
BERICHT VAN DE GEMEENTE HORST AAN DE MAAS:  

 
Hoe en waar wil jij wonen in de toekomst? 

De komende weken gaan we in gesprek met onze inwoners over het thema wonen. Dit doen 
we tijdens een dorpentour. 

De eerste bijeenkomst staat gepland op maandag 23 september 2019. Dan gaan we in De 
Torrekoel in Kronenberg graag het gesprek aan over ‘Goed wonen voor iedereen’ met 
inwoners van de dorpen Sevenum, Kronenberg, Evertsoord, Griendtsveen en America. 
 
Goed wonen voor iedereen 
Wonen is een thema dat volop in de spotlights staat. Er ligt een Masterplan Wonen, maar 
omdat de wereld op woninggebied snel veranderd is het belangrijk dat wij blijven mee 
veranderen. We willen in alle dorpen ophalen wat er leeft op woongebied en de kengetallen 
die wij hebben toetsen bij de inwoners. 
 
Dorpentour 
Tijdens de dorpentour willen we graag met ieder dorp in gesprek komen. Uiteraard is ieder 
dorp uniek en toch spelen in verschillende dorpen op woongebied soortgelijke vraagstukken. 
Om ook van elkaar te kunnen leren pakken we iedere avond een paar dorpen samen. De 
dorpentour wonen is gepland op: 

• Voor de dorpen Sevenum, Kronenberg, Evertsoord, Griendtsveen en America: 
Maandag 23 september 2019 van 19.30 tot 21.30 uur, locatie De Torrekoel te Kronenberg. 

• Voor de dorpen Horst, Hegelsom, Meterik en Melderslo: 
Maandag 21 oktober 2019 19.30 tot 21.30 uur, locatie Raadzaal Gemeentehuis Horst aan de 
Maas 

• voor de dorpen Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Swolgen, Tienray 
en Meerlo: 
Maandag 28 oktober 2019 19.30 tot 21.30 uur, locatie Sporting Swolgen-Tienray. 

 
Aanmelden 
Om de bijeenkomsten in goede banen te kunnen leiden, vragen we je om je aan te melden. 
Dat doe je door een mail te sturen naar b.rops@horstaandemaas.nl, waarin je naast jouw 
naam vermeld naar welke bijeenkomst je komt en met hoeveel personen. 
 

Het programma voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: 

19.30 uur        Ontvangst  

19.45 uur        Start bijeenkomst en presentatie  

Kelly van Rijsewijk, projectleider wonen, geeft een presentatie.  

Aan bod komen onder andere; de ontwikkelingen op het gebied van wonen, 

wat  

wij daar als gemeente tot nu toe mee gedaan hebben en welke ontwikkelingen 

we  

specifiek voor de verschillende dorpen zien.  

Bij dit laatste punt is tijdens de presentatie nadrukkelijk ruimte voor interactie. 

20.15 uur        Ronde tafelgesprekken. 



                        Na deze presentatie gaan we ons in vier groepen buigen over vragen als:  

-   Wat heeft u nodig om fijn te kunnen wonen? 

-   Wat zou reden voor u zijn om te verhuizen? 

-   Kunt u en wilt u in de toekomst in uw huidige woning blijven wonen? 

-   Heeft u voorkeur voor huur dan wel koop? 

21.00 uur        Terugkoppeling per groep  

21:15 uur        Gezamenlijke afronding 

21.30 uur        Einde bijeenkomst 

 

Zie ook: https://www.horstaandemaas.nl/hoe-en-waar-wilt-u-wonen-de-toekomst 
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