
 

 

 

 

Betreft: Uitnodiging meedoen met inspiratieboek ‘Buggenum 2030’ 

Datum: januari 2020 

 

 

Geachte inwoner, vereniging, ondernemer van Buggenum, 

De Dorpsraad nodigt u uit om mee te denken over de toekomst van Buggenum. Hoe vindt u dat 

Buggenum er over 10 jaar uit moet zien. Wat vindt u nodig om een fijn en leefbaar dorp te houden?  

Vijf jaar geleden hielden we een enquête. Bijna alle inwoners bleken toen het behoud van de 

voorzieningen (Antoniusschool en de Roffert) belangrijk te vinden. Maar ook zaken die te maken hebben 

met milieu, natuur, verkeer, welzijn en veiligheid. We zijn toen werkgroepen gestart rondom deze 

thema’s. De resultaten daarvan vindt u terug op website Dorpsraadbuggenum.nl 

Nu gaan we een stapje verder.  Het is namelijk zeer gewenst dat er een gedeelde toekomstvisie komt. 

Zeker in een gemeente met 16 dorpskernen is het belangrijk dat we ons als dorp onderscheiden en goed 

duidelijk maken waar we met Buggenum naar toe willen. Daarmee kunnen we nog beter samen de 

schouders zetten onder de toekomst van ons dorp en staan we veel sterker bij onderhandelingen met 

overheidsinstanties.  

De Dorpsraad Buggenum nodigt u dan ook van harte uit om mee te doen met project ‘Buggenum 2030’ 

Wat u kunt verwachten  

Stap 1: In februari en maart rouleren ‘Inspiratieboeken’ door Buggenum. Dit zijn klappers, waarin u  uw 

ideeën kunt uitwerken, over hoe Buggenum er over 10 jaar uit zou moeten zien. Dit kan zowel tekstueel 

als met tekeningen, collages, foto’s enz. U kunt ook zelf bladen toevoegen. Het hele gezin mag meedoen.  

Meer uitleg staat in de boeken. En ook de naam van een contactpersoon bij wie u terecht kunt met 

vragen.  

Het is de bedoeling dat u het boek maximaal 3 dagen in huis houdt en daarna doorgeeft aan de buren of 

aan de contactpersoon. 

Stap 2: Als alle boeken verzameld zijn, volgen twee bijeenkomsten voor alle inwoners.  

Tijdens de eerste bijeenkomst worden de opgehaalde ideeën gepresenteerd en bepalen we samen welke 

ideeën het belangrijkste zijn om verder uit te werken. Ook vragen we wie mee wil gaan helpen  

De twee bijeenkomst is gericht op het bepalen van de haalbaarheid van de ideeën die gekozen zijn. We 

onderzoeken verder wie en wat nodig is voor de realisatie en welke werkwijze het meest geschikt is. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3: De door de inwoners van Buggenum samen gemaakte toekomstvisie wordt vastgelegd in een 

boek genaamd ‘Buggenum 2030’. De inhoud van dat boek vormt de leidraad voor de Dorpsraad voor de 

komende 10 jaar. Er komt ook in te staan hoe het vervolg wordt aangepakt.  

Als het financieel haalbaar is  krijgen alle inwoners het boek. We gaan het ook gebruiken bij onze  

contacten met overheids- en andere instanties. Belangrijk is dat zij Buggenum duidelijker op hun netvlies 

krijgen en keuzes voor ons dorp kunnen maken die aansluiten bij de behoeften van de inwoners.  

En nog iets! 

De dorpsraad bestaat uit 8 bestuursleden. Daarvan moeten er 4 dit jaar aftreden vanwege het bereiken 

van de maximale bestuurstermijn van 12 jaar. Er zijn dus nieuwe bestuursleden nodig wil de Dorpsraad 

blijven bestaan.  

Project ‘Buggenum 2030’ is een fijn moment om in te stappen. Dan bent u vanaf het begin bij de 

uitwerking betrokken. We hopen vooral ook op aanmeldingen van de jongere generatie (20-50jr.)  Zij zijn 

de toekomst van Buggenum. Het zou niet goed zijn als die leeftijdsgroep geen onderdeel meer uitmaakt 

van de Dorpsraad. Maar natuurlijk is ook de ervaring van andere leeftijden zeer welkom. 

Weet u iemand die geschikt is voor een bestuursfunctie in de Dorpsraad, of ben u zelf geïnteresseerd? 

Neem dan contact met een van ons op. We maken dan een afspraak voor een gesprek waarbij we uitleg 

geven over wat er bij komt kijken.  

Maar nu eerst aan de slag met de Inspiratieboeken. U werkt toch ook mee aan de toekomst van 

Buggenum? Samen kunnen we ervoor zorgen dat Buggenum nog mooier wordt. 

We wensen u heel veel plezier en inspiratie! 

Dorpsraad Buggenum 

Marie-José Baur (voorzitter), Ton Boonen (secretaris), Peter Geraets (penningmeester), Ger Brouns, Cor 

Dings, Thea Eggels, Ton Metsemakers, Chantal Wijers. 

 

 

 


