
 

1e Nieuwsbrief  Dorpsontwikkelingsplan Baarlo.  
 
Tijdens de  presentatieavond van het Dorpsontwikkelingsplan op donderdag 22 maart j.l. in zaal 

Unitas waren ca. 125 Baarlonaren aanwezig. Na de presentatie zijn er boeiende gesprekken 
gevoerd over de diverse domeinen en speerpunten die hierin genoemd zijn. Hieronder een 
kort overzicht van de voorlopige uitkomst van deze rondetafel gesprekken. 

 
 
Domein Welzijn 
Het Kernteam, onderdeel van het Dorpsoverleg,  is al volop bezig met vele vrijwilligers om diverse  
zorg- en welzijnstaken op te pakken. Er kwamen vele zorg gerelateerde items aan de orde aan deze 
tafel. 
Wat duidelijk wordt tijdens zo’n avond is dat ieder mens anders denkt over een bepaald thema. 

Iedereen kijkt en beleeft op een andere manier.  Dat maakt het interessant, door te brainstormen 

komen er andere ideeën op tafel en ook andere manieren om tot een oplossing te komen.  Wat de 

groep verder aangeeft is dat het meewerken aan een bepaald project, met een begin en eind, te 

overzien is. Men wil zich daarvoor best inzetten. Het kernteam neemt contact op met de mensen die 

aan gegeven hebben zich in te willen zetten. 

Domein Opgroeien 

Basisschool de Diamant wil graag naar één locatie met de voorkeur nabij de sporthal. Er wordt 

gestreefd naar een integraal kindcentrum.  Stichting Kerobei de overkoepelende stichting van de 

Diamant zal hierin als kartrekker fungeren. En het dorpsoverleg Baarlo op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen.  

Speelvoorzieningen; er zijn enkele initiatieven die samen met Vorkmeer worden opgepakt om uit te 

werken en draagvlag te creëren. De mogelijkheid van speelvoorzieningen wordt  ook meegenomen 

bij het project Kwistbeek waarin kasteelpark het Kempke wordt betrokken. 

 

Domein Opgroeien  Jongeren 

Het gaat over het exploitabel maken van het gebouw en de behoefte aan activiteiten voor jongen. 
Hiervoor is nodig te onderzoeken wat er speelt in Baarlo en waar  de kansen liggen voor Sjiwa, breng 
de behoefte goed in beeld. Sjiwa gaat hierover contact zoeken met de Baarlose verenigingen. 
Ondersteuning in dit traject kan ook gevonden worden bij de combinatie functionaris of de 
jongerenwerker van Vorkmeer. Enkele deelnemers aan deze tafel waren ook bereid om 
ondersteuning te bieden in dit proces. 
 
Domein Recreatie , verenigingen in Baarlo. 

Dit was een leuke sessie waarbij door de tafelbegeleiders een diepere inkijk is gegeven op de 
problematieken en uitdagingen waar de Baarlose verenigingen mee van doen hebben.  
De 'waarom'-vraag is toegelicht met welke reden een paar verenigingen zich bij elkaar hebben 
gebracht. Hierdoor ontstonden inzichten en werd er goed op de eigen sitiuatie ingezoomd.  
Als er meer  interesse is om hierbij aan te sluiten kunt u contact opnemen met Koen Hendriks 

koenhendriks@outlook.com 

 

 

 

 



Domein Recreatie , toerisme en branding van Baarlo. 

Gespreksleider Lion Kniest heeft verteld over de werkgroep die al volop bezig is met de branding (de 

bedoeling om de naamsbekendheid te vergroten) van Baarlo. Indien u hierbij wilt aansluiten kunt u 

contact opnemen met het Dorpsoverleg. 

 

Domein Wonen,  
Doortrekken van het fietspad door Kuukven, ontsluiting Kuukven en oversteek bij de Voort moet 
hoog op de prioriteiten lijst. Deze items worden opgepakt door kartrekker Jules Dorsers en Bert 
Zeegers.   Er hebben zich meer mensen aangemeld die ook  wil ook meedenken. 
In de Bong  zijn snelheids beperking wenselijk . Gerben Geraedts en Bert Zeegers trekken hier de kar. 
De Buurt whats’app in Baarlo verder uitbreiden. Dit is een item waar Bert Zeegers al volop mee bezig 
is. 
 
Domein Wonen m.n. Centrum,  
De groep was erg groot, veel belangstelling en er bleek ook spreke van veel tegenstrijdige belangen. 
Dit tekent ook dat de ‘beleving’ van het centrum veel mensen raakt. Henk Gielen (voorzitter 
winkeliersvereniging)  wil neemt de leiding om te onderzoeken welke kansen hier liggen voor het 
verbeteren van de veiligheid en de beleving . John van Horck (roze Engel) , dhr. Teeuwen (bewoner) 
en  Peter van Wijlick gaan hier actief aan deelnemen. 
 
Tot slot 
Bovenstaand is een korte weergave van wat er besproken is. Het is uiteraard geen compleet verslag. 
Een aantal werkgroepen was al actief en andere groepen zijn met een van bovenstaande domeinen / 
speerpunten aan de slag gegaan. Als er ontwikkelingen zijn melden wij dit via de website of facebook 
van het dorpsoverleg.  Wil je actief meewerken, meld je dan bij het dorpsoverleg of  rechtstreeks bij 
de genoemde personen. Houd vooral het enthousiasme van 22  maart vast.  
 
We zetten samen de schouders onder een mooi , veilig en leefbaar Baarlo 


