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Leefbaarheid duurzaam waarborgen

*

*

* Initiatiefnemers

* Inleiding

*Baexem – Culturele Ankers

*Missie

*Doelgroepen

*Doelstellingen Lange termijn

*Doelstellingen Korte termijn

*Professionele organisatie

*Financiën

*PR & Communicatie

*Vragen en discussie
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*

Initiatiefnemers van het eerste uur (abc):

*Peter Francot

*Geert Janssen

*Nicky Martens

*Johan Mulder

*Rob Peeters

*Luuk Venner

*

*Landelijke en Lokale overheid trekt zich terug

*Kanteling van de maatschappij

*Met name kleine kernen moeten meer voor 
eigen leefomgeving gaan zorgen

*Oude bestuursstructuren worstelen hiermee

*Drukte en individuele belangen

*Een groep bezorgde inwoners pakt de 
handschoen op

*Organisatiestructuur?
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*

*Gemeente Leudal – 40.000 inwoners

*Baexem – 2700 inwoners

*Zelfstandige gemeente Baexem tot 1991

*1991 Gemeente Heythuysen

*2007 Gemeente Leudal

*Centraal gelegen in Midden-Limburg

*15 minuten naar Weert en Roermond

*30 minuten naar Eindhoven en Maastricht

*

*Baexem als dorp waar het ‘lekker leven’ is

* Inwoners met elkaar in gesprek

*Samen activiteiten organiseren

*Pro-actief nieuwe uitdagingen aangaan

*Jeugd – werkenden – ouderen:

* Aandacht voor elkaar

* Elkaars behoeftes kennen en zien

* Samen invulling geven aan leefbaarheid 
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*

*Hart voor Baexem zal:

*Een platform zijn

*Faciliteren

*Verbinden

*Enthousiasmeren

*Klankborden

*Een denktank zijn

*Baexem levendig houden

*

*Doelgroepen voor Hart voor Baexem:

*Buurten Baexem

*Verenigingen Baexem

* Inwoners Baexem: Jongeren – Werkenden – Ouderen

*Bedrijfsleven Baexem

*Gemeenschapshuis Baexem

*Dorpsraad Baexem (overgang)

*Andere Kernen binnen Leudal

*Gemeente Leudal

*Kerk

*AZC

*…
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*

*Baexem laten stralen als levend dorp

*Het ‘kloppend hart’ zijn van activiteiten voor en door 

inwoners van Baexem

*Het centrale aanspreekpunt zijn voor alle 

verenigingen en belangenorganisaties binnen Baexem

*Het centrale aanspreekpunt zijn binnen Baexem voor 

de gemeente en andere overheden
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*Groeien naar de gewenste rol!!

*Afbakening van taken zodat verwachtingen 

aansluiten bij het haalbare!!

*Doelstellingen voor 2014/2015:

*Alle inwoners bekend met Hart voor Baexem

*Minimaal 75 leden

*Voor minimaal 3 doelgroepen een concrete actie

*Door de gemeente erkend als aanspreekpunt Baexem

*

*Coöperatie Hart voor Baexem

*Geen eigenbelang of eigen gewin maar voor Baexem

*Definitie:

*Een vereniging van personen die op vrijwillige basis 

gezamenlijk hun economische, sociale, ruimtelijke of 

culturele behoeften bevredigen, met een resultaat dat 

ze ieder afzonderlijk niet kunnen bereiken.

*Dit door middel van een onderneming die hun 

collectieve eigendom is en die op democratische wijze 

geleid wordt.
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*

*Waarden en principes:

*Zelfredzaamheid

*Verantwoordelijkheidszin

*Democratie

*Gelijkheid

*Billijkheid en solidariteit

*Eerlijkheid

*Openheid

*Sociale verantwoordelijkheid

*Aandacht voor anderen

*

*Startbegroting € 10.000,00

*Kennis inhuren opstarten Coöperatie

*Communicatie & PR

*Huisstijl ontwikkeling

*Website – sociale media

*Leaflet 

*Vergaderkosten

* Inwoneravonden 
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*

*Communicatieplan nog te maken:

*Zichtbaar en tastbaar maken dat Baexem leeft met 

een eigentijdse wil en eigen identiteit binnen de 

kleurrijke en levendige gemeente Leudal.

*Coöperatie Hart voor Baexem gaat voor Duurzame 

leefbaarheid.

*Aanpak leidend tot verwondering, bespiegeling, 

ontdekking en vooral ook wederzijdse waardering, 

uitwisseling en samenwerking.

*
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*

Leefbaarheid duurzaam waarborgen

*


