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PERSBERICHT

Inleiding
De lokale en landelijke overheid trekt zich steeds verder terug, ook wel de kanteling van de
maatschappij genoemd. Dit brengt nieuwe uitdagingen, met name voor de kleinere kernen. Inwoners
van kleine kernen zullen steeds meer zelf voor hun leefomgeving moeten gaan zorgen. De kleine
kernen zullen zelfredzaam moeten worden en de vraag is welke organisatiestructuur daarbij het
beste past.

Baexem
Een groep betrokken inwoners van Baexem herkent bovenstaande problematiek ook voor Baexem
en neemt de handschoen op om aan de slag te gaan. De gedachte is een organisatie in het leven te
roepen met de naam “Hart voor Baexem” die door en voor inwoners van de kern Baexem gerund
wordt en energie binnen Baexem vrijmaakt om de leefbaarheid duurzaam te kunnen waarborgen. Na
enkele brainstormbijeenkomsten is er een heuse Missie voor Hart voor Baexem geformuleerd.

Missie
Het ‘droombeeld’ voor de toekomst is dat Baexem een dorp zal zijn en blijven waar mensen ‘lekker
leven’ omdat ze met elkaar in gesprek zijn en samen activiteiten organiseren en beleven. Een dorp
waar pro-actief en positief met (nieuwe) uitdagingen wordt omgegaan door de bewoners. Een dorp
waar jeugd, werkenden en ouderen aandacht hebben voor elkaars belangen en behoeftes en waar
de bewoners er als groep(en) zelf voor zorgen dat deze behoeftes ook daadwerkelijk ingevuld
kunnen worden.
Hart voor Baexem onderscheidt diverse doelgroepen in Baexem waarvoor zij iets kunnen gaan
betekenen: Buurten, Verenigingen, Inwoners, Jongeren – Werkenden – Ouderen, Bedrijfsleven,
Dorpsraad, Gemeente Leudal, Kerk.

Doelstellingen
‘Hart voor Baexem’ zal als organisatie moeten groeien in de rol die zij wil spelen in het dorp.
Doelstellingen voor de lange termijn kunnen alleen waargemaakt worden als de inwoners van
Baexem ook daadwerkelijk gaan (h)erkennen en beleven dat ‘Hart voor Baexem’ een verschil kan
maken en waarde toevoegt ten aanzien van de leefbaarheid. Daarbij zal juist ook goede afbakening
van taken van belang zijn zodat verwachtingen aansluiten bij het haalbare. Voor 2014/2015 worden
daarom de doelstellingen beperkt tot:
 Het opzetten van een professionele organisatie.
 Alle inwoners van Baexem laten weten dat ‘Hart voor Baexem’ bestaat en wat de
doelstellingen zijn.
 Voor ten minste 3 van de benoemde doelgroepen binnen Baexem een concrete actie
ondernomen hebben, waar die betreffende doelgroep een voordeel mee kan opdoen.
 Door de gemeente (h)erkend als een centraal aanspreekpunt voor de inwoners van Baexem.
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Startsein
Hart voor Baexem heeft zijn eerste activiteit reeds achter de rug. Afgelopen kerstperiode is een
mooie kerstboom met veel lampjes op het kerkplein in Baexem geplaatst en is een wenskaart
verspreid onder alle inwoners van Baexem. Deze hebben reeds mooie wensen voor het dorp Baexem
opgeleverd. Om de nieuwsgierigheid te prikkelen is Hart voor Baexem gestart zonder de
initiatiefnemers bekend te maken. Afgelopen week is een flyer in Baexem verspreid waar de
initiatiefnemers zich bekend maken en Hart voor Baexem voorstellen. Het zijn Luuk Venner, Rob
Peeters, Johan Mulder, Geert Janssen, Peter Francot, Nicky Martens en Judith Raaijmakers.
Op maandag 31 maart organiseert Hart voor Baexem een bijeenkomst voor alle inwoners van
Baexem in Baexheimerhof, aanvang 20.00 uur. Een agenda voor deze avond volgt nog.
Ideeën en/of wensen voor Baexem blijven welkom op hartvoorbaexem@gmail.com.

