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Nieuwsbrief 2015-1 

 
 

De bijeenkomst van de wijk Céramique op 4 oktober 2015 
 
Dank zij de opkomst van een 140-tal wijkbewoners mag de eerste bijeenkomst, die het nieuwe 
buurtplatform Céramique heeft georganiseerd, als geslaagd beschouwd worden.  
Het buurtplatform maakte van de gelegenheid gebruik om zijn bedoelingen breder uit te dragen 
en aan te geven welke concrete zaken zich al aangediend hebben. Tevens konden de 
wijkbewoners aangeven welke ideeën zij hebben om de leefbaarheid in onze wijk te stimuleren. 
En van dit laatste werd verrassend veel gebruik gemaakt. 
 

Wat ziet het buurtplatform als zijn taak 
Bij het oprichten van de stichting heeft het platform zijn doelstellingen geformuleerd (zie op de 
website www.bpfceramique.nl onder Documenten). Om de hierbij gebruikte formele taal 
begrijpelijk te maken is een en ander in gewone mensentaal gegoten met als kernbegrippen: 
burgerparticipatie, spreekbuis, “groepsgericht”, groen- milieu, veiligheid, sociale aspecten, 
leefmilieu en leefbaarheid, samenwerken, infrastructuur, informatie vergaren en verstrekken, 
verbinden, faciliteren, enthousiasmeren, ideeën verzamelen en zoveel mogelijk (doen) 
uitvoeren. 
Veel van deze zaken zijn ingegeven door een veranderde strategie in het gemeentelijk beleid. 
Het streven van de overheid is om te groeien naar een participatiemaatschappij waarbij men 
zich terugtrekt op diverse gebieden met de bedoeling dat de burger hier (meer) 
verantwoordelijkheid gaat nemen. Wel wil men initiatieven in personele en materiële zin 
ondersteunen. Financiële ondersteuning wordt gegeven aan de hand van zogenaamde tenders 
(projectaanvragen vanuit de burgers met projectplan en financiële onderbouwing). Het zonder 
meer geven van subsidie is dan ook afgeschaft. 
 

Huidige aandachtspunten 
 Kunst in de wijk.  Omdat de inschrijving op de gemeentelijke voorjaarstender met een 

project op het gebied van kunst (nog) niet de goedkeuring kon wegdragen is een alternatieve 
vorm voorgesteld: presenteren van kunstproducten van professionele en amateur 
kunstbeoefenaars in en aan de wijk, het stimuleren van kunstbeoefening door middel van 
workshops voor “beginnelingen”. Het is verheugend dat royaal gereageerd is op de oproep 
tot deelname aan een werkgroep die een en ander gaat uitwerken en organiseren. Ook zijn 
diverse aanmeldingen ontvangen van kunstbeoefenaars die mee willen werken. En er zijn 
zelfs aanmeldingen voor het verzorgen c.q. deelname aan workshops op diverse gebieden. 
Een verrassend aanbod kwam van het Restauratie Atelier Limburg (gevestigd in de 
Wiebengahal) om meerdere sessies voor belangstellenden te houden waarbij een kijkje 
“achter de schermen” gegeven wordt. Hiervoor hebben zich al een aantal aanwezigen 
aangemeld. Er volgt nog een wervingsactie. 

 Groen in de wijk. De gemeente wil de groenvoorziening in alle wijken op een basaal 
niveau brengen en ook nog maar basaal onderhoud plegen. Bewoners kunnen initiatief 
nemen om de voorziening op hoger niveau te brengen. Materieel kan ondersteuning 
gevraagd worden maar aanplant en onderhoud moet dan door de burgers zelf gedaan 
worden. Wat zich in ieder geval voor Céramique al voordeed zijn de bloemschalen op 
Plein1992. Deze zijn voorlopig behouden, maar voor nieuwe aanplant en onderhoud moet 
nog een oplossing gevonden worden, anders gaan de bloemschalen weg. Er is een 
aanmelding hiervoor, maar uitbreiding is natuurlijk van harte welkom. Dan is er overleg met 
de gemeente om eventueel tot buurttuinen te komen (maar dan in aangepaste vormgeving). 
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Het is nog niet duidelijk of hier bredere 
belangstelling voor bestaat. Dit kan dus 
nog gemeld worden. Als er buurttuinen 
komen dan zullen er ook bijenkorven in 
geplaatst worden. Het snoeien van bomen 
zal altijd door/via de gemeente plaatsvinden omdat dit professioneel moet gebeuren. De 
bomen van Avenue Céramique en de Ruiterij baren zorg. Er zal actie ondernomen worden 
om in de snoeiplannen opgenomen te worden. 

 PR/communicatie. Het buurtplatform heeft er voor gezorgd dat een website gemaakt is 
zodat veel zaken via dit medium bekend gemaakt kunnen worden. Kijk daarom regelmatig 
eens op www.bpfceramique.nl   . Tevens is een Facebook- pagina aangemaakt zodat ook dit 
medium voor communicatie kan worden ingezet. Een meer traditioneel medium is het blad 
Groet Wiek. Hierin zullen steeds artikelen geplaatst worden. Omdat dit niet actueel kan zijn 
wordt  een databank van e-mailadressen aangelegd. Hierop is bij de bijeenkomst weer een 
royale aanvulling gekomen zodat er momenteel tegen de 200 adressen benaderd kunnen 
worden zonder dat er massaal postzegels geplakt  hoeven te worden. Aanvulling kan 
natuurlijk altijd nog door een e mail te sturen naar algemeen@bpfceramique.nl  

 Waterschoorsteen. Toen Céramique “ontmanteld” is zijn 4 zaken over gebleven: de 
Wiebengahal, de Bordenhal, de villa en de waterschoorsteen bij de Wiebengahal. Deze 
laatste is echter afgebroken toen het museum gebouwd is. De architecten Coenen en König 
hadden gehoopt dat dit vrij unieke bouwwerk behouden was gebleven. Zij zijn toen bezig 
gegaan om alsnog een plek te geven aan dit industrieel erfgoed (van 43 meter hoogte). Het 
ontwerp werd bestekklaar gemaakt  en de financiën waren ongeveer rond toen de crisis roet 
in het eten gooide. Het buurtplatform wil zich sterk maken om alsnog tot realisatie te komen. 
Beide architecten willen het initiatief nemen om de financiers weer te bewegen om hun 
bijdrage te leveren, als plaats wordt voorgesteld bij het museum naast de Kennedybrug, met 
een trappartij die het mogelijk maakt om van de stad naar het museum te gaan. Bij de 
bijeenkomst hebben een aantal wijkbewoners al ingetekend om tot een club “vrienden van..” 
te komen die (morele) steun zal geven aan het initiatief. Deelname staat uiteraard nog altijd 
open en kan via e mail aangegeven worden. 

 Problematiek Plein 1992. Er is regelmatig melding van overlast op Plein 1992. Om het 
verwijtende vingertje op te heffen, de politie in te schakelen, ruzie te maken lijkt niet de 
oplossing te bieden. Op initiatief van de directie van het Centre Céramique is een aantal 
instanties, waar onder het buurtplatform, uitgenodigd om te gaan kijken of er andere wegen 
te bewandelen zijn die deze problematiek effectiever aanpakken. Als werktitel is gekozen 
“Begrip voor elkaar”. Daar de directeur van het CC inmiddels afscheid genomen heeft wil het 
buurtplatform het initiatief niet laten sneuvelen en heeft de voortrekkersrol toegezegd. Om 
speciale kennis en ervaring op dit terrein mede in te brengen is een oproep gedaan tijdens 
de bijeenkomst. Hierop hebben zich enkele personen reeds aangemeld om een bijdrage te 
leveren. Ook hier is natuurlijk nog ruimte voor meer deskundigen. 

 

Financiën 
Voor het eerste jaar is een startsubsidie beschikbaar gesteld door de gemeente. Hiervan zijn 
zaken als de website en de bijeenkomst bekostigd. Een deel is bestemd voor initiatieven van 
bewoners (activiteitenbudget). Hiervan is nog niets besteed en er liggen dus mogelijkheden voor 
initiatieven. De (toekomstige) bekostiging via tenders brengt veel onzekerheid mee op financieel 
gebied. Er is door de gezamenlijke buurtplatforms een discussie op gang gebracht om toch wat 
meer zekerheid, ook in de toekomst, in te bouwen. 
 

Ontmoetingspunt  
Een vraagpunt is of de wijk een eigen ontmoetingspunt / gemeenschapsruimte moet hebben. 
Het hangt natuurlijk van de behoefte af en van de initiatieven die om (ruimtelijke) faciliteiten 
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vragen die moeilijk in de aanwezige ruimten 
kunnen plaatsvinden. Punt van zorg is 
natuurlijk hoe een en ander dan te 
financieren en te beheren is. Hier zijn nog 
geen duidelijke plannen voor. 

 
Ideeën van bewoners 
Zoals eerder al aangegeven werden heel wat ideeën aangedragen. Om een indruk te kunnen 
krijgen worden deze alvast in steekwoorden opgesomd. 
Wijk-hulpdienst opzetten, lezingencyclus, cursussen, kerstsamenzang, schilderles, diverse clubs, 
inloopmiddag, concerten in de div. tuinen, kleinere verhuureenheden (bijvoorbeeld kiosk met 
terras) op Avenue Céramique, kinderkunstwerk op plein, meer zichtbare levendigheid in de 
wijk, fondswerving kunst, vorkje prikken, golfkar vervoer, Sona-boog op Plein 1992, zorg café’s, 
bridge. 
Het bestuur van het buurtplatform zal zo snel mogelijk met de inbrengers van de ideeën contact 
opnemen en samen kijken of en hoe een en ander te realiseren is. Als u zich aangesproken voelt 
door een of meer van de ideeën en u zou willen meewerken aan de realisering dan kunt u zich 
natuurlijk aanmelden via ons e- mailadres algemeen@bpfceramique.nl  
 

Afronding  
Een zeer tevreden voorzitter Hans Reuser sloot de bijeenkomst af met het uitspreken van zijn 
dank voor ieders aanwezigheid en inbreng. Een van de bedoelingen van de middag was om 
contacten te laten leggen tussen de bewoners. En dat bleek ook op ruime schaal te gebeuren. 
Ook in die zin was de middag geslaagd. 
Over de diverse reeds lopende en nieuwe initiatieven zal regelmatig verslag gedaan worden via 
een digitale nieuwsbrief (naar de ons bekende e mailadressen) en de website.  
De op 4 oktober gebruikte presentatie kunt u, in iets aangepaste vorm, terugvinden op onze 
website onder het kopje Documenten.  
 
Omdat het buurtplatform andere belangen meent te moeten behartigen dan VVE’s zal met de 
voorzitters van de VVE’s in Céramique overleg gevoerd gaan worden ter afstemming. 
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