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P E R S B E R I C H T 

 
 
HART VOOR BAEXEM AAN DE SLAG 
Het is inmiddels alweer ruim een maand geleden dat een eerste informatie avond georganiseerd is over 'Hart 
voor Baexem'. De opkomst was prima met ca. 150 mensen. Na een presentatie over de doelstellingen van 'Hart 
voor Baexem' en een korte 'Wie Kent Baexem het Beste' quiz , hebben alle aanwezigen enthousiast meegedaan 
om in kleinere groepen meningen en ideeën te delen over een aantal vragen. Uit de antwoorden bleek dat er 
veel goed gaat in Baexem en dat er een rijk en bloeiend verenigingsleven is. Tegelijkertijd is geconcludeerd dat 
er ook nog dingen beter kunnen en dat 'Hart voor Baexem' daar zeker iets in zou kunnen betekenen. Tot slot 
was duidelijk dat veel inwoners bereid zijn om de schouders hier onder te zetten. Dit werd ook nog eens 
bevestigd in de evaluatieformulieren, welke door velen zijn ingevuld. Uiteraard zijn we als initiatiefnemers 
ontzettend blij met deze start en we willen alle aanwezigen nog een keer heel erg hartelijk bedanken 
daarvoor!! 
 
Ondanks de stilte, hebben we sindsdien niet stil gezeten. We hebben de ruime input van de informatieavond 
geanalyseerd en een aantal eerste stappen worden gezet:  
1) Naast de aanwezigheid op Facebook is er dankzij een actieve Baexemer inmiddels een website in de lucht: 
www.hartvoorbaexem.nl. De presentatie en een samenvatting van de inbreng van alle deelnemers op 31 maart 
zijn inmiddels te vinden op deze site. Verder zijn we van plan om op deze site een actueel overzicht van alle 
activiteiten binnen Baexem te geven. De website wordt belangrijk in onze gewenste actieve communicatie. 
2) Met behulp van een betrokken notaris zijn concrete stappen gezet om tot oprichting van de coöperatie te 
komen via een notariële akte. 
3) Een van de zorgen, geuit op 31 maart, betreft het hoge aantal inbraken in Baexem. Een snelle actie hiervoor 
leek ons gepast en daarom zullen we op dinsdag 10 juni een inbraak preventie avond organiseren in 
Baexheimerhof. Op korte termijn volgt meer informatie.                         
4) Ten aanzien van de andere ideeën willen we graag met zoveel mogelijk inwoners samen een keuze maken 
wat we als eerste gaan oppakken. We berichten hierover de komende maanden meer, maar zet zondag 
31 augustus alvast in uw agenda. We willen dan in een gezamenlijke activiteit op het Kerkplein de start van de 
coöperatie vieren en tegelijkertijd op coöperatieve wijze besluiten welke activiteiten we als eerste 
oppakken.        
 
We vertrouwen erop hiermee weer wat meer informatie te hebben gegeven. Mochten er nog vragen zijn, stel 
die gerust. Dit kan via e-mail hartvoorbaexem@gmail.com, maar schroom niet om een van de initiatiefnemers 
persoonlijk te benaderen. En natuurlijk hopen we ook dat we weer veel Baexemers mogen treffen op 10 juni en 
op 31 augustus. Hoe meer hart voor Baexem, hoe beter!!   
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