Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren:

Blij in Beesel, vandaag,
morgen en overmorgen

Visie Blij in Beesel, vandaag,
morgen en overmorgen
Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners over Beesel weergeeft.
Opgemaakt uit de vele gesprekken met inwoners, bedrijven en verenigingen. In het
park, op school, bij (sport))activiteiten of tijdens één van de avonden in de kernen.
Al met al mooie verhalen en ideeën.
Inwoners van Reuver, Offenbeek en Beesel koesteren de mooie dingen die er nu al
zijn in onze dorpen. Om deze te behouden en om verder te blijven werken aan onze
gemeenschap, hebben inwoners acht speerpunten benoemd. Deze strip geeft hier
een beeld van.

1) Bedrijvig

Gemeenschap met veel voorzieningen
zoals winkels, uitsgaansgelegenheden,
station, accommodaties), weinig
leegstand en veel bedrijven

2) Samenwerking

Gemeenschap met goed samenspel
tussen inwoners, bedrijven,
organisaties, verenigingen, gemeente
en waar we gezamenlijk onze visie
verwezenlijken en uitdragen
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3) Beleven

Gemeenschap waar veel te doen
is: activiteiten, evenementen,
verenigingsleven, sport, cultuur,
recreatie )en waar we eenzaamheid
tegengaan
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4) Fijn wonen

Mooie, groene, rustige, goed
onderhouden en duurzame
woongemeenschap. Met voldoende
woningen voor jong en oud in een
groene omgeving
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5) Gemeente in gemeenschap
Gemeenschap met een benaderbare,
meedenkende, communicerende en
faciliterende gemeente

6) Jong

Gemeenschap met ruimte voor
jongeren: starterswoningen, eigen
plek, activiteiten, meedenken en
meedoen
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7) Saamhorigheid

Veilige, sociale en verbonden
gemeenschap

8) Dorp

Gemeenschap met eigen identiteit
(kleinschalig en dorps karakter)
waarin we snel schakelen door
korte lijnen
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Heel veel leesen kijkplezier!

BEDRIJVIG

Wij moeten nog even
shoppen in Reuver en
offenbeek en gaan daarna
op het terras zitten in
Beesel. Ga je mee Sem?

Wij kunnen van geluk
spreken dat er zoveel
winkels in de gemeente
zijn

JA!

van de winkels die leeg
staan, worden de etalages
goed benut. zo blijft alles
er aantrekkelijk uit zien
Daar zijn veel
mensen blij mee!
Kom we gaan
lekker een
terrasje pakken

Hetzelfde terrasje, 10 jaar later

Weet je nog, in deze winkel
werd 10 jaar geleden kunst
in de etalage geplaatst

Inderdaad, snel
daarna is er een
nieuwe winkelier
ingetrokken

Heerlijk!
proost
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Inwoners vinden goede voorzieningen belangrijk. dichtbij huis. voor boodschappen, uitgaan,
reizen, sporten, hobby’s. en een goed ondernemingsklimaat, waardoor er veel bedrijven zijn
en weinig leegstand.

SAMENWERKING

zonder samenwerking ben je nergens; een goed en gelijkwaardig samenspel tussen inwoners, bedrijven,
organisaties, verenigingen en gemeente. Ook voor verwezenlijkeN en uitdragen
van de visie Blij in Beesel geldt: samen!
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Beleven
Een feest
voor jong en
oud, iedereen
uit de regio is
welkom!

Laten wij iets bedenken
waar heel Reuver en
Beesel bij elkaar komen!
En dat in de vorm van een
feest?!

Dit is erg interessant voor
alle inwoners

AKKOORD!

Er wordt
hard gewerkt
door al onze
vrijwilligers!
Het schiet op..…

15 jaar later

iedereen
slaapt weeR..
Wat was het
een geweldig
feest!

Wat blijft het leuk na
al die jaren
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Inwoners houden van een actieve en gezellige gemeenschap, waar we eenzaamheid tegengaan. met
veel activiteiten, evenementen, recreatie en een bloeiend verenigingsleven voor sport en cultuur.

FIJN WONEN
goed idee! wij zouden namelijk
heel graag een starterswoning
willen kopen

Laten wij een avond organiseren
voor de jeugd van beesel!
de jeugd is de toekomst...

wat een mooie
plannen. is er ook
genoeg groen en
zijn de woningen
duurzaam?

natuurlijk, overal is aan
gedacht. de locaties zijn
klaar voor de toekomst

5 jaar later

Wij zijn nog steeds blij met de
kans die wij toen kregen

Investeer nu in de
toekomst! alleen dan
kom je verder en blijft
het fantastisch wonen in
onze dorpen

Inwoners genieten van een mooie, groene, rustigE, goed onderhouden en duurzame
woonomgeving. met voldoende woningen voor jong en oud.
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GEMEENTE IN
GEMEENSCHAP

inwoners, ondernemers en vereniginen proberen hun
IDEEEN voor de gemeenschap met elkaar te realiseren
Wat zou het mooi
zijn als onze
honden veilig los
kunnen lopen

Misschien is een
hondenspeelweide
een idee?

WOEF!

De gemeente denkt mee bij dit soort
initiatieven en ondersteunt waar nodig

Wij lopen al een hele
tijd met een idee rond.
Laten wij de gemeente
erbij betrekken!

Samen kijken naar de
mogelijkheden

Goed plan!

op deze manier komen wij samen tot de beste oplossing
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De gemeente is onderdeel van de gemeenschap. Staat energiek tussen haar inwoners, denkt mee
en doet mee. Verbindt partijen, communiceert en faciliteert. een benaderbare gemeente, met
een hoge kwaliteit van dienstverlening.

JONG
Ga jij ook
buiten
Limburg
studeren?

Ik ga elke
dag op en
neer naar
Maastricht

Gemeente
Beesel

leuk, al die
activiteiten
in deze dorpen!

6 jaar later

Voor onze leeftijd
is er altijd iets!

Wat is het toch heerlijk
dat we deze duurzame
starterswoning hebben
kunnen kopen

Inwoners vinden aandacht voor jongeren in onze dorpen belangrijk. De wens is een gemeenschap die
aantrekkelijk is voor de jeugd, met een eigen plek en eigen activiteiten en voldoende
starterswoningen. met jongeren die meedenken en meedoen.
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saamhorigheid
Als vrijwilliger voor
nieuwe inwoners, wil
ik ervoor zorgen dat
iedereen zich hier
thuis voelt

Waar kan ik sporten?

Wij helpen ook met andere
dingen in het leven

Nieuwkomers in onze
gemeente worden
opgenomen in ons
verenigingsleven.
op naar een mooie
toekomst samen!
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Inwoners vinden sociale contacten in de eigen omgeving van groot belang. een veilig, verbonden
gevoel. betrokkenheid bij de eigen buurt, kern of gemeenschap.

dorp

De kaarten liggen er goed voor!

we kennen elkaar en zoeken
elkaar op. de korte lijnen in
onze dorpen zijn een troef,
snel schakelen, snel resultaat

We zijn een dorp: inwoners kennen elkaar, kennen de organisaties en verenigingen. zoeken elkaar op;
zaken zijn snel besproken en in gang gezet. eigen identiteit van onze gemeenschap, kleinschaligheid
en dorps karakter zijn onze troeven.
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Blij in Beesel, vandaag,
morgen en overmorgen

benieuwd naar
onze gezamenlijke
stappen richting
de toekomst?
Op de website en
Facebookpagina van
de gemeente kunnen
jullie de (nieuwe))
stappen rondom
de thema’s volgen.
We nodigen jullie
allemaal uit mee te
doen.

Tot snel!

www.beesel.nl

