond voor omwonenden. De belangstellenden waren positief
kritisch en enthousiast.
Werkgroep Vlasaardstraat
Vanuit de belangstellenden meldden zich maar liefst vijf enthousiaste mensen die
het plan samen met Hetty en Hans verder vorm wilden geven. Zo ontstond
werkgroep Vlasaardstraat, die de basis vormde voor de huidige vereniging Park
Vlasaardstraat!
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2. Vereniging Vlasaard Park
Mogen wij ons even voorstellen?
Hetty Cuijten
Toen ik drieëntwintig jaar geleden naar het mooie historische
Thorn verhuisde, had ik het gevoel dat ik op vakantie was. De zon
scheen, lopend door de smalle straatjes met hun oude plaveien.
Er was echter weinig aandacht voor de gebieden buiten de
historische kern. Toen de burgerinitiatieven werden opgehaald,
dacht ik: “wat zou het mooi zijn om van het kale grasveld aan de
Vlasaardstraat een park te maken waar buurtbewoners elkaar
kunnen ontmoeten, kinderen lekker kunnen spelen en mensen een
wandelingetje kunnen maken of van het zonnetje kunnen
genieten.“
Samen met buurtbewoners een plan maken, schept een band. Hoe
mooi is het als je mensen samenbrengt en kunt verbinden?!

Nicole Crutzen
Mijn kinderen spelen regelmatig op het
grasveldje. Buitenspelen is tegenwoordig
niet meer zo vanzelfsprekend, echter vind
ik dit wel belangrijk. Nu de kinderen wat
ouder worden zou een beetje meer
uitdaging op ’t grasveldje wel leuk zijn.
Tijd dus om zelf de handen uit de
mouwen te steken en ervoor te zorgen
dat het een mooie plek wordt voor jong
en oud! Waarmee we stimuleren dat
kinderen weer meer buiten spelen en
waar (groot)ouders elkaar kunnen treffen!
En wat is er nou leuker om samen een
mooie plek te bedenken en te realiseren?
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Hans Cuijten
Mijn naam is Hans Cuijten. Ik ben 55 jaar en heb samen met
mijn vrouw Hetty vijf kinderen en een hond.
Ik heb het erg naar mijn zin in Thorn; het mooie “stadje” met
waardevolle tradities in cultuur en muziek, een groot verleden
en gelegen in een prachtig gebied.
Ik merk dat de samenleving steeds individualistischer wordt en
veel mensen het druk hebben met het leven van hun eigen
levensdoelen. De landelijke overheid trekt zich terug, met wat
zij participatiemaatschappij noemt.
Ik vind het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren aan
het behoud van deze mooie waarden. Daarom ben ik erg blij
met het burgerparticipatieplan van de gemeente Maasgouw,
waarin zij de mogelijkheid bieden om mee te denken én mee
te handelen. Samen maken we de wereld, te beginnen in
Thorn, een beetje mooier, socialer en leefbaarder.
Judith Michiels
Ik ben Judith Michiels, geboren en getogen in Beesel en woon nu
ongeveer 9 jaar met veel plezier in Thorn aan de Vlasaardstraat.
Ik ben getrouwd met Patrick en samen hebben we 2 zoontjes,
Rens en Stijn.
Zij zouden het heel fijn vinden om op het veld voor te kunnen
spelen, maar het is zo jammer dat er altijd veel hondenpoep
ligt en er weinig uitdaging zit in de speelmogelijkheden. Daarom
vind ik het een fijn initiatief om mee te denken en aan mee te
werken om er samen met een enthousiaste groep mensen, een
mooi parkje van te maken.
Michel Quaars
Mijn naam is Michel Quaars en met ons gezin met twee
jonge kinderen wonen we naast het plantsoen aan de
Vlasaardstraat.
Helaas is het geen uitdagende plek voor hen om te spelen
en ook geen fijne ontmoetingsplek voor omwonenden.
Toen de kans zich voor deed om actief mee te denken
over een nieuwe inrichting van het plantsoen aan de
Vlasaardstraat, heb ik die dan ook met beide handen
aangegrepen.
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Ik ben ervan overtuigd dat we in samenspraak met de gemeente Maasgouw en
de buurtbewoners een mooi plan kunnen realiseren om het plantsoen nieuw leven
in te blazen en weer aantrekkelijk te maken voor alle omwonenden.
Dennis Rierink
Hallo, ik ben Dennis Rierink en ondertussen alweer
13 jaar inwoner van ut sjoeanste stedje van Limburg.
Na de voorlichting afgelopen oktober ben ik terecht
gekomen bij het comité. Na mij ruim 10 jaar te
hebben ingezet als vrijwilliger van Jeugdwerk Thorn is
dit voor mij een nieuwe uitdaging om iets te doen
voor de jeugd van Thorn.
In een tijd waar de jeugd al bijna leeft in een digitaal
tijdperk en tablet en playstations de normaalste
zaken zijn geworden voor kinderen om te spelen denk
ik dat het heel belangrijk is dat er veel buiten gepeeld
wordt. Maar waar???
Afgelopen jaren is het er voor de jeugd niet beter op geworden qua faciliteiten en
dit was voor mij de belangrijkste reden om te proberen hier verandering in te
brengen. Natuurlijk hoeft het geen speeltuin te worden, maar wel een plaats die
mooi aangekleed is en toch nog genoeg ruimte biedt waar kinderen zich helemaal
kunnen uitleven.
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3. Doel

Het doel om een buurtpark
te maken is meerledig.

Verbinden
Het park is een middel om mensen te verbinden, ontmoetingen tot stand te
brengen en nieuwe samenwerkingen te creëren. Hiermee wordt vereenzaming
tegen gegaan.
Ontwikkeling kinderen
Verder is buitenspelen gezond voor kinderen. Bewegen op een natuurlijke manier
helpt om op gezond gewicht te blijven, het bevordert de lichamelijke motoriek en
het leert kinderen op jonge leeftijd hoe met elkaar om te gaan.
Hiervoor is het van belang om een veilige en uitdagende speelplek te bieden. Wij
richten ons hierbij op kinderen in de leeftijd van 1-9 jaar.
Door het plaatsen van insectenhuisjes, het aanleggen van een vlinder- en
kruidentuin vervult het park tevens een educatieve functie.
Ontspanning
Het park biedt de mogelijkheid voor ontspanning en vrijetijdsbesteding voor alle
leeftijden, om creatief en recreatief bezig te zijn en daarmee een bijdrage te
leveren aan een harmonische ontwikkeling van de samenleving in ons witte
stadje.

Functies buurtpark
Om de bovengenoemde doelen te waarborgen,
besteedde de vereniging veel aandacht aan het
uitwerken van de diverse functies, rekening
houdend met de inbreng van de buurtbewoners.
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Ontmoeten

Wandelen

Spelen

Genieten
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Picknicken

Uitrustplek voor
fietsers en wandelaars
met watertappunt

Aandacht voor veiligheid

Honden-uitlaatplek
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4. Indeling
Centrale entree
De centrale entree met de verhoogde drempel aan de centrumzijde maakt dat het
park ook voor mensen met rolstoelen, rollators en kinderwagens toegankelijk is.
Ontmoeten
Deze centrale entree wordt ingericht
als ontmoetingsplek met bankjes waar
mensen gezellig kunnen kletsen.
Het park wordt voorzien van picknicktafels
en voldoende bankjes, zodat buurtbewoners elkaar kunnen treffen en
gezellig een praatje kunnen maken. De
opzet is dat mensen weten dat ze in het
park andere mensen zullen treffen om
vereenzaming tegen te gaan.
Er lopen veel fiets- en wandelroutes door
Thorn. Van het voorjaar tot het najaar is het
centrum een trekpleister voor toeristen.
Het park richten we op als buurtpark en
tegelijkertijd kunnen recreanten hier even
uitrusten en een boterhammetje eten.

Wandelpad
Een meanderend pad zorgt dat
wandelaars lekker door het parkje
kunnen kuieren.
Het paadje sluit op voldoende plekken
aan op zijstraten, zodat dit de
bereikbaarheid van het park vergroot.
Voor mensen met rolstoelen, rollators
en kinderwagens is gekozen voor een
half-verhard pad. Zodat het voor zoveel
mogelijk mensen begaanbaar is.
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Speeltoestellen
Vanwege de veiligheid is afgezien van een speeltuinfunctie. Dan zou het park
voor met name de kleinere kinderen meer afgebakend moeten zijn, zodat zij niet
zomaar de straat op kunnen rennen. Hiermee zou het parkeffect verloren gaan.
Wel is het de bedoeling dat wanneer (groot)ouders met kinderen door het park
wandelen, de kinderen op de ene plek bijvoorbeeld kunnen schommelen en een
stukje verderop kunnen duikelen.
De wensen van buurtbewoners zijn meegenomen in het ontwerp van het park.
Voor een rustige en natuurlijke uitstraling kiezen we voor natuurlijke materialen
in plaats van felgekleurde toestellen, passend bij de charme van het witte stadje.
De buurt sprak haar bezorgdheid uit over het eventueel aantrekken van
hangjongeren. Daarom richten de speeltoestellen zich tot een leeftijd van
ongeveer 9 jaar in een overzichtelijk park.
De kinderen van de BuitenSchoolse Opvang (BSO) en kinderen uit de buurt
dachten mee over de inrichting. Een selectie hieruit leidde tot de volgende
toestellen:

een
dubbele
schommel

een steltenparours

een dubbele wip

combitoestel Cactus

een
dubbbel
duikelrek

een klimboomstam

stappaaltjes
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Veiligheid
Voor de veiligheid van de kinderen komt achter elk
speeltoestel een haagje van 60 centimeter in de
vorm van een halve cirkel.

Genieten
Het park wordt, buiten de centrale entree,
Voorzien van diverse banken verdeeld over
park. Enkele banken die ’s zomer in de schaduw
van de reeds aanwezige bomen staan en enkele
banken die juist vrij staan om te genieten van
de eerste zonnestralen.

De twee oude bomen ter hoogte van de
Broeckmeulenstraat worden voorzien van
twee halfronde banken.

Lage bloeiende beplanting
Om het park het hele jaar door aantrekkelijk te
houden, is gekozen voor bloeiende beplanting die
in de verschillende seizoenen floreert.
We kiezen ervoor de planten maximaal 1 meter
hoog te laten worden, zodat het park te overzien
is en dit een groter gevoel van veiligheid creëert.
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Picknicken
Het park wordt door sommige buurtbewoners
gebruikt om ’s zomers met een groepje
vrienden te picknicken. Deze functie wilden
we behouden en verbeteren door voldoende
ruimte in het park te laten, waar je kunt
picknicken in een omgeving waar de kinderen
zich lekker kunnen vermaken.

Honden-uitlaatplek
Het is goed om te kijken naar hoe een ruimte
wordt gebruikt. Hondeneigenaren vinden het
prettig om ’s avonds voor het naar bed gaan
hun blije viervoeter nog even op het plantsoen
uit te laten. Daarom wilden wij dit faciliteren
met als doel overlast van hondenpoep, op
plekken waar kinderen spelen, te voorkomen.
In het park is een mooie ruimte voorzien waarbinnen de baasjes hun trouwe
makker(s) kunnen uitlaten. Aan het begin en aan het einde van dit hondenuitlaatgebied plaatsen we een dichte prullenbak voor de hondenpoepzakjes met
een ludiek bordje. Zo hopen we dat iedereen op zijn manier van het park kan
genieten zonder overlast te veroorzaken voor de overige gebruikers.

Schoon park
Om het park schoon te houden, zullen diverse
prullenbakken worden geplaatst in de natuurlijke
uitstraling van het park.
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5.Groeibriljantje
Het park wordt gezien als een groeibriljantje. Dit betekent dat bij de eerste
inrichting het park nog wensen openlaat, die in een later stadium kunnen worden
vervuld.
Watertappunt
Het streven is om op termijn een
WML-watertappunt aan te leggen.

Jeu-de-boules-veldje
Het park biedt ruimte om jeu de boules te spelen. In
eerste instantie op gras. Indien de behoefte groter blijkt,
zal op den duur een jeu-de-boules-veldje worden
aangelegd. Geen officiële baan, maar een Fransuitstralend veldje voor gezinswedstrijdjes.
Vlindertuin
Op termijn zal een hoekje van het park worden
ingericht als vlindertuin om de biodiversiteit te
bevorderen.

Kruidentuin
Het idee is om een hoekje in te richten als kruidentuin.
Hoe leuk is het om je eigen kruiden te kweken, met
beleid te plukken of knippen en in jouw gerechten te
verwerken?

Theetuin
Weer een ander hoekje zal worden ingericht met
theeplanten. Bloemen en blaadjes knippen voor verse
thee of om te drogen en jouw eigen thee maken.
Heerlijk!
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6. Tijdlijn
november 2016

De gemeente Maasgouw vraagt aan alle inwoners van Thorn
om mee te denken om hun buurt mooier en groener te
maken. Veel inwoners brachten hun ideeën in.

januari 2017

Met de inwoners die zich op hadden gegeven voor de
projectgroep “Thorn, mooier en groener” maakt de
gemeente een selectie van de ideeën en ontstonden de
trekkers per plan.

april 2017

De initiatiefnemers nodigen in een brief alle aanwonende
aan de Vlasaardstraat uit om mee te denken over de
inrichting van het plantsoen om het beter aan te laten
sluiten aan hun wensen.

mei 2017

Verschillende enthousiaste buurtbewoners reageren. De
ingebrachte ideeën werden geïnventariseerd en
gecategoriseerd.

juni 2017

De verkeerskundige van de gemeente Maasgouw voert
verkeersmetingen en -tellingen uit.

juli 2017

De ingebrachte ideeën en de uitkomst van de
verkeersmetingen en -tellingen worden meegenomen in
een eerste uitwerking.

september 2017

Bespreking van de uitgewerkte ideeën in de projectgroep
“Thorn, mooier en groener”.

oktober 2017

De bewonersavond werd georganiseerd om de eerste
bevindingen te delen en te sparren over de eerste opzet.
Een groepje van vijf enthousiaste mensen melden zich aan
om samen met Hetty en Hans Cuijten het plan verder uit te
werken. In het eerste overleg wordt vooral gekeken om het
conceptplan aan te passen aan de inbreng vanuit de
bewonersavond.

november 2017

Speeltuinwerk Limburg geeft veel bruikbare tips over met
name het oprichten van een stichting of een vereniging,
beheer en onderhoud van speeltoestellen, de
ondergrond en ruimte rondom de verschillende toestellen,
het betrekken van school en buiten schoolse opvang bij het
plan en het samenstellen van een moodboard.
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november 2017

De plaatselijke kunstenares, Martine Zevenhek, zegt toe
om in de vorm van een kunstwerk een bijdrage te leveren
aan het park.

december 2017

Het comité legt het plan voor aan de Coen Knoops en John
van den Berg van de gemeente. Zij zullen het plan intern
bespreken en dit terugkoppelen aan het Comité.

januari 2018

De vereniging “Vlasaard Park” wordt officieel
opgericht. Zij buigt zich over sponsorcontracten en maakt
een overzicht van mogelijke sponsoren. Er wordt gestart
met het opstellen van een Projectplan. Een bankrekening
voor vereniging “Vlasaard Park” wordt geopend ten
behoeve van de sponsorgelden.

februari 2018

Terugkoppeling van de gemeente Maasgouw. Enkele zaken
in het plan worden aangepast. Bijvoorbeeld dat de centrale
entree van het park in het wegvlak wordt meegenomen,
wordt te kostbaar.

eind februari 2018 De gemeente werkt het plan tot in detail uit.
maart 2018

Er zal een 3D van het plan worden gemaakt, zodat deze 3D
tijdens de bewonersavond kan worden gepresenteerd.
Het projectplan definitief maken.

28 maart 2018

Bewonersavond

1e helft april 2018

Eventuele opmerkingen vanuit de bewonersavond
meenemen in het plan.
Benaderen van sponsoren.

Half april 2018

Start van de eerste werkzaamheden.
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7. Beheer & Onderhoud
Een plan ontwerpen voor een park waarin alle wensen van omwonenden zijn
verwerkt en het inrichten van het park is één. Maar dan …
Een park blijft alleen zijn uitstraling houden als ook aan het beheer en onderhoud
aandacht wordt besteed. Dit is ook de insteek van dit burgerparticipatieproject.
Betrokken buurtbewoners die zich samen verantwoordelijk voelen voor hun park.
Vereniging Vlasaard Park ziet zorgdragen voor het beheer en het onderhoud ook
als haar taak. De gemeente Maasgouw heeft toegezegd dat zij voor het maaien
en snoeien zal zorgdragen. Het verdere beheer en onderhoud ligt bij ons,
burgers.
De vereniging vormt een aantal comités, waarvan een verenigingslid aan het
betreffende comité sturing geeft:

-

Het comité beheer zorgt enkele keren per jaar
voor het schoffelen en het onkruid wieden. Zij
hebben ook iemand die met regelmaat zwerfafval
opraapt.

- Het comité Onderhoud bestaat uit handige
mannen en vrouwen die de nodige klussen op
zich nemen.

-

Het Activiteitencomité zorgt dat er met
regelmaat activiteiten worden georganiseerd
om buurtbewoners te betrekken bij het
buurtpark en met elkaar in contact te brengen.
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8. Activiteiten
Een van de taken die de Vereniging Vlasaard Park zich stelt, is om het park
levendig te houden.
Jaarlijks zullen er diverse activiteiten worden gehouden om het doel dat
buurtbewoners elkaar treffen, leren kennen en samen zijn, te versterken.

NL doet
Ieder voorjaar (maart) zal de vereniging
mensen enthousiasmeren om gezamenlijk
te klussen in het park, zodat het
aantrekkelijk blijft.

Burendag
Jaarlijks in september tijdens Burendag zal
de vereniging een activiteit organiseren in
het park, om mensen te blijven verbinden.

Jeu-de-boules wedstrijd
Met regelmaat zullen jeu-de-boules
wedstrijden voor amateurs worden
gehouden.

Picknick-middag
Een picknick-middag voor kinderen
en hun opa’s en oma’s.

-

Workshops of kennissessies:
Maak je eigen thee
Kweek je eigen kruiden
Welke vlinders bezoeken onze vlindertuin?
Insectenhuisje maken
Vogelhuisje maken
Boomstamschilderen
Spellenmiddag
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9. Financiering
De gemeente Maasgouw heeft voor elke kern geld beschikbaar gesteld voor
burgerparticipatieprojecten. Vlasaard Park is één van de projecten waarvoor de
gemeente een deel van het beschikbare geld zal inzetten.
Een straat ter hoogte van de Broeckmeulenstraat
onderbreekt het huidige plantsoen. Om een
aaneengesloten park te realiseren, zal deze straat er
tussenuit worden gehaald.
De vereniging wil een actieve financiële bijdrage
leveren voor de speeltoestellen, prullenbakken,
borden voor bij de honden-uitlaatplek en
picknicktafels. De gemeente heeft nog oude banken,
die opgeknapt dienen te worden. Om extra
investeringen te beperken wil de vereniging op het
aanbod van de gemeente ingaan en deze banken
samen met de buurt op te knappen.
Voor de inrichting, het onderhoud en het levendig houden van het park, is het
streven van de vereniging om een bedrag van circa € 50.000,-- te verwerven via
sponsorgelden.
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Hiervoor bieden wij sponsorpakketten aan voor hoofdtoestelsponsors,
subtoestelsponsors, algemeen sponsor en sponsor in natura.
Bij de centrale entree komt een bord met de
naamsvermelding van de hoofdtoestelsponsors.
Een hoofdtoestelsponsor sponsort vanaf € 2.500,-.
Deze sponsor doneert een compleet speeltoestel en krijgt
hiervoor:
o naamsvermelding op het speeltoestel
o naamsvermelding op het entreebord
o facebookvermeldingen
o uitnodiging voor de opening
o Vermelding bij de opening
Een subtoestelsponsor is een sponsor die tussen de € 500,-- en € 2.500,-doneert.
Deze sponsort samen met andere sponsor(en) een toestel met daarbij:
o naamsvermelding bij het speeltoestel
(samen met de andere sponsor(en) van dit toestel)
o eenmalig sponsorvermelding facebook
o uitnodiging voor opening
o vermelding bij de opening.
Een sponsor doneert een bedrag tot € 250,-- en krijgt hiervoor:
o eenmalige sponsorvermelding op facebook
o uitnodiging voor de opening
o vermelding bij de opening
Een sponsor in natura doneert een product of dienst met betrekking tot de
inrichting van het park. Met de waarde die het product of dienst vertegenwoordigt
valt deze sponsor onder de bovenstaande categorie sponsor.
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10. Contact
Vereniging Vlasaard Park
Voorzitter:

Hetty Cuijten

Secretaris:

Nicole Crutzen

Penningmeester:

Hans Cuijten

Leden:

Dennis Rierink

e-mailadres: post@vlasaardpark.nl

Judith Michiels
Michel Quaars

Wil je onze vereniging versterken?
Vind je het park een leuk initiatief en wil je meedenken of
mee organiseren, meld je je dan aan als lid via
post@vlasaardpark.nl en je treft een team van leuke
enthousiaste mensen aan, die je graag welkom heten!

Ideeën
Heb je leuke ideeën/tips voor het park of de activiteiten,
laat het ons weten op ons bovenstaand e-mailadres.
Wij staan open voor jouw idee!

Sponsoring
Spreekt onze manier om de bewoners van ons
“witte stadje” samen te binden u aan en zou u dit
initiatief willen steunen met een financiële bijdrage
of een bijdrage in natura, dan verzoeken wij u
contact op te nemen via post@vlasaardpark.nl.
Uw bijdrage is van harte welkom!
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11. Bedankt
Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij dit realistische plan vanuit mooie
maatschappelijke doelen kunnen realiseren en in stand houden. U ook?!
Doe dan mee!
Namens alle leden van de vereniging, omwonenden en passanten hartelijk
dank voor uw steun en tot ziens in het Vlasaard Park!
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