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Dromenlab® is tot stand gekomen i.s.m. Woningstichting 
Goed Wonen Gemert

Fotografie Dromenlab® Gerardusplein 
Gerardusplein Alex Neves, Barbara O’Neill, Dorien op 
den Camp-Meijerink, Glenn van der Vleuten, Karel 
Gerritse, Michel Kolenbrander 

Geraadpleegde bronnen: 

Websites: 
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MET DANK AAN:
Iedereen die deelnam om zijn/haar droom te delen! 
 
Woningstichting Goed Wonen Gemert: Bart van Bree, 
Dorien op den Camp-Meijerink, Hans Vedder, Herman 
van de Ven, Joris Wismans, Karel Gerritse, Marianne, 
Liesbeth van Kooten, Mark, Niki Steiner, Ton Moors 
 
Gemeente Gemert-Bakel: Wilmie Steeghs, Ido Cranen 
 
Projectaandrijving: Casper Kalb 
 
De Boelthiek 
 
Basisschool het Venster: en de kinderen op het 
schoolplein
 
Mobile Abri: Dimitri Rodenburg 
 
Eenieder die we vergeten zijn specifiek te noemen. 
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Achtergrond
Goed Wonen heeft in 2017 de volledige Sint 
Gerardus Majellakerk verworven, omdat deze 
haar functie heeft verloren. De kerk is gebouwd 
in de periode dat in Nederland mensen uit 
Nederlands-Indië werden opgevangen. De 
plek bood ruimte aan 1.300 bezoekers en 
speelde een belangrijke rol bij de ontmoeting en 
integratie en de geloofsbelijdenis van mensen in 
Gemert. Goed Wonen wil een bijdrage leveren 
aan de gemeenschap van Gemert en de locatie 
herontwikkelen met respect voor de historie. 

Uitdaging
Goed Wonen wil bij de herontwikkeling van de 
Sint Gerardus Majellakerk een visie ontwikkelen 
op het gebied rondom de locatie en de mensen 
uit de omgeving betrekken, vanwege de historie 
en waarde van de plek. Hiernaast wil Goed 
Wonen weten wat de kansen en mogelijkheden 
zijn voor het gebouw in relatie tot de historische 
rol en functie als ontmoetingsplek in de wijk. 

Doel
Goed Wonen heeft de Plekkenmakers gevraagd 
om samen met bewoners, gebruikers en 
stakholders te komen tot een visie op het 
gebied en de rol en functie van de Sint Gerardus 
Majellakerk. De aanpak moet een gezamenlijk 
gevoel en positieve energie creëren, dat de 
basis vormt voor verdere samenwerking. En 
stakeholders enthousiasmeren om mee te 
denken over en mee te werken aan vervolgacties. 

De Plekkenmakers

Wij, de Plekkenmakers zijn gespecialiseerd in 
concept- en visieontwikkeling bij de ontwikkeling 
en transformatie van gebieden en gebouwen. 
Dit doen we niet alleen. Afgestemd op elk 
ruimtelijk vraagstuk werken we voor én samen 
met plaatselijke overheden, ontwikkelaars, 
architecten, bewoners, ondernemers en 
toekomstige eindgebruikers. Wij inspireren, 
stimuleren, faciliteren, ontwerpen en begeleiden. 
Centraal in onze aanpak staan participatie en 
co-creatie. Onze werkmethodes zijn origineel en 
leuk voor iedereen. 
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Het plangebied
De geologische breuklijn ‘de Peelrandbreuk’ in Gemert heeft de stedenbouwkundige structuur en 
waterhuishouding sterk bepaald. De naam Gemert betekent: “Die plaats bij het water of moeras” 
of “samenkomst van veel beken”. 

Gemert is van oudsher opgebouwd uit drie woonkernen, die langzaam aan elkaar zijn gegroeid: De 
Heuvel, De Haag en de Pandelaar. Vóórdat het kasteel was gebouwd lag het centrum van Gemert 
tussen de Watermolen en het Hofgoed (nu Haageijk-Nieuwstraat Kerkstraat) en was het driemaal 
verplaatst. In 1437 is de parochie Gemert gesticht na de bouw van het kasteel. De kapel voor de 
Duitse Orde doet dan tevens dienst als Parochiekerk.

Gemeente Gemert-Bakel 
Gemert-Bakel is een uitgestrekte 
plattelandsgemeente met een oppervlak, 
12.337 hectare in Zuidoost Brabant, centraal 
gelegen tussen Eindhoven, Den Bosch, 
Nijmegen en Venlo. De gemeente telde 
per 1 januari 2019 totaal 30.447 inwoners 
verdeeld over zeven kernen. Gemert is 
een dorp, gelegen in deze gemeente in de 
Peelrand, tot 1997 nog een zelfstandige 
gemeente. Door de ligging van de gemeente 
op de Peelrandbreuk is de ondergrond 
onvoorspelbaar. De gemeente is een 
trechter van waterlopen en beken.

De gemeente streeft naar het duurzaam verbinden 
van mens, ruimte en middelen, gebaseerd op 
de Telos- driehoek (people, planet & profit). 
Samenwerking, stedelijke invloed, concentratie 
en verbetering zijn de sleutelwoorden van de 
structuurvisie + uit 2011. 
In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor 
duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global 
Goals for Sustainable Development werden unaniem 
geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor 
de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke 
agenda. “De gemeente onderschrijft de 17 ‘Global 
Goals’ voor duurzame ontwikkeling van de VN”.
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Dorp Gemert
Gemert kent betrekkelijk veel groen en diverse 
kruidentuinen. Het centrum van Gemert is 
het Ridderplein en omgeving. Hieraan ligt het 
kasteel(park), het gemeentehuis en cafés met 
terrassen. Aan de hoofdstraten die naar het 
Ridderplein toe leiden liggen veel winkels. 
Gemert fungeert dan ook als streekcentrum. 
Het dorp is vooral aan de oostkant uitgebreid. 
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Tot 1950
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Figuur: Morfologische ontwikkeling

Daarmee is veel van de landschappelijke 
structuur aan de westzijde zoals die was in de 
Middeleeuwen, in stand gebleven. Naar het 
westen toe, via de weg naast het kasteelpark 
of zelfs via de oude straten zit je al snel in 
het landelijk buitengebied, met fiets- en 
wandelpaden. Aan de oorspronkelijke straten zijn 
nog veel historische gebouwen te vinden. 

Sint-Gerardusplein en de Sint 
Gerardus Majellakerk
Naar het oosten toe liggen, naast een paar 
oudere straten, ook nieuwbouwwijken. Tussen 
de huizen door stroomt de dorpsbeek de Rips, 
afkomstig van de veel hoger gelegen Peelhorst, 
die in de kom van Gemert echter nauwelijks 
opvalt.

Vanwege een explosieve bevolkingsgroei na de 
oorlog en het toenemend aantal katholieken 
in Gemert, werd ‘de nieuwe kerk’ in 1958 
gebouwd. De nieuwbouwwijken eromheen 
werden in rap tempo gebouwd als compensatie 
voor het opvangen van een aantal gezinnen 
uit Nederlands-Indië. Daarnaast waren er toen 
plannen ontwikkeld voor een flinke uitbreiding 
van voorzieningen voor de wijk. 
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Figuur: Centrale ligging

De Gerardus Majellakerk ligt nu centraal in dit 
deel van het dorp, aan de noordzijde van de 
Rips. Het robuuste kerkgebouw is door architect 
Jan de Jong als een groot plein bedacht met 
een losstaande kerktoren, uitgevoerd in de stijl 
van de Bossche School uit 1957. Een centraal 
punt, waar de parochiegemeenschap samen kon 
komen.

Rond de jaren ‘80 bleek deze nieuwe Gemertse 
kerk alweer te groot. Vandaar dat er een 
bibliotheek en een woning in kwamen en 
de kerkruimte zo werd verkleind. Hiermee 
is het gebouw een vroeg voorbeeld van 
herbestemming van een kerk. 
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Ambitiesessie
Als startpunt voor het participatieproces 
organiseerden de Plekkenmakers op 4 november 
2019 een ambitiesessie voor vertegenwoordigers 
van Goed Wonen Gemert en de gemeente 
Gemert-Bakel. Doel was om samen, voorafgaand 
aan het Dromenlab®, het DNA (als gewenste 
richting) te bepalen op basis waarvan het gebied 
zich kan ontwikkelen. Locatie was de Boelthiek in 
de Sint Gerardus Majellakerk. 

Groen-rood-blauw

De deelnemers benoemen de ruimte en met 
name de groene ruimte die er is als positief. 
Er is enerzijds ruimte om iets aan te pakken. 
En anderzijds een balans tussen stenen en 
groen. De bijzondere geschiedenis biedt 

Resultaat
waardering gebied

aanknopingspunten en kansen, 
in overleg met partijen, voor ontwikkeling. Deze 
moeten in een breder Gemerts perspectief 
gezien worden.
Als negatief worden de onsamenhangendheid 
in het gebied en het gebrek aan levendigheid 
op het plein benoemd. Ook het kerkhof en de 
stenigheid komen hierin naar voren.
Kansen worden gezien in het opstellen van een 
integrale gebiedsvisie waarin de de aanwezigheid 
van de Rips en de locaties van kindcentrum en 
gymzaal worden betrokken. Ook het creëren 
van een open en levendig plein met uitstraling in 
combinatie met wonen wordt als kansrijk gezien. 
Deelnemers zijn blij als het plein bruist en als 
het een gebied is dat gekoesterd wordt als een 
mooie plek om te wonen met evenwicht tussen 
groen, huizen en winkels.

RuimteGroen Historie

Architectuur

Kansen
Centraal gelegen

Meerdere doelen

Uitstraling kerk
Begraafplaats

Verkeer

Samenhang

Ongedierte
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Gedragen
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Duurzaam

Figuur: woordenwolk van de ‘Top-of-Mind’ gedachten
             positief, negatief, kansrijk, droom



Waarderen plekken

Op het waarderingsbord hieronder is in één 
oogopslag te zien welke plekken tijdens de 
ambitiesessie als positief (groen), negatief (rood) 
en kansrijk (blauw) wordt ervaren. 

Het gebied rondom de kerk wordt positief 
ervaren, met name de parkomgeving rond de 
Rips en het kindcentrum. De begraafplaats heeft 
veel betekenis en straalt rust uit. Het is kansrijke 
plek om op termijn iets mee te doen.
Het park aan het Gerardusplein (overzijde) nodigt 
niet uit om te recreëren en ligt er nutteloos bij. 
Het kruispunt tussen het Franse Brugske en 

Pater van den Elzenstraat wordt als onrustig 
en onoverzichtelijk ervaren. De achterkant van 
de kerk (zijde begraafplaats) is gesloten en de 
houdbaarheid van de Duplexwoningen achter de 
begraafplaats verstreken.
Tijdens de ambitiesessie wordt de locatie van 
het kindcentrum als kansrijk gezien om erbij 
te betrekken door ruimte te bieden aan een 
combinatie-ontwikkeling van onderwijs en 
huisvesting. De Gerarduskerk is een groot 
gebouw met plek voor wonen en zorg. De 
begraafplaats zou voor een betere ontsluiting 
met de wijk erachter kunnen zorgen.

Resultaat
waardering gebied

Ik vind deze plek positief

Ik vind deze plek negatief

Ik zie kansen op deze plek
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Moodboards

Hoe wil je dat het Gerardusplein in de toekomst 
gezien wordt? Met die vraagstelling gingen de 
deelnemers in twee groepen aan de slag om, 
na een discussie, een moodboard te maken. 
De pitches die volgde en de resultaten hiervan 
werden gezamenlijk bijeengebracht tot het 
gewenste DNA (p. 14) dat richting kan geven aan 
de ontwikkeling van het gebied. 
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Moodboard
deelnemers
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•  Plein 
•  Alzijdig toegankelijk 
•  Kindcentrum in 
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speelplein 

•  Groen 

Het nieuwe wonen, verleden 
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•  Modern 
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INSIGHT
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• Mensen uit de 
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gaan 
• Voelt als een warm bad
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RELATIE
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• Sociaal

DNA
Gerardusplein

Op basis van de Ambitiesessie

•  Buurtwinkels 
voor dagelijkse 
boodschappen 
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plein & werkplek 

•  Groen
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Conclusie

De Plekkenmakers halen de volgende 
samenvatting als ‘rode draad’ uit de sessie. 
Het Gerardusplein in de toekomst:

Het Gerardusplein is een plek met rust en 
reuring. Een plek waar je de Rips kunt beleven. 
Je ontmoet er mensen, kunt er zijn en verblijven 
en je kunt er doorheen gaan. Een bijzondere 
plek, modern maar met een menselijke maat, die 
aanvoelt als een warm bad.

Het plein is alzijdig toegankelijk en groen. Met 
buurtwinkels voor dagelijkse boodschappen. 

En een woonplek om het plein waar je ook kunt 
werken.

Gerardusplein valt niet los te zien van de andere 
pleinen in Gemert.

Afgesproken is de resultaten van ambitiesessie 
en Dromenlab® in een vervolgbijeenkomst 
te delen. En te bespreken hoe gezamenlijke 
vervolgstappen eruit zouden kunnen zien, en 
hoe andere stakeholders (bijv. kindcentrum) bij 
een vervolg en bredere visie betrokken kunnen 
worden.

Dromenlab® Gerardusplein Gemert 2019- 15 -
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Dromenlab® Gerardusplein
Sluit je ogen en laat je fantasie werken...

Zo prikkelde Dromenlab® bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden op 8 en 9 november 
jl. op het Gerardusplein in Gemert. Wat betekent de ontwikkeling van zo’n gemeenschappelijke plek 
als er niet door velen over is nagedacht? Gekozen is om dromen, ideeën en meningen te verzamelen 
die als input kunnen dienen. 
De methode om dit te doen is het Dromenlab®: een laagdrempelige manier om in contact te komen 
met alle belanghebbenden in Gemert. ‘Welke dromen zouden de bewoners en ondernemers in 
Gemert met ons delen? Wat maakt het Gerardusplein écht uniek? Welke verhalen en ideeën kunnen 
het Gerardusplein nog beter op de kaart zetten? Hoe ziet het Gerardusplein er in de toekomst uit?

Een deel van het Gerardusplein en de Sint 
Gerardus Majellakerk is omgetoverd en 
ingericht tot een beproefd pop-up Dromenlab®. 
Spandoeken, een witte droomcontainer, 
sfeervolle (werk)verlichting, blauwe paraplu’s, 
post-its, grote plak- en schrijfborden en koffie, 
thee én appelgebak zorgen al snel voor de 
gedroomde metamorfose. In korte tijd beginnen 
plein en kerk er uit te zien als de passende 
ambiance voor een dynamisch event, een plek 
waar iets gaat gebeuren…

Om zoveel mogelijk verschillende 
belanghebbenden te horen en in staat te stellen 
hun ideeën en dromen te delen, stonden de 
deuren van het Dromenlab® die vrijdag van 
11.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 

tot 14.00 uur wagenwijd open. Mede door de 
goed zichtbare en toegankelijke locatie aan het 
Gerardusplein stelden de Plekkenmakers zo 
iedereen in staat om een bezoek te brengen. 

De toegankelijkheid en zichtbaarheid van het 
Dromenlab® werden versterkt door de plaatsing 
van een witte droomcontainer voor de deur 
van Sint Gerardus Majellakerk en de inzet van 
Mobile Abri waarmee de Plekkenmakers langs 
‘hotspots’ in Gemert reden om dromen te 
vangen. Hierdoor waren nog meer bewoners 
en andere belanghebbenden in staat om actief 
te participeren in het realiseren van de dromen 
voor het Gerardusplein. Ook kwamen mensen 
regelmatig even langs om te kijken welke dromen 
binnen waren gekomen.

powered by De Plekkenmakers
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Dromenlabflyers & postersin de wijk
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Selectie
Dromenkaarten



- 22 -

Selectie

Dromenkaarten
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Dromen ‘vangen’
Aanpak 

Voor iedere deelnemer aan het Dromenlab® 
lag er een kaart klaar met de vraag wat zijn/
haar droom was voor het Gerarusdusplein. Met 
stiften gingen mensen alleen, in groepjes of 
ondersteund door de Plekkenmakers aan de slag. 
Turend naar de borden, soms snel, soms kort, 
mooi leesbaar of bijna onleesbaar. We hebben 
dromen in allerlei soorten en maten voorbij zien 
komen.

Het resultaat is een diversiteit aan dromen; 
van hele specifieke tot hele abstracte. Het 
leverde naast dromen ook leuke gesprekken met 
wijkbewoners en interessante discussies tussen 
wijkgenoten op. We spraken vooral betrokken 
mensen die, met een positieve vibe, van 
Gerardusplein een fijne plek willen maken.

Zoals gezegd reden de Plekkenmakers met 
de Mobile Abri langs enkele hotspots voor 
een groter bereik. Hierbij waren er dromen 
gevangen op straat rondom de Gerarduskerk, 
bij goed bezochte voorzieningen langs de 
Molenakkerstraat en Diederikstraat en 

kindcentrum Berglaren. Net buiten de wijk reden 
de Plekkenmakers, via De Eendracht, langs een 
dansstudio en de Jumbo.

Basisschool het Venster

De schooldirecteur van basisschool het Venster 
reageerde enthousiast op het Dromenlab, alleen 
gaf hij aan dat het te druk was om interactief 
bij de klassen aan de slag te gaan. Hij nam 
een stapel dromenkaarten aan en zou dit aan 
de leraren geven om het uit te delen bij de 
schoolkinderen. 

Toen we buiten kwamen was het nog pauze op 
het schoolplein. Ineens kwamen alle kinderen 
naar ons toegelopen en wilde graag hun droom 
delen voor het Gerardusplein. Stiften werden 
uitgedeeld en dromenkaarten werden ingevuld. 
Alle kinderen hebben enthousiast mee gedroomd 
over het Gerardusplein, waarbij voor de meeste 
kinderen een speelplek, zoals een trampolinehal, 
het droombeeld is. 
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Dromenoogst
Bijgaand de dromen en ideeën die op 
‘droomkaarten’ zijn ingevuld. Op sommige 
droomkaarten staan meerdere dromen. 
Incidenteel hebben mensen hun droom op een 
waarderingskaart genoteerd.
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           Aantal  

Belangrijkste resultaten 
Dromenlab® Gerardusplein
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           Aantal  

Resultaten

Hier vindt u een overzicht van resultaten, 
die uit de ± 150 droomkaarten naar voren 
zijn gekomen. De Plekkenmakers halen de 
volgende samenvatting als ‘rode draad’ uit de 
vele gesprekken. Een nadere uitwerking en 
onderbouwing is opgenomen in bijlage 2.  

Deelnemers aan het Dromenlab® dromen over 
het Gerardusplein en de voormalige kerk als het 
kloppende hart van hun buurt. 

Ze spreken over ‘ontmoeten’ maar bedoelen 
vooral: verbinding maken. Verbinding met de 
omgeving. En verbinding maken met andere 
mensen. Ze dromen over gezelligheid en willen 
mensen uit hun isolement halen.

Het groen bij de kerk en de Rips zijn nu 
onvoldoende zichtbaar, maar groen wordt wel als 
waardevol ervaren door de mensen.

Het huidige Gerardusplein en omgeving 
heeft, ondanks het groen, geen uitnodigende 
uitstraling en vormt geen eenheid. Kerk en 
plein zouden veel meer een centraal woonpark 
met ontmoetingsplein kunnen worden: een 
‘verbindingshub’ met diverse functies in een 
parkachtige omgeving. 

Het staat ze als volgt voor ogen. In het gebied 
komen veel diverse functies (commercieel, 
maatschappelijk en cultureel) en mensen samen. 
Er zijn diverse soorten eetgelegenheden. Een 
overdekte markt. Plek voor jong én oud om te 
bewegen en te spelen. Het gebouw biedt ruimte 
aan diverse vormen van betaalbaar wonen. Er 
kan gewerkt worden (flexwerken), (technisch) 
onderwijs genoten en er is ruimte voor kunst, 
atelier of hobby en een repaircafé. 

Eenmaal buiten begeef je je in een park waar je 
kunt wandelen en bewegen, dieren tegenkomt 
en een moestuin. Het huidige kiezelplein voor 
de kerk zou, mede door de kwaliteit van de 
aanwezige platanen, vergroend kunnen worden. 
En samen met de Rips en de begraafplaats (op 
termijn) onderdeel uitmaken van die groene, 
parkachtige doorgang én bestemming.

Het huidige pleingedeelte aan de westzijde 
van de kerk kan aangesloten worden op de 
strook van winkels en voorzieningen. De toren 
mag blijven staan. Opvallend is dat deelnemers 
weinig emotie hebben bij (het behoud en de 
architectuur van) de kerk. Ze hechten vooral 
waarde aan een functie voor de buurt, en die 
heeft het pand nu niet. 
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Verkeersstromen
Hoe beweeg je door het gebied? Dat vroegen we 
bezoekers tijdens het Dromenlab®. 
Rondom het Gerardusplein in Gemert lopen, 
rijden of fietsen verschillende gebruikers door 
elkaar. Een efficiënte manier om dit in kaart 
te brengen en een meer samenhangend en 
integrale oplossing aan te kunnen bieden, 
is een analyse van de verkeersstromen en 
conflictpunten. 

Bezoekers konden met hulp van de 
Plekkenmakers spijkers prikken op een start- en 
eindpunt van hun routes en de plekken waar ze 
van richting veranderen in het gebied. Met een 
koord in de kleuren blauw (busroute), rood (auto), 
groen (fiets) en geel (wandel) konden zij hun 
route weer geven. 

Het resultaat van deze oplossingsgerichte 
methode is dat je razendsnel een indruk van de 
zwakke plekken voor voetgangers hebt en een 
visie op voetgangersbeweging en routing kunt 
opstellen.

Op het grote bord kwam, tot positieve verbazing 
van enkele bezoekers, naar voren dat mensen 
ook langs de Rips kunnen wandelen ten zuiden 
van het Gerardusplein. Een andere bezoeker 
gebruikt de auto om naar de supermarkt te 
rijden en had daar twee routes voor die hij altijd 
gebruikte. Andere bezoekers hebben meerdere 
wandelroutes (met de hond) rondom het 
Gerardusplein. Een jonge dame heeft weer een 
fietsroute tussen haar huis en school, waarbij ze 
langs het Gerardusplein fietst.

Samen met de vaste busroute is duidelijk te 
zien dat het Gerardusplein en de Burgemeester 
Rietmanstraat een soort doorgangsroute is 
met meerdere verkeersstromen, om van en 
richting het centrum te gaan, maar niet echt een 
bestemming is.
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Het waarderen 
van plekken
Op het waarderingsbord hiernaast is in één 
oogopslag te zien welke plekken de bezoekers 
van Dromenlab® Gerardusplein als positief 
(groen), negatief (rood) en kansrijk (blauw) 
ervaren. De drie kaarten op de pagina’s erna 
laten, visueel samengevat en per onderdeel, zien 
waarom dit zo ervaren wordt.



Resultaat
Waarderingsbord

Ik vind deze plek positief

Ik vind deze plek negatief

Ik zie kansen op deze plek
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POSITIEVE PLEKKEN
De positieve plekken weerspiegelen de sterke 
punten van het gebied en liggen grotendeels 
rondom het Gerardusplein. Met name als groene 
centrale plek in de wijk, met de prachtig gevonden 
platanen, de dorpsbeek de Rips en de toren. De 
Sint Gerarduskerk wordt gezien als markant en 
karakteristiek gebouw, dat ontmoeten symboliseert. 
Daarnaast worden de winkelstraten op loopaf-
stand gewaardeerd, met kwalitatief goed aanbod. 
Ook vinden de bezoekers van Dromenlab® hun 
woongebied rustig en fijn om in te wonen, met een 
rijk verenigingsleven.
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NEGATIEVE PLEKKEN
De negatieve plekken zijn een weergave van 
zwakten en bedreigingen. Over het algemeen 
vinden Gemertenaren weinig negatief. Toch zijn er 
in het algemeen enkele opmerkingen over parkeren 
en verkeer, het bouwen ten koste van groen en het 
tekort aan hobbywinkeltjes en woningen in Gemert. 
Bezoekers van Dromenlab® hechten niet veel 
waarde aan de Sint Gerarduskerk. Het aanzicht van 
de winkels aan de overkant worden als rommelig 
ervaren met een hobbelig trottoir en weinig 
parkeerplaatsen. De begraafplaats wordt gezien als 
een struikelblok voor ontwikkeling, die nu lelijk en 
kaal is met weinig groen. De woningen erachter zijn 
verloederd en vormt geen samen samenhang met 
de rest van de wijk. Het Sint Gerardusplein heeft te 
weinig uitstraling, voegt op dit moment niks toe en 
wordt dan ook niet of nauwelijks gebruikt.
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KANSRIJKE PLEKKEN
De kansen bestaan uit het versterken van de 
positieve punten en het verminderen van de 
negatieve punten in het gebied: het versterken 
en optimaliseren van de groene centrale plek in 
de wijk, waar mensen en functies samenkomen. 
De meest kansrijke plek is namelijk overduidelijk 
de Sint Gerarduskerk en het gebied rondom de 
kerk, waarbij met name uiteenlopende gedroomde 
functies en ontwikkelingen zijn genoemd. Het hele 
terrein zou hiervoor aangepakt mogen worden.
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Dieren

Wandelen Moestuin

Spelen 
Binnen/
buiten

Groen
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DROMEN IN BEELD



Eten
Horeca

Podium

Atelier
Creatief
Hobby

Ontmoeting
sociaal

Markt

Wonen
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Plekkenplan
Hoe zou het Gerardusplein zich kunnen verbeteren? 
 
Uit het Dromenlab® kwam naar voren:

1. Gerardusplein heeft een emotionele en 
     vooral traditionele betekenis voor de wijk en Gemert.

2. Gerardusplein als ontmoetingsplek wordt zeer gewaardeerd.

3. Gerardusplein als ontmoetingsplek heeft 
     voor de meeste mensen ook veel potentie.

4. Gerardusplein wordt als groene plek 
    ‘bedreigd door de oprukkende bebouwde omgeving’.

5. Wonen op de plek ziet men niet als 
    bedreiging.

6. De kerk als gebouw is niet van bijzondere waarde voor de meeste wijkbewoners

Hoe kan het Gerardusplein nog meer een plek van betekenis zijn voor de wijk?

Huidige situatie
- geen eenduidig samenhangende functies
- geen duidelijke structuur
- geen duidelijk karakter
- bruist niet
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van plein 
naar park

1. Concentreer
- functies
- groen

2. Combineer & Comprimeer
- woningen
- functies
- park
- mensen
- cultuur

*Samenwerking, stedelijke invloed, 
*concentratie en *verbetering zijn de 
sleutelwoorden van de structuurvisie + uit 2011.
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3. Herstel structuren
- bomenstructuur

- laan

- oriëntatie

- parkeren

4. Connectie
- maak park toegankelijker

- park visueel openen

- maak de Rips zichtbaar

- bescherm kwaliteiten park

- open bouwstructuur

- open de kerk 

De gemeente streeft naar het duurzaam 
verbinden van mens, ruimte en middelen, 
gebaseerd op de Telos- driehoek 
(people, planet & profit).
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5. Compleet verhaal
- parkbebouwing in relatie tot groen

- thematisch / conceptueel

- Plekken en gebouwen horen  

  en beïnvloeden elkaar

- Elk onderdeel is een deel 

  van een compleet verhaal

- Het draagt een 

  gemeenschappelijke 

  visie uit (bijv. circulair)

6. Cummulatief
- opbouwend in de tijd

- flexibel plan

- tijd gebruiken om plan bij 

   te stellen en te groeien

 

7. Co-creëer (Hoe?) 
- mensen met wensen

- wensen met mensen

- organiseer

- leading coalition

Stap 1

Stap 4

Stap 2

Stap 3
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Aanbevelingen en nu... 
Het resultaat van Dromenlab® Gerardusplein is een enorme diversiteit aan bruikbare ideeën, 
ambassadeurs en draagvlak voor planvorming en beleid, positieve beeldvorming én een stevig 
houvast in de vorm van een Dromenboek.

Wat zijn nu de logische vervolgstappen?

Strategische ligging
De bereikbaarheid van het Gerardusplein, centraal gelegen in het hart van Gemert, is door de 
morfologische ontwikkeling, sterk verankerd in het stedelijk weefsel. Als een soort schakel in het 
netwerk komen de belangrijkste hoofdwegen hieruit en loopt de historische dorpsbeek De Rips 
hier ook niet toevallig langs. Al tijdens de bouw van de nieuwbouwwijken rond deze plek werden de 
voorzieningen uitgebreid. Nu liggen de winkels nog verspreid op drie plekken en ogen ze rommelig 
in het straatbeeld. Een opknapbeurt en het verbinden van winkels op de ideale plek aan het Sint 
Gerardusplein, kan zorgen voor een mooie, fijne en bruisende plek midden in de wijk. 

Kans voor impuls en profilering
De Plekkenmakers geloven dat op het Gerardusplein een geweldige kans ligt om een impuls te 
geven aan het gebied, een aantrekkelijke verbinding tussen vastgoed en groen, een verbinding van 
functies en de verbinding tussen mensen. In fysieke, economische en maatschappelijke zin. Door een 
constructieve samenwerking tussen Goed Wonen Gemert, gemeente en andere stakeholders kan het 
een inspirerend voorbeeldproject opleveren, waarmee zij zich gezamenlijk kunnen profileren.

Medewerking gemeente en stakeholders
De herontwikkeling van het gebied rondom het Gerardusplein is een complex vraagstuk. Er is 
sprake van een diversiteit aan spelers met evenzoveel belangen. Die belangen zijn verschillend en 
soms tegenstrijdig. Een gezamenlijk punt op de horizon, een collectieve ambitie, is cruciaal voor het 
welslagen van het proces.

Tijdens de ambitiesessie, voorafgaand aan het Dromenlab®, hebben vertegenwoordigers van Goed 
Wonen Gemert en de gemeente samen een richting bepaald waarin het gebied zich kan ontwikkelen. 
De aangegeven richting is door de Plekkenmakers vertaald naar een voorlopig DNA-profiel voor het 
gebied. 

Door de gekozen insteek bleek de ambitiesessie niet alleen informatief en inspirerend. Op tafel kwam 
een bredere opgave (3 pleinen) die een kans voor het gebied wordt wanneer aangrenzende panden 
en gronden met elkaar in de ontwikkeling betrokken kunnen worden. Bovendien is er een voorlopige 
brug geslagen tussen de ambities van gemeente en Goed Wonen Gemert.

Het succes van het vervolgproces, oftewel invulling van de collectieve ambitie, hangt af van de 
bereidwillige deelname en medewerking van de gemeente en andere stakeholders in het gebied, 
bijvoorbeeld de basisschool, kinderdagverblijf, de winkeliers, particuliere vastgoedeigenaren en het 
kerkbestuur. 

Het is belangrijk hen te betrekken in de gewenste ontwikkelrichting en, met de input uit Dromenlab®, 
kansen en mogelijkheden te laten zien voor hun terrein of organisatie. 
Een deel van hen reageerde positief op het Dromenlab®. Hun enthousiasme bepaalt de slagingskans 
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van het vervolgproces: hoe meer animo en bereidheid, hoe meer meegenomen en verbonden kan 
worden in de verdere uitwerking. En des te aantrekkelijker de Gerardus Majellakerk als locatie en het 
Gerardusplein als gebied kunnen worden!

Tenslotte…….behoud of sloop?
In aanloop naar het Dromenlab® stelden we vast dat het kerkgebouw en de toren aan professionele 
zijde een sentimentele waarde geniet. Dit heeft te maken met de bekendheid van de historie en de 
architectuur. Dit verhaal is in de buitenwereld nauwelijks bekend. Of men hecht er minder waarde 
aan. Deelnemers aan het Dromenlab® bleken vooral gefocust op functionaliteit. Zolang het pand 
geen functie heeft voor de wijk mag haar voortbestaan, met uitzondering van de toren, ter discussie 
staan. 

De inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep om mee te denken, met Dromenlab®. Nu is het 
aan Goed Wonen Gemert om ‘iets constructiefs’ te doen met deze inbreng.
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VEELGESTELDE VRAGEN

Voor wie is het Dromenlab® bedoeld? 

Bewoners, ondernemers, organisaties, 
frisdenkers, criticasters: iedereen is van harte 
welkom om mee te denken over de toekomst van 
het Gerardusplein.

Wie is de opdrachtgever van Dromenlab® 
Gerardusplein?

Woningstichting Goed Wonen Gemert

Wat is een Dromenlab®?

Dromenlab® is de leukste participatiemethode 
om met elkaar ruimtelijke en maatschappelijke 
vraagstukken aan te pakken. Een beproefd 
pop-upconcept dat in het hele land wordt 
ingezet voor overheden, woningcorporaties, 
ontwikkelaars, ondernemers en potentiële 
gebruikers.

Dromenlab® is een initiatief van de 
Plekkenmakers.

Hoe werkt Dromenlab®?

Dromenlab® is een interactieve en creatieve 
methode om met elkaar ruimtelijke en 
maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De 
Plekkenmakers strijkt met een lab neer in de wijk 
en zorgt met reuring en publiciteit voor een groot 
bereik, nieuwe energie en actieve participatie. 
Mensen lopen in en uit om inspiratie op te doen, 
ideeën te spuien en wensen voor of zorgen over 
de toekomst van het Gerardusplein te delen. De 
Plekkenmakers gaat met een ‘mobile Abri’ en 
witte laboratoriumjassen de straat op om dromen 
te vangen. Het resultaat is een enorme diversiteit 
aan bruikbare ideeën, energie, ambassadeurs en 
draagvlak voor planvorming. 

Waarom kiezen jullie voor de methodiek van 
Dromenlab®?

Goed Wonen wil graag in samenhang en mét 
bewoners en belanghebbenden werk maken 
van het Gerardusplein. Het startpunt voor 
vernieuwing van het gebied is de gezamenlijke 
ontwikkeling van een totale visie op het 
Gerardusplein. In plaats van vooraf een plan uit 

te werken, kiest ze voor het Dromenlab® van de 
Plekkenmakers. Goed Wonen stelt de inbreng 
van bewoners, ondernemers, belanghebbenden, 
organisaties en verenigingen uit de wijk hierbij 
bijzonder op prijs.

Wie begeleidt Dromenlab®?

De Plekkenmakers.

Wie zijn de Plekkenmakers?

De Plekkenmakers zijn creatieve doeners 
en analytische denkers in merkstrategie, 
architectuur, stedenbouw dan wel 
procesmanagement. Elk met een andere bril op 
verbonden in een voorliefde voor ruimtelijke 
vraagstukken. Plekken -binnen en buiten- 
fascineren ons. Een fijne plek is meer dan een 
stapel stenen of een stukje op aarde. Het zijn de 
mensen, de geschiedenis en de verhalen die een 
plek identiteit geven en ons inspireren.

Wat zijn de kosten van een Dromenlab®? 

De kosten liggen rond € 15.000 en worden 
gedragen door Goed Wonen Gemert. 

Zijn dromen geen bedrog? Kan of zal de 
gemeente het beloofde straks wel waarmaken?

De Plekkenmakers gebruiken visuele technieken 
om op waardeniveau te zoeken naar datgene wat 
mensen belangrijk vinden als stip aan de horizon. 
De resultaten worden vervolgens vertaald 
naar een aanpak en proces die grip houden op 
voortgang en resultaat.

Wat gebeurt er met de resultaten van het 
Dromenlab®?

De resultaten worden samengebracht in een 
Dromenboek dat op de website van Goed 
Wonen en op www.deplekkenmakers.nl wordt 
gepubliceerd. Deelnemers die hun e-mailadres 
achterlaten krijgen de resultaten toegestuurd.

Zie ik mijn initiatief terug in het Dromenboek?

Bij Dromenlab® vragen wij deelnemers om de 
plek te waarderen, dromen, ideeën of plannen 
met ons te delen en te motiveren. Met deze 
input maken wij een analyse die een beeld geeft 
van de gewenste situatie.
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Niet alle individuele initiatieven zijn zichtbaar 
terug te vinden in het dromenboek, terwijl ze 
wel in de onderliggende kaarten en visuals 
terugkomen. Het is simpelweg ondoenlijk om 
elk lopend of ingebracht initiatief afzonderlijk 
op te nemen. Dat is ook niet het doel.  Een 
Dromenboek doet ‘ruw’ verslag van de gewenste 
richting in besluitvorming en facilitering.

Betekent deelname aan het Dromenlab® dat 
mijn droom/wens/ambitie ook automatisch 
gerealiseerd wordt?

Nee. Het Dromenlab® is bedoeld om zoveel 
mogelijk behoeften, ideeën, knelpunten en 
wensen op te halen. Tijdens het Dromenlab® 
ontstaan concepten of ideeënrichtingen: 
verzamelingen van dromen en ideeën waar 
mensen enthousiast over zijn, samen voor willen 
gaan en hier handen en voeten aan willen geven. 
Belangrijk is dus dat er voldoende draagvlak 
is, dat het realiseerbaar is en dat het kwaliteit 
toevoegt aan het gebied.

Zijn er spelregels verbonden aan het Dromenlab®? 

Nee. Elke droom en elke idee is welkom. Klein of 
groot. Een woord, een tekening of een compleet 
uitgewerkt plan. 

Tijdens het Dromenlab® ontstaan concepten of 
ideeënrichtingen: verzamelingen van dromen en 
ideeën waar mensen enthousiast over zijn, samen 
voor willen gaan en hier handen en voeten aan 
willen geven. De Plekkenmakers faciliteren en 
stimuleren dit proces. 

In de uiteindelijke beoordeling is het belangrijk 
dat er voldoende draagvlak is, dat het 
realiseerbaar is en dat het kwaliteit toevoegt aan 
het gebied.

Mijn idee is niet meer dan een eerste gedachte, 
kan ik ook inzenden?

Elk idee is welkom, dus ook eerste invallen en 
ideeën! Tijdens Dromenlab® proberen we samen 
uw gedachten verder uit te werken tot een 
voorstel of plan.
 
Kan ik een plan indienen als in mijn buurt al zoiets 
bestaat?

Elk plan is welkom. Uw plan maakt kans 
als u kunt aantonen dat er in uw buurt een 
duidelijke behoefte leeft. Dromenlab® kan met 
u meedenken over hoe u dergelijke gegevens 
verzamelt.  

Kan iedereen mijn idee zien? Hoe weet ik dat mijn 
idee niet door anderen wordt gebruikt?

Alle inbreng wordt beknopt gepresenteerd in 
een Dromenboek, dat op de websites van de 
gemeenten en op www.deplekkenmakers.nl terug 
te lezen is. Op die manier kunnen buurtbewoners 
in hoofdlijnen kennismaken met initiatieven. De 
details blijven achter de schermen en worden 
daar vertrouwelijk behandeld.  

Ik heb geen eigen startkapitaal en geen 
privébuffer, kan ik dan toch een idee insturen?

Het gaat in eerste instantie om het verzamelen 
van ideeën voor de toekomstige bestemming 
van het gebied. Daaruit vloeien plannen voort, 
waarvan de financiering aan de orde komt in het 
vervolgproces. 

Ik ben gepensioneerd, maar wil wel graag een idee 
indienen, is dat mogelijk?

Uiteraard is dat mogelijk. Elke inwoner binnen 
het projectgebied kan een idee, voorstel of plan 
indienen.

Is Dromenlab® alleen een fysiek event, of kan ik 
ook digitaal meedoen?

U bent van harte welkom tijdens Dromenlab®. 
Onze voorkeur gaat uit naar fysieke deelname; 
dit biedt de gelegenheid tot nadere toelichting 
en verbindingen naar andere dromen of 
initiatieven. 
Bent u niet aanwezig tijdens Dromenlab®? Mail 
dan uw dromen, ideeën of plannen naar: lab@
dromenlab.nl. Wij nemen vervolgens contact met 
u op. 

Ik heb geen idee of plan maar wil helpen. Kan dan?

Jazeker! Elke vorm van ondersteuning is welkom. 
Wij proberen uw aanbod te ‘matchen’ met 
initiatieven die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken.
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Ik heb een idee, maar wil dit niet zelf uitvoeren, is 
dat een probleem? 

Dat u een idee hebt, betekent niet automatisch 
dat u ook verantwoordelijk bent voor de 
uitvoering. Als u dit bij aanmelding kenbaar 
maakt, gaan wij (met u) op zoek naar iemand die 
uw idee verder wil uitwerken.

Waarom is het Dromenlab® op het Gerardusplein?

Hoe kun je beter werken aan de kwaliteit van 
het gebied dan dit ter plaatse samen te doen? 
Het Gerardusplein is centraal gelegen in het 
gebied en trekt door de diversiteit aan winkels 
gedurende de gehele dag publiek.  

Hoe is het parkeren geregeld tijdens het 
Dromenlab®?

Er is voldoende parkeergelegenheid nabij het 
Gerardusplein. We vragen u vriendelijk zo veel 
mogelijk te voet of op de fiets te komen. Zo 
ontdekt u het gebied ook het beste!

Wanneer horen we weer van jullie?

Ná het Dromenlab® analyseren de 
Plekkenmakers de resultaten om deze uit te 
werken tot een Dromenboek. Dit Dromenboek 
wordt in eerste instantie gepresenteerd aan 
Goed Wonen, en vervolgens gedeeld met 
alle deelnemers van Dromenlab® (die een 
e-mailadres hebben achtergelaten) en de 
ambitiesessie. Wij hopen deze stappen zo 
snel mogelijk te kunnen zetten en houden u 
via diverse kanalen continu aangesloten bij de 
ontwikkelingen!

- 52 -



Dromenlab® Gerardusplein Gemert 2019- 53 -

Bijlage 1: 
Resultaten ambitiesessie
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‘Top of mind’ 
Na een korte inleiding en voorstelronde vroegen 
de Plekkenmakers aan de deelnemers om aan te 
geven: 

Groen: wat vind je goed? 

Rood: wat is voor verbetering vatbaar/wat is 
negatief?

Blauw: waar zie je kansen en mogelijkheden?

Wit: wanneer zou je blij zijn?

Deelnemers kregen per categorie een paar 
minuten de tijd om hun antwoorden op post-its 
te noteren. De resultaten werden per categorie 
gerubriceerd op een bord. Hiernaast volgt de 
uitwerking.

Groen (positief):

Ruimte 

• Ruim

• Lege ruimte

• Veel ruimte

• Groen en open ruimte

• Aaneengesloten gebied beschikbaar

• Ruimtelijk 

Groen

• Diverse kwaliteit (bouw, beek, groen)

• Ruimte voor groen, de Rips

• Balans tussen groen en stenen

• Rust, stilte

• Stille plek in de wijk (kerkhof) biedt meer 

mogelijkheden

• Weinig auto’s

Historie

• Bijzondere geschiedenis

• Gebouw met geschiedenis

• Historische aanknopingspunten aanwezig

• Toren = markant punt

Kansen 

• Veel potentie, kansen

• Uitdagende opgave

• Gebied biedt in overleg met partijen meer 

kansen

Meerdere doelen

• Samenvoegen van ambities

• Meerdere doelen dienen

Overig

• Ontsluiting

• Top vorm
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• In de wijk

• Centrum plan!!

• Spil tussen randgebieden. Verbinder

• De tekentafel heeft gefaald

Rood (negatief)

Samenhang

• Gebied is los zand

• Rommelige omgeving 

Doods

• ‘dode’ plekken. Er gebeurt niets

• Doods plein mist leven

• Somberheid vh gebouw

• Plein = geen plein

• Groen park zonder functie

Verkeer

• Rare weg structuur

• Onoverzichtelijke verkeerssituatie Frans 

Brugske/Kapelaanstraat

Overig

• Teveel verstening van het gebied

• Stenig, groen, niet zichtbaar en uitnodigend om 

te gebruiken

• Kerk alleen via voorkant verbonden

• Ongedierte in waterloop

• Kerkhof

• Kale begraafplaats

• Niet intiem bouwvolume

• Gedateerd

• Bouwmethode

Blauw (kansen):

Gebiedsvisie

• Integrale gebiedsvisie & ontwikkeling

• Een gebied dat ‘klopt’: ruimtelijk, 

maatschapelijk

Onderwijs

• Adequaat nieuw kindcentrum

• Combinatie maken met nieuwe ideeën 

onderwijs huisvesting

Rips

• Toeristische plek

• Versterken beleefbare Rips

• De Rips wordt echt water met horeca

Open & levendig

• Openbare ruimtes weer voor/van bewoners

• Gebouw openen aan zij- en achterkant 

(midden in de wijk)

• Levendig maken plein (beide zijden weg)

Wonen

• Nieuwe woonvormen

• Centraal wonen (ouderen + jongeren)

• Wonen – ontmoeten

• Wonen = geweldig

• Heel luxe wonen

• Winkelen en wonen meer integreren

Overig

• Nieuwe structuur

• Icoon plaats

• Strijp S gevoel

• Binnentuin

• Nieuwe architectuur
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Wit (wanneer ben je blij?)

Bruist

• Van verloren hart naar kloppend hart

• Een gebied dat bruist, leeft

• Leven

Gedragen

• Een gebied waar de buurt trots op is, dat wordt 

gekoesterd

• Als het woonconcept gekoesterd wordt door 

de gemeenschap

Woongebouw

• Centraal wonen met zorgers

• Nieuw woongebouw = respect met het 

verleden

• Fijne woonplek

• Mooie plek om te wonen, evenwicht tussen 

groen, huizen en winkels

• Winkelstrip is top

• Optimaal duurzaam > tot 2090 niets meer aan 

doen

Opmerkingen

• Vervolgproces

• Wie bepaalt

• Brede(re) visie

• Verbinding pleinen > functies

• Winkelstrip en scholen

Evaluatie

Positief

• Verassend: rol groen. Wat er is vs. Wat beleefd 

wordt

• Op de plek zelf over de plek praten

• Hoop gehoord over de omgeving

• Ambities op het juiste niveau

• Wat meer focus aangebracht

• Verhelderend; wat willen we met wie

• Samen bereik je meer

• Goede opbouw van de dag

• Verbindend: meer gezamenlijke ambitie

• Geen stedbouwkundige schets (had ik wel 

verwacht)

Verbetering

• Iets minder ‘loop-jes’

• Grondiger analyse gebied

Kans

• Ondernemers en KC betrekken

• 2 of 3 mensen erbij uit het ‘vrije veld’
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Waardering 
ambitiesessie 
Gerardusplein
Positieve plekken

T.O.V KC ( Schout de Visschereststraat

tegenover de Berglarenschool )

Voelt als een gezellig dorpsplein. Mooi en speels 

Omgeving Rips ( achter de Boelthiek )

Er is een fijne parkomgeving 

Fides kdv

Mooie omgeving 

De Gerarduskerk

De gehele locatie rondom de kerk is erg positief 

Markant gebouw met historie met een fraai 

groen voorplein

De begraafplaats

Kunnen een mooi nest plek impulsen in het 

gebied 

Heeft veel betekenis, straalt rust uit en is een 

mooi bron punt voor start ontwikkelingen

Negatieve plekken

Het park  ( aan het Gerardusplein )

Dood veldje, er gebeurd niks en nodigt niet uit 

om te recreëren 

Ligt er tamelijk nutteloos bij, draagt wel bij aan 

het groen in de wijk

Heeft geen betekenis

De achterkant ( de begraafplaats ) 

zo gesloten 

Duplexwoningen ( aan de Drossard de la

Courstraat ) 

Houdbaarheid is ongeveer verstreken

Het kruispunt ( het Franse Brugske en Pater van

den Elsenstraat) 

Onrustige en onoverzichtelijke plek

Kansrijke plekken

Begraafplaats 

Ontsluiting Gerardusplein naar de wijk erachter. 

Nu moet je om het gebouw heen lopen

De Gerarduskerk

Plek voor wonen met zorg 

Groot gebouw, eventueel voor huizen 

Veel kansen 

Locatie kindcentrum ( aan de Drossard de la

Courtstraat tegenover de Berglaren school )

Je kunt een kindcentrum realiseren en daardoor 

ruimte bieden aan het wonen aan de Rips

Kansen in combinatie met de ontwikkeling op 

gebied van onderwijs en huisvesting
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Bijlage 2: 
Resultaten Dromenlab®
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Resultaten 
plekwaarderen 
Dromenlab®

Groen (positief):

Algemeen 

• Neutraal 

• Voor veel mensen fijn om de winkels/ speeltuin 

in de buurt te hebben 

• Woongebied, fijn om te wonen 

• Winkels in de omgeving 

• Heel gemert heeft rijk verenigingsleven 

• Omgang met elkaar zit in de genen 

• Hechte buurtvereniging 

• Rust (geen herrie) 

• Alles is prima 
 

Cultuurhuis ‘De Eendracht’ 

• Plek voor kinderen om te spelen en ontmoeten 

• Er is veel te doen 
 

Speeltuinvereniging ‘Het Zonnehoekje’ 

• Plek voor kinderen om te spelen en ontmoeten 

• Op loopafstand 

• Toevoeging aan de wijk. Nostalgie en mooie 

herinneringen 

• Speeltuin dichtbij 

• Positief 

• Wordt door veel groepen gebruikt 

• Staat open voor jong en oud, worden voor 

beide activiteiten georganiseerd 

• Wel leuk 
 

Speelpark Indiëplantsoen 

• Plek voor kinderen om te spelen en ontmoeten 
 

Gerardusplein (park) 

• Groen in de wijk is niet zo veel 

• Veel groen, recreatieve plekken tussen 

bebouwing zijn erg fijn 

• Het plantsoen moet blijven 

• Genoeg ruimte 

• Groen, bomen en even niet dicht bebouwd 

• Het groen 

• Open ruimte, bomen en gras 
 

Sint Gerardusplein (parkeerplaats/kiezelplein) 

• Mooie plek vanwege de bomen 

• Er staan veel mooie bomen 

• Gratis parkeren 

• Kraampjes 

• Mooie bomen 

• Centraal punt voor mensen en toeristen met 

een paar kraampjes, zoals loempia 

• Geeft een soort van rust/groen/stabiel gevoel 

• Centraal “buurt”punt 

• Prima camperplek, houden zo! 

• Genoeg ruimte 

• Er is behoorlijk groen aanwezig 

• Het groen 

• Parkeerterrein met prachtige bomen 

• Parkeergelegenheid 

• Het torentje 

• De platanen zijn zéér belangrijk 

• Een park maken = GROEN 

• Torentje en groen 

• Genoeg parkeerplaats 
 

Sint Gerarduskerk 

• Een groot mooi gebouw 

• Het “hoort” in deze buurt 

• Markant 

• Symboliseert ontmoeten 

• Karakteristiek gebouw 
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• Mooie plek om iets te realiseren 

• Mooi uitzicht vanuit appartementen in kerk, 3 á 

4 jaar in kerk gewoond 

• Hier zijn veel mogelijkheden 

• Genoeg ruimte 

• Gebouw met klank 

• Ben er getrouwd 

• Boelthiek, kringloopwinkel, seniorweb met 

computers, leuke plek 

• Vertrouwd baken in de wijk 

• De Boelthiek is een ontmoetingsplek voor 

mensen 

• Fijne werkplek (kantoor) 
 

Winkels Diederikstraat (supermarkt) 

• Op loopafstand 
 

Winkels Molenakkerstraat (bakker, slager) 

• Op loopafstand 

• Bakker is nog van vroeger 

• Goede bakker 

• Kom altijd bij de bakker 
 

Winkels Burgemeester Rietmanstraat 

• Bakker 

• Groente 

• Doorgaande weg 

• Parkeren voor de deur 

• Goede bakker 

• Bakker centraal in de wijk, maar niet iedereen 

neemt de tijd om apart brood te halen 

• Fijn naast elkaar 
 

Eigen huis in de buurt 

• Algemeen 

• Rustig wonen is fijn 

• Heeft karakter 

• Excentriek 

• Schout brouwersstraat 

• Nieuw huis 

• Contacten met de buurt 

• Gezellig 

• Pater van de Elsenstraat 

• Belangrijke plek, lang gewoond 

• 15 jaar koster geweest. Zat een slijterij bij 

• Het Franse Brugske 

• Dichtbij centrum 

• Vrij wonen aan de rand van het centrum 

• Berglarenstraat 

• Fijn gewoond 

• Groeskuilenstraat 

• Rustige fijne buurt 
 

Centrum/ Ridderplein 

• Winkels, terrassen, open 

• Goed opgeknapt 
 

Kantoor GW 

• Fijne werkplek 
 

Begraafplaats 

• Vrouw ligt daar 
 

De Paashoef (hoveniersbedrijf?) 

• Vanwege de bezigheden voor zeer jonge 

kinderen 
 

De rips 

• Rustige plek voor kinderen om te spelen en 

voor dieren 

• ‘De snelle loop’ nieuwe stijl 
 

Visvijver Dribbelei 

• Natuur 

• Fijn om aan te wonen 
 

Oliemolen (nieuwbouwwijk) 

• Mooie gebouwen 

• Groen
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Rood (negatieve plekken):

Algemeen 

• Ik doe niet mee met negatief 

• Weinig te doen in Gemert 

• 1 centrum groot genoeg, geen 

ontmoetingsplek 

• Er wordt teveel gebouwd 

• Veel eenzaamheid 

• Er is niets qua ontmoeten 

• Komt niet bij buurtwinkels 

• Te weinig hobby winkeltjes in Gemert 

• Geen 

• Geen voetpad links richting Ridderplein 

• Wordt te veel gesnoeid en vallen bomen om 

van de droogte 

• Onnodig zoveel bomen gekapt, omdat het veel 

geld oplevert 

• Huizen, vraagt om modernisering 

• Tekort aan woningen 

• Te weinig groen 

• Kraaien en bladeren 

• Drukte op de weg 

• Verkeer tijdens de spits om Gemert uit te gaan 

• Veiligheidsgevoel in de wijk 

• Niets 
 

Sint Gerarduskerk 

• Geen huizen/appartementen 

• Er is nu niets te doen 

• Lelijk, zelf mee gebouwd als assistent 

uitvoerder, slopen 

• Lelijk 

• Hier weer appartementen komen 

• Het verdient piëteit en respect, wat 

exploiteren, lees ontwikkelen, in de weg kan 

staan 

• Bieb achteruit gegaan door komst internet, 

daardoor ook deze plek 

• Mag platgegooid worden 

• Stenig om de kerk 

• Nu niet bruisend 

• Het pand heeft de uitstraling van een kerk 
 

Straat Sint Gerardusplein/Burgemeester

Rietmanstraat 

• Rommelig aanzicht winkels 

• Supermarkt wordt afgesloten 

• Krap en hobbelig 

• Auto’s rijden hard 

• Plan gemeente voor eenrichtingsweg 

• Te weinig parkeerplek, vooral op vr + za 

• Parkeerplekken bij de bakker te druk, teveel 

steen 

• Groenstrook is te weinig 

• Winkels niet 1 geheel 

• Weinig parkeerplaatsen voor winkels 

• Trottoirtegels liggen scheef 
 

Woonblok (tussen Schout brouwersstraat en

Schout de Visscherestraat) 

• Dicht, veel huizen 
 

Predikherenstraat 

• Je kan er niet parkeren 
 

Begraafplaats 

• “Schandaal”  

• Niet mooi groen 

• Zo kaal 

• het kerkhof 

• Nooit iets te doen 

• Boompjes Kerkhof -> Klimop 

• Niet fijn 

• Het een soort van struikelblok vormt in de 

totale ontwikkeling van de wijk 

• Te weinig bomen 
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• Wellicht beperkingen voor nieuwe bestemming 
 

Sint Gerardusplein (parkeerplaats/ kiezelplein) 

• Er is niks te doen 

• Kiezels zijn niet goed begaanbaar 

• Er wordt niets mee gedaan 

• Lelijke grindbak 

• Staat los van de rest 

• Wateroverlast om kerk 

• Vroeger parkeerplaats voor de kerk 

• Niemand loopt over kiezels, niet gebruikt 

• Kaaskraam nooit wegdoen!!! 

• Het grind gedeelte zou ik vervangen door een 

tuin, auto’s weg 

• Parkeerplaats voor kerk die er niet is 

• Kiezels zijn niet goed begaanbaar 
 

Sint Gerardusplein (plantsoen/ park/ veld

tegenover dierenarts) 

• Voegt niks toe.  

• Prima dat het groen is, maar geen fijne/ 

uitnodigende uitstraling 

• Er wordt niets mee gedaan 

• Doen ze niets aan 

• Staat los van de rest 

• Te weinig uitstraling, te weinig uitnodigend 

• Saai gebied 

• Natuurinrichting 
 

Woningen achter kerkhof/begraafplaats 

• Zijn vervallen en zien er niet meer uit 

• Groezelig/ verloederd 

• Rommelig 

• “Onderkomen” 

• In de etagewoningen ervaar ik geen wijk 

samenhang/betrokkenheid. Dit kan aan de 

geplaatste doelgroep liggen 

• Uitstraling is een zooitje 
 

De Paashoef 

• Er hangen jongeren die daar niet horen te zijn, 

vanwege drugsoverlast en zwervend vuil 
 

Het Ridderplein 

• Auto’s de goede kant op moeten gaan, 

duidelijke borden 
 

Appartementen Pater van den Elsenstraat 

• Veel uitwisselingen bij appartementen, niet 

jongeren  

• Goedkoop, afval, drugs 

• Rommelig 

• Goedkope uitstraling  

• Troep voor de deur 
 

Cultuurhuis De Eendracht 

• In de bibliotheek te veel met digitaal bezig, 

personeel weinig kennis zelf, te weinig stilte en 

kinderen worden dommer 

• Deze functies zitten aan de rand van het dorp, 

verplaatsen dus 

• Weinig sfeer, vooral de bieb. Zonde dat de bieb 

weg is uit de Gerarduskerk. 

• Te duur 
 

Diederikstraat 

• Te veel stoep in de tuinen, vanwege overlast 

katten 
 

Speelpark indiëplantsoen 

• Zeer gehorig, geeft overlast 

• Graag meer bomen
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Blauw (kansrijke plekken):

Algemeen 

• Ontmoeten, recreëren, horeca, etc. 

• Op het Ridderplein bankjes met vrij uitzicht 

• Nieuw zwembad 

• Minder steen en meer groen stimuleren 

• Regentonnen, schoon afwaswater 

• Luisteren naar de mensen, dat gebeurt te 

weinig 

• Vogels, bijen, insecten 

• Kruiden, bv. munt tegen vliegen, planten die 

tegen droogte kunnen en overstroming 

• Op de plek van de oude school, woningen 

zetten 
 

Sint Gerardusplein (parkeer-/ kiezel-/ kerkplein 

• Groen 

• Groen rondom kerk 

• Kijken naar de mogelijkheden met veel respect 

over en weer 

• Groene parkeerplaats 

• Plek voor kinderen 

• Genoeg plekken voor de kinderen om te spelen 

en elkaar te ontmoeten 

• Trampolines, dierenhok, glijbaan 

• Een trampolinepark 

• Een trampolinepark 

• Kinderboerderij 

• Kinderboerderij 

• Overdekte speelplaats 

• Een kinderboerderij beginnen 

• Kiezelplein beter bestraten: beweegtuin/

loopparcours voor ouderen, ook in de kerk 

• Uitgebreider eetpleintje met zitgelegenheid 

• In de zomer kleine markt of muziekprojecten 

• Een zelfvoorzienende permacultuurtuin met 

zit-/ rustplekken voor sociale contacten 

• Herinrichting omgeving 

• Biedt mogelijkheden voor positieve 

bewegingstoestellen voor senioren (zie Beek 

en Donk) 

• Eten brengt mensen samen 

• Gemert samenbrengen door te koken, bio of 

kneusjes groente 

• Voor eenzame ouderen of bijstandsgezinnen 

• Hart van de buurt 

• Dierenparkje 

• Activiteiten geeft mogelijkheden (nut) voor de 

parkeerplaats 

• Eventueel anders invullen met meer beweging 

• Dingen organiseren als een markt met kerst  

• Een creatieve markt waarop mensen hun 

zelfgemaakte spullen kunnen verkopen, bv. 

mensen van de ORO (winkel in palissade) 

• Groot plein met mogelijkheden waar van alles 

kan, maar nog weinig gebeurd 

• Het weghalen van de auto’s, geen 

camperplaats 

• Beplanten 
 

Sint Gerardusplein (park) 

• Techlab voor ontmoeten, techniek, tuin(groen), 

en fijn parkje voor kinderen 

• Laten voor sociale plek 

• Mooi parkje samen met Gerardusplein 

• Herinrichting omgeving 

• Natuur zijn gang laten gaan, wildernis voor 

vogels, insecten 

• Dorp levendig houden, niet vol zetten 

• Is al heel mooi, maar moet beter afgemaakt 

worden 

• Meer groen 

• Voor kinderen leuk park van maken, klimrekken, 

voetbal 

• Groen rondom de kerk behouden 
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• Speelplaats voor kinderen 

• Wilde planten -> meer insecten 

• Bloeiende dingen 

• Ligt erg centraal 

• Mooie plek voor iets voor kinderen/inwoners 

• Een ontmoetingsplek voor meerdere mensen 

wat weinig of niets moet kosten 

• Laagdrempelig 

• Als fysiotherapeut zoek ik met mensen 

manieren om buiten te bewegen, bv. de 

Kwiekroute 

• Maak een groot busstation 

• Openlucht theater op grasveld 

• Hondenuitlaatplek 

• Zitplek in park 

 

Sint Gerarduskerk 

• Wonen 

• Theater 

• Het gebouw mooier maken 

• Nieuwe functie, waarbij historische kan blijven 

• Gebouw + grind buiten en binnen met elkaar 

verbinden 

• Gemert staat bekend om de kruiden, iets voor 

lokale agrariër. Merk ontwikkelen (Peelham ipv 

parmaham) 

• Soort Foodhallen, niet perse netjes, vooral 

gezellig, multi-culti, ambachtelijke tentjes 

• Onderwijs techniek 

• Mooi park, omdat Gemert momenteel grijzer 

wordt (bebouwd) 

• Ontmoetingsplek/activiteiten voor jongeren 

• Een plek voor de jeugd, waar iets te doen is 

• Iets leuks voor jongeren van 10-16 

• Bieb 

• Bioscoop 

• Motor Showroom 

• Iets gezelligs, trekt mensen + klanten 

• Appartementen 

• Een vega restaurant met afhaalmogelijkheden 

• Iets voor de jeugd van 10 tot 16 jaar 

• Zeer veel mogelijkheden 

• Ontmoetingscentrum, ruimte is hier niet 

aanwezig in dit gedeelte van Gemert 

• Slopen en hoge flat met appartementen, zo 

hoog als de kerktoren 

• Theater enzo 

• Er is veel ruimte op een hele centrale plek 

• Kansen voor ouderen uit de buurt 

• Groen/ speelpark/ bezinningsplek 

• Woningen voor 1-persoonshuishoudens in 

geclusterde + niet-geclusterde vorm 

• Cultureel centrum voor de omroep en 

bibliotheek 

• Een grote ruimte en dan theater 

• Betaalbare appartementen 

• Centraal Verenigingsgebouw 

• Wandelclub zoekt 

• Voor de jeugd, wonen en activiteiten 

• Nieskoen Gemert, zelfhulpgroep in brede zin 

• Netjes, moderne elementen op dak 

• Sporthal 

• Lichtinval 

• Buitengevel opknappen 

• Kerk moderniseren 

• Levensbestendig wonen voor senioren en 

1-persoons woningen 

• Eventueel openbare ontmoetingsplek 

• Appartementen 

• Gamehal 

• Winkelcentrum, dan niet ver lopen en 

internationaal 

• Theater erin 

• Gebouw behouden 
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• MFA, multifunctionele accommodatie of 

verzorging accommodatie 

• Put gooien, groen park 

• Hobbyclub (computerclub is verdwenen 

• Fietsen opknappen 

• Woningbouw voor bejaarden met 

ontmoetingscentrum 

• Creatieve plek met winkels 

• Neemt een centrale plek in de buurt/wijk 

• Leen zich prima voor een zgn “MFA” 

• Enkel woningen is niet geschikt, maar mixen 

• Winkeltjes, atelier, appartementen 

• Spar verhuizen naar de kerk 

• Ontmoetingsplaats buurtgenoten 

• Hobbelpaard voor deur 

• Voorkant open incl Boelthiek en witte plein 

erbij betrekken 

• Theater + horeca + terras 

• Supermarkt 

• Midden in de wijk 

• Behoud van architectuur 

• Moet wat anders komen 

• Goed verbouwen voor woningen, omdat daar 

behoefte aan is 

• Ombouwen tot atelierruimtes + kunsthal a la 

Helmond 

• Zwembad 

• Kringloop houden 

• Zorgen dat het een ontmoetingsplek wordt + 

ateliers, zoals eerst de Nazareth was 

• Er moet levendigheid in komen, géén horeca 

• Gebouw en toren gebruiken/behouden 

• Dansles voor kleuters en ouderen/

dementerenden en eventueel samengevoegd 

• Ontmoetingsplek jong/oud 

• Repair/ cultureel/ creatief 

• Ruimte voor buurtvereniging 

• Afbreken is zonde, nu cultureel/historisch 

erfgoed, NIET AFBREKEN 

• Innovatie en duurzaamheid begint met 

ontmoeten, in gesprek zijn en doen. Daarom 

een duurzaamheidscentrum voor Gemert-

Bakel, waar sociale innovatie centraal staat 

• Een (netflix) bioscoop 

• Bioscoop  

• Tentoonstellingsruimte 

• Ruimte voor een park en nieuwe 

appartementen 

• Soort cacaofabriek 

• Culturele films, bios 

• Workshops: koken, themas zoals duurzaam 

• Bios (duurzaam) 

• Informatieavonden o.i.d. 

• Voor jonge ondernemers 

• Gebeurt te weinig 

• Moet iets doen met grote ruimte 
 

Het kerkhof/ begraafplaats 

• Mag wel opruimen 

• Vroeger is geweest, ouders liggen er. 

• Het is lekker rustig 

• Leukere plek maken om door te lopen 

• Wandelpad, gaat niet op in de wijk 

 

Kindcentrum het Venster 

• 10 glijbanen, 4 schommels, 2 klimrekken, 

boomhut 
 

Straat Sint Gerardusplein/Burgemeester

Rietmanstraat 

• Stoep 1,50 meter, groenstrook 

• Meer groen terug 

• Slager erbij  
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Kindcentrum Berglaren 

• School+kinderdagverblijf+gymzaal bij elkaar 

brengen, zo ontstaat ruimte voor nieuwbouw+ 

ruimte rond kerkgebouw 

• Meer speeltuinen en meer groen voor 

picknicken 

• Er kan meer groen komen 

• Te weinig schaduw, bomen dus 
 

De Paashoef 

• Verbetering op toezicht duidelijk nodig 

• Zichtbaar voor alles en iedereen 
 

Cultuurhuis de Eendracht 

• In de bieb meer stilte 
 

Kasteel/centrum 

• Aan elkaar koppelen voor lopers en alle 

functies van de eendracht hier naartoe 

verplaatsen, vooral de bieb 

 

Het Zonnehoekje 

• Renoveren
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Selectie

Dromenkaarten



Selectie

Waarderingskaarten
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Geraadpleegde bronnen
Websites: 

• www.goedwonengemert.nl 

• www.gemert-bakel.nl 

• www.bhic.nl

• www.topotijdreis.nl

• www.ruimtelijkeplannen.nl 

Documenten: 

• Structuurvisie+ “Duurzaam Verbinden” 2011-

2021

• Visie op de ontwikkeling van Gemert-centrum 

2011-2021

• Goed Wonen Gemert: Geschiedenis 

Gerarduskerk

• Gemeente Gemert-Bakel (2017): wijkfoto 

• Goed Wonen Gemert (2017):

• Notulen bijeenkomst Gerarduskerk – 02-11-

2017

• Goed Wonen Gemert (2018):

• Tafelsessies - 12-11-2018

• Aantekeningen inspiratiesessie Gerarduskerk 

met zorgprofessionals – 19-11-2018

• Verslagen inspiratiesessies Toekomst van de 

Gerarduskerk - 14-12-2018:

• bestuurders

• wetenschappers

• Daniëlle Harkes en Yvonne Witter (2018): 

‘Bouwstenen voor de toekomst: 15 jaar werken 

aan samenhang in wonen, welzijn en zorg’, 

pagina 56-62

• Goed Wonen Gemert (2019): 

• Goed Wonen Gemert Gerarduskerk sessie – 

15-02-2019

• Sint Gerarduskerk over 10 jaar – 13-03-2019

• Ontwikkelingen vanuit diverse publicaties 

(analyse ontwikkeling woonbehoefte) – 08-04-

2019

• deelproject 1: doelgroep in beeld 13-05-2019

• Werkbezoek Presikhaaf, wijkcentrum De 

Overkant – 20-05-2019

• Verslag werkbezoek Alwel – 27-05-2019

• Opzet open dag Boelthiek – 10-06-2019

• Impressie Open Dag Boelthiek – 10-06-2019

• Verslag gesprek dorpsondersteuners Gemert – 

02-07-2019

• Wordcloud behoeften Gerarduskerk – 15-09-

2019

• Wordcloud ideeën Gerarduskerk – 

15-09-2019Samenvatting deelproject 4 

(inventarisatie voorbeeldprojecten)



Dromenlab® Gerardusplein Gemert 2019- 71 -



- 72 -

powered by De Plekkenmakers

Dit dromenboek zal online 
te bekijken zijn via 

www.dromenlab.nl

#Bereik; We schatten dat we zo’n 150 contact 
momenten hebben gehad in het Dromenlab en op 
straat; De Mobile Abri werd op diverse ‘hotspots’, 
in de omgeving van de Gerarduskerk gespot.


