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Oos Toes

Er zijn 10 ideeën opgeschreven, waar iedereen een stem op heeft uit 
mogen brengen. Een aantal van de ideeën kwamen overeen en zijn daarom 
samengevoegd. Zie op de volgende pagina een beknopte samenvatting van alle 
ideeën per thema. 

Hieronder de drie winnende ideeën: 

Roze
Dorp aantrekkelijk maken voor kinderen, door middel van huizen 
(starterswoningen), het in standhouden van de school, het in standhouden 
van verenigingsleven & faciliteiten, subsidies om activiteiten te organiseren, 
ondernemers te stimuleren om zich te vestigen en/of te blijven. 

Groen en geel
Wessem moet leefbaar blijven voor jong en oud. Het Wessem van toen in het 
Wessem van nu. Door samenwerking (tussen verenigingen) een gezonde mix 
van jong en oud die zorgt voor ‘nieuwe economie’. Als basis voor een vitale 
gemeenschap. 

Blauw 
Samenwerken tussen verenigingen via een nieuw orgaan. 

Winnaars
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Recreatie
Uitnodigende omgeving voor alle leeftijden met voldoende variatie. Voor zowel inwoners als 
bezoekers. 
Een multicultureel ontmoetingspunt voor alle leeftijdscategorieën/doelgroepen/leeftijden. 
Eerste stap : Oprichten werkgroep met inspirerende coördinator. 

Verenigingen
Samenwerking, open club principe, goede gemeenschaps accommodatie, bereidheid 
bestuursfuncties, uitwisseling kennis & middelen (bijv. samenwerking Cios en sportopleiding).
Een overkoepelend orgaan vormen door dorpsraad, elke vereniging stelt iemand beschikbaar 
voor orgaan.

Jeugd
Meer faciliteiten voor jeugd (bv skatebaan). Voor meer jeugd in Wessem moeten verenigingen 
meer jonge leden krijgen en niet hoeven te fuseren. School in stand houden. Betaalbare 
starterswoningen zodat hier jongeren komen wonen, pinautomaat, stimuleren om in Wessem 
met winkel te beginnen. Verbinden jong & oud.

Leven
Leefbaar Wessem voor alle leeftijdsgroepen: Huiskamerproject voor (eenzame) ouderen, 
gezamenlijke activiteit tussen generaties, jeugd betrekken bij dit project (12-18 jaar)
Hiervoor kunnen we beginnen met een ruimte/horeca voor alle leeftijdsgroepen en 
inventariseren wat wensen zijn. 
Geldautomaat in wessem blijven, aandacht voor de eenzame ouderen (buiten het 
verzorgingstehuis).

Ouderen
Ouderen in eigen dorp blijven wonen. Oude gemeentehuis nieuw leven inblazen (voor ouderen): 
Open inloop, Koffie drinken, Kaartje leggen. Hiervoor subsidie aanvragen bij provincie, bijdrage 
RABO fonds, contact opnemen met eigenaar.

Ouderen ‘burgemeester’: Om ouderen bij elkaar te brengen. Moet bekend zijn bij/met 
verenigingen. Hiervoor moet gecommuniceerd worden met het hele dorp dmv informatie bord 
activiteiten op punten zoals bushalte, huisarts, supermarkt. 

Overig



Gekozen foto

Deze foto past bij ons gevoel van Wessem omdat…

GEVOEL VAN WESSEM

Oos Toes

1. Saamhorigheid, gezamenlijke handen, vuist, bouwen met rietjes, anker
2. Anker, Brug van water, schaap in de wei
3. Kopje koffie, Foto met tekst: Who cares, Dansend koppel
4. Meetlint, Puzzelstukjes

1. 
Zie vanavond, saamhorigheid, samen een vuist maken, vele handen maken licht werk. 
We moeten samen Wessem vitaal maken en vooral houden. 
Samenwerken, verbinden, creatief, divers, kleurrijk, vele handen maken licht werk, plezier, be-
trokkenheid.
Anker: kracht van de gemeenschap, kracht van de Wessemers, kracht om samen te werken.

2. 
Landelijke omgeving aan de maas(plassen). Mooie natuur. Omgeven is door water en scheep-
vaart.
Waterrijk Wessem aan de Maas, de Maas/het water is de basis van ons dorp.

3. 
Gezelligheid (ook van het dorp), rust, mooi dorp. Wessems kwartiertje. Passie voor Wessem

4. 
Vertegenwoordigt alle leeftijden & meten = weten. 
Dat de puzzelstukjes in elkaar mogen passen



Hoe wonen we in Wessem in 2030? 

- Met jong en oud
- Woonfaciliteiten voor alle doelgroepen ter bevordering van 
een zorgzame en hechte samenleving
- Hopelijk met hetzelfde uitzicht
- Woontoren aan de Maas voor senioren
- Betaalbare woningen voor jongeren

Hoe zorgen we ervoor dat de jeugd in 2030 
ook nog in Wessem woont? 

- Starterswoningen
- Horeca (chinees)
- Winkels
- Verenigingsleven
- School
- Voorzieningen afstemmen op de doelgroep
- Saamhorigheid
- Wea wille kuep truk
- Free Wifi
- Moderniseren

Hoe zorgen we ervoor dat ouderen in 2030 
nog zelfstandig kunnen wonen? 

- Thuiszorg
- Adequate mantelzorg (faciliteren door bv. werkgever)
- Levensbestendige woningen
- Omgeving zo inrichten dat men voor elkaar kan zorgen
- Dimensies van positieve gezondheid
- Oud en jong mengen in de buurt --> elkaar helpen
- Wessem bereikbaar houden voor ouderen
- Huiskamerproject

Hoe ziet Wessem er in 2030 uit? 

- Mooi
- Springlevend 

Hoe trekken we in 2030 toeristen naar 
Wessem? 

- Uitbreiden
- Terrassen
- Markt
- Bruisend dorp met activiteiten en evenementen
- Behoud van het uitzicht op de Maas
- Horeca behouden 
- Fietsroutes Wessem uitbreiden (fietspond)
- Geen hoge kademuur 
- We hebben geen behoefte aan toeristen
- Door dit gebouw (gemeentehuis) weer open te stellen 
- Voldoende parkeerplaatsen
- Voldoende overnachtingsmogelijkheden 

Hoe ziet het verenigingsleven er in 2030 uit?

- Bruisend
- Vanuit een bruisend hart
- Samenwerken
- Collectief
- Elkaar versterken



Wat is het 
mooiste plekje 
van Wessem?

WESSEMS MOOISTE
Wat is het mooiste woord van Wessem?

W
esse

mse beroemdheden

Wessemse lekkernijen

Oos Toes

Jan van de Knip

Roos Levels

Bella

Thei van Doorke

Thei van Klur
Fung

Baerke Dierx

Knap Kook

Golfbraekers vlaai
Kappes

Wessumer Beer

Drankje op het terras

Knien in ut zoer

Sjoatelsplak

Nistele

Moele Maeker
Golfbraeker

Stangketsel

Sjoes

Koeale
Hoeale

Boeave Kroetwés

Versjangelear

Vel Vertere

Daar waar het H. Hartbeeld staat

De markt

De boulevard

Terassen aan de Maas

Op een bankje aan de Maas

Zicht vanuit het standbeeld “Havenbaken”

Steinweag


