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Agenda1. Opening 
voorzitter Jos Nijsten

2. Coöperatie BurgerInitiatief Genhout 
waarom , wat en hoe
voorzitter Jos Nijsten

3. Financiering 
penningmeester Bernd Wijnen

4. Verzoek van de Stichting Gemeenschapshuis Genhout aan de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout om de stichting over te 
nemen. Het bestuur van  de coöperatie stelt de leden voor om daarmee in te stemmen.
toelichting Maarten Vonhögen voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Genhout en Jos Nijsten 

5. Presentatie Projecten
1. Wonen

Marie-José de Bruijn
2. Samenleven

De Sjtal, welkom nieuwe inwoners en nieuwe wereldburgers, jeugdactiviteiten
Renee Lucassen, Jos Nijsten

2. Een Podium voor Genhout
Raymond Swelsen

3. Dorpsgaard-Samentuin
Nico Verwer

4. Accommodatie
Chris Vroemen

5. Mobiliteit
Jürgen Ubachs

6. Nieuwe ideeën? 

7. Sluiting



Coöperatie BurgerInitiatief Genhout 
waarom, wat en hoe



Realisatie Projecten Dorpsvisie en toekomstige 
nieuwe projecten,  rechtspersoon nodig!

waarom?



wat voor een  rechtspersoon?

Voorwaarde:   democratisch
Leden Genhout moet kunnen stemmen over onderwerpen vooral 
daar waar er voor- en tegenstanders zullen zijn

Twee mogelijkheden:

1. Vereniging

2. Coöperatie

21 juli bijeenkomst veertig actief betrokken; presentatie 
dorpscoöperatie Beringe
Gekozen voor coöperatie, leent zich goed voor 
projectorganisatie

wat?



hoe realiseren we het?
Statuten

Doelstellingen:

1. Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten

2. Het bevorderen van de sociale samenhang binnen  de Genhouter
gemeenschap

3. Het collectieve inkopen van producten of diensten

4. Samen te werken met organisaties

5. Het beheren en verzorgen van voorzieningen met een algemeen 
Genhouts belang

6. Als aanspreekpunt te functioneren voor en naar de gemeente Beek

hoe?



hoe realiseren we het?

bestuur

Voorzitter: Jos Nijsten
Secretaris: Jan Bijen
Penningmeester: Bernd Wijnen
Lid: Alice Huntjes-Lucassen
Lid; Max Limpens

hoe?



hoe realiseren we het?

maar de kern van de coöperatie zijn de projecten

kerngroep 
vertegenwoordigers projecten

hoe?



Financiering
penningmeester Bernd Wijnen



Verzoek Stichting 
Gemeenschapshuis Genhout

Maarten Vonhögen 
voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Genhout

Jos Nijsten 
voorzitter Coöperatie BurgerInitiatief

Genhout 



de projecten



wonen  
in Genhout

Marie-José de Bruijn



De groep Wonen heeft de volgende 
activiteiten ontwikkeld

• Een onderzoek door studenten van de Hogeschool Zuyd naar de 
woonwensen van de Genhoutse burgers. 
De resultaten zijn gepresenteerd in een bijeenkomst waarbij ook het 
college B&W en raadsleden aanwezig waren. 

• Een inventarisatie van woningbouw initiatieven in Genhout 

• De organisatie van een Woonbeurs. Die is succesvol  gehouden op 12 
maart . Daar zijn een viertal woonproject door de initiatiefnemers 
gepresenteerd.



De groep Wonen:

• Zet zich om mensen van Genhout te kunnen laten-blijven wonen in 
Genhout. Daartoe  Inventariseert zij woonwensen en biedt een 
podium voor Initiatiefnemers van woonprojecten. 

• Maar neemt geen standpunt in over projecten. Zij neem ook geen
taken van de gemeente over.

• Vraagt mandaat van de ledenvergadering om door te gaan. Die krijgt
ze!



Samenleven

Renee Lucassen en Jos Nijsten



Samenleven sociale projcet

Samenleven initieert en realiseert sociale projecten voor jong en oud

Samenleven kent verschillende activiteiten

i. Welkom nieuwe inwoners (tasje met inhoud)

ii.Welkom nieuwe wereldburgers. Eerste slabbetje is uitgereikt

iii.Sinterklaasfeest

iv.De Sjtal twee maal per week een bijenkomst voor ouderen in het 
gemeenschapshuis. Overleg met Seniorenvereniging vindt plaats. 

v.Aandacht voor eenzame ouderen

vi.Kabouterpad

vii.Jeugd o.m.  upgrading speeltuintje Geneind, activiteiten voor teeners



Welkom 
nieuwe 

bewoners



Welkom Nieuwe Baby

• Jaqueline Frissen

• Elly van Wunnik

• Raymond Swelsen

• Renee Lucassen



een podium voor 
Genhout

Raymond Swelsen



podium

Doelstelling
Het realiseren van een vast podium in het gemeenschapshuis voor voorstellingen maar ook als kleine
repetitieruimte. 
Nevendoelstelling is de exploiteerbaarheid van het Gemeenschapshuis te verbeteren en het behoud van een
feestzaal voor de Genhouter gemeenschap.

projectgroep
• Jan Bijen
• Raymond Swelsen & Jeroen Paulussen - Toneelvereniging Ons Genoegen
• Ron Smeets & Stan Nijsten - Carnavalsvereniging Sjravelaire
• Ben Wouters & Jo Voncken - Fanfare St Antonius
• Mitchell Cremers - Exploitant Gemeenschapshuis
i.s.m. Stichting Gemeenschapshuis Genhout



Podium

Idee Mogelijkheden Haalbaarheid Realisatie

Inventarisatie van 
behoeften en ideeën 
verenigingen

Onderzoek & 
schetsontwerp 
podium langs lange 
zijde zaal 
(garageboxen) en op 
plek van huidige 
douches

Begroting ca. €  160K

20% bijdrage
verenigingen middels
fondsenwerving, 
subsidies en handjes
uit de mouwen

Samenwerking
verenigingen 

Planning uitwerken 
zodra begroting rond 
is.

Tijdslijn



n
uari 2020

Podium



Dorpsgaard-Samentuin 
Genhout

Coöperatie burgerinitiatief Genhout en
gemeenschap brengen samen een

prachtig nieuw verhaal. Burgerkracht op 
z’n best



samenwerken aan iets moois

Toegankelijk voor iedereen! 

Samen lunchen

Jong en oudKinderen kunnen helpen of 
spelen. 

Fruit plukken en eten We leren van elkaar, 
genieten onder de boom

| aanleiding | doelstellingen | ideeën | realisatie | mensen | 



samenwerken aan iets moois

Toegankelijk voor iedereen! 

Samen lunchen

Jong en oudKinderen kunnen helpen of 
spelen. 

Fruit plukken en eten We leren van elkaar, 
genieten onder de boom

| aanleiding | doelstellingen | ideeën | realisatie | mensen | 



samenwerken aan iets moois

Samen brood, vlaai, pizza etc
bakken

Fiets crossbaan

Samen wecken

Workshops 

Een kruidentuin waar mensen  
kunnen genieten

| aanleiding | doelstellingen | ideeën | realisatie | mensen | 



Zorg(en) voor elkaar

| aanleiding | doelstellingen | ideeën | realisatie | mensen | 



Sociale samenhang
Natuur – Creativiteit- Samenhorigheid

Toekomst

Ieder mens heeft zijn eigen unieke talenten en kwaliteiten. Je moet het alleen zien en erin geloven. Als we gebruik 
maken van elkaars competenties zijn de mogelijkheden onbegrensd. Er gaat een wereld open.  Samenwerken aan 
een sociaal vangnet voor jong en oud!

| aanleiding | doelstellingen | ideeën | realisatie | mensen | 



mogelijke activiteiten 

Bezig zijn met de natuur, levende dieren die hun “ding” doen waar jij getuige van kunt 
zijn en….het levert je vaak ook nog heerlijke honing op ook.. 

Een mooie ontmoetingsplek te midden van eetbaar groen, en daarmee de sociale 
binding versterken. 

Bijen houden (Imkerij)

Eetbaar Genhout (kruiden/ moestuin)

| aanleiding | doelstellingen | ideeën | realisatie | mensen | 

Duurzaam gebouw (zelfvoorzienend/ecologisch)
Ruimte voor diverse activiteiten. Denkend aan wecken, workshops, koken etc









Dorpsgaard-Samentuin Genhout 
Begroting en Financiering

• Begroting
€ 195.000

• Financiering
subsidie LEADER
LEADER is een Europees subsidieprogramma om de leefbaarheid en economie op het platteland te ontwikkelen 
en te  versterken. De Europese Unie, de Provincie Limburg en de zestien Zuid-Limburgse gemeenten hebben geld 
beschikbaar gesteld.

Subsidie omvang: € 170.000    eigen (derden) inbreng €  25.000

• Gemeente gevraagd om grond ter beschikking te stellen



Projectgroep Sportaccommodatie

Jeroen Nijsten

Max Solberg

Steef Nijsten

Chris Vroemen



Inleiding

• Na sluiting van zaal Vroemen ontbreekt een culturele zaal met vast 
podium

• Huidige gymzaal ‘Gasterie Genhout Treft’ heeft niet de voorzieningen 
voor multifunctioneel gebruik

• Huidige gymzaal voldoet niet aan normen/aanbevelingen NOC*NSF 
en KVLO 

• Sportactiviteiten samenbrengen op één locatie nabij OBS De Kring



Doelstelling

• Haalbaarheid toetsen van een nieuwe binnensportaccommodatie 
voor onderwijs en sport in Genhout.



Plan van aanpak

1. Inventariseren van behoeften en wensen van de betrokken partijen

2. Informatie samenvoegen in een concept programma van eisen

3. Uitwerken schetsplattengronden – varianten A en B

4. Variantenstudie en haalbaarheid toetsen

5. Advies aan het Burgerinitiatief Genhout



Variant A - optimale variant



Variant A - optimale variant

• Vervanging voor de bestaande 
kleedaccommodatie van GSV

• Deelbaar in 2 zaaldelen (dubbel gebruik 
mogelijk)

• Geschikt voor beweegonderwijs
• Geschikt voor zaalvoetbal
• 4 badmintonvelden
• Handbalveld
• Volleybalveld
• Energieneutraal gebouw

Indicatie bouwkosten € 3 miljoen



Variant B- minimale variant



Variant B- minimale variant

• Vervanging voor de bestaande 
kleedaccommodatie van GSV

• Geschikt voor beweegonderwijs

• 1x badmintonveld

• 1x volleybalveld

• Energieneutraal gebouw

Indicatie bouwkosten € 1,7 miljoen



Vragen/tips?

Info@genhout.nl
Onder vermelding van werkgroep Sportaccommodatie

mailto:Info@genhout.nl


Mobiliteit
een nieuw projectgroep? 

Jürgen Ubachs



Jürgen Ubachs

• Denkt aan projecten als autosharing, carpoolen, samen naar 
evenementen gaan e.d. 

• Zoekt belangstellen. Die kunnen zich aanmelden bij Jürgen 
ubachsjurgen@gmail.com
tel 06-51657832

mailto:ubachsjurgen@gmail.com


Nieuwe Ideeën ???


