
Maak kennis met 
de dorpscoördinatoren  

van Bingelrade, Jabeek,  
Merkelbeek en Schinveld! 

‘Samen maken we Beekdaelen’. Dat betekent dat de gemeente Beekdaelen 
 inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties actief 
betrekt bij de gemeente. We gaan graag met u in gesprek om te horen wat u  

bezig houdt in het dagelijks leven. Wij luisteren naar u en ondersteunen u  
daar waar u dat zelf belangrijk vindt. Toch blijkt er vaak nog afstand tussen  

gemeenschap en gemeente. De dorpscoördinatoren overbruggen die afstand.  
Zij zijn uw aanspreekpunt namens de gemeente. U weet immers als  

geen ander wat het beste voor u en uw leefomgeving is.

De dorpscoördinatoren zorgen ervoor dat 
partijen elkaar vinden wanneer dat nodig is.  
Zij haken de juiste personen aan. 

Zij ondersteunen u bij vragen, bijvoorbeeld  
over de gemeente. Maar ook als u een  
burgerinitiatief wilt opzetten of een goed 
idee heeft voor uw buurt.

Zo maken we samen stappen vooruit!

Moon Hendrix en Sanne Heijmans zijn uw 
dorpscoördinatoren. Wilt u eens kennismaken 
of heeft u een vraag? Neem dan contact op 
met Moon of Sanne.

CONTACT

Moon Hendrix
M  06 - 5288 7776
E  m.hendrix@cmww.nl

Sanne Heijmans
M  06 - 5288 5429
E  s.heijmans@cmww.nl

De dorpscoördinatoren zijn  
bereikbaar op maandag t/m  
woensdag van 9 tot 17 uur en  
op donderdag van 9 tot 13 uur.
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Hendrix

Sanne 
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Waarvoor kunt u terecht bij de
dorpscoördinatoren?
De dorpscoördinatoren zijn de verbinders 
tussen inwoners en gemeente. Ook vereni-
gingen en ondernemers kunnen een beroep 
op de dorpscoördinatoren doen; zij zijn 
immers net zo goed inwoners. 

U kunt bij de dorpscoördinatoren terecht als 
u een vraag heeft over bijvoorbeeld:
•  het opzetten van een burgerinitiatief of 

activiteiten in de kern die de leefbaarheid 
vergroten;

•  onderwerpen op het gebied van het  
sociaal domein, zoals bijvoorbeeld:

    - gezondheid
    - vrijetijdsbesteding
    - eenzaamheid
    - sociale contacten en activiteiten
    - inkomensondersteuning
    - schuldenproblematieken
    - vrijwilligerswerk
    - maatschappelijk werk
    - jeugd- en jongerenwerk 
  Ook als u tips of ideeën heeft over  

deze onderwerpen kunt u bij de  
dorpscoördinatoren terecht;

•  ondersteuning van verenigingen. 

De ene keer kunnen de dorpscoördinatoren  
u zelf helpen of ondersteuning bieden, de 
andere keer brengen zij u in contact met de 
juiste personen en/of organisatie, zoals de  
gemeente of een zorgpartner. Dat ligt aan 
de vraag die u heeft gesteld of het probleem 
dat u heeft voorgelegd. 

Het doel is altijd u te helpen met het vinden 
van een passende oplossing of het vinden 
van een antwoord op uw vraag. Uiteraard 
bekijken de dorpscoördinatoren ook samen 
met u wat u zelf eventueel kunt doen om de 
vraag of het probleem op te lossen.

De signalen die bij de dorpscoördinatoren 
terecht komen, worden soms ook door hen 
aangekaart bij de gemeente. De gemeente 
weet zo beter wat er leeft in de kernen en 
kan daar vervolgens in haar beleid beter op  
afstemmen.

Meer informatie leest u op 
www.beekdaelensociaal.nl.

Volg de dorpscoördinatoren op de Facebookpagina van gemeente Beekdaelen

Moon Hendrix en Sanne Heijmans


