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Het is een wonderlijk fenomeen: 'Molenhoek pakt aan'. 'Gewoon een
kwestie van mensen hun gang laten gaan'.
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Dat 'fenomeen' leverde de afgelopen jaren wel 43 projecten op waarvan een groot deel het leven in
het dorp wat mooier heeft gemaakt. En de volgende vijftien liggen al weer klaar.
Wat dat leven in het dorp tussen bos en Maas dan heeft verrijkt? Het Lees- en Ontmoetingspunt in
het winkelcentrum - inclusief bibliotheek - bijvoorbeeld. Of de honderd bijenhotels, de schooltuin
voor kinderen, de dorpsquiz met vierhonderd deelnemers, de conversatiegroep Frans, het
energiecafé dat inmiddels drie keer is gehouden met elke keer meer dan honderd belangstellenden.
Harry Hendrix en Piet Roberts zijn lid van de Molenhoekse dorpsraad en gangmakers achter
'Molenhoek pakt aan'. Hendrix: ,,Je had hier een aantal jaren geleden een dorpsraad die meer
politiek ingesteld was. Zo van 'wij' en de 'gemeente'. Dat werkte niet. Wat volgde was een dorpsraad
die uit die tegenstelling bleef. Maar we vroegen ons ook af: 'Moeten wij die kar wel trekken, moeten
wij met ideeën komen?' De volgende stap was: laten we het de mensen zelf vragen. Het werd een
stukje op de site en dat leverde meteen tien voorstellen op. We wisten eigenlijk niet wat we zagen."
Het was het begin van 'Molenhoek pakt aan'. Roberts: ,,Eigenlijk heel simpel: we vragen aan de
mensen wat ze willen. Geen regels, geen gedoe over de vraag wat leefbaarheid is, niet dimdammen
over de vraag of iets wel een goed project is. Als iemand iets wil, dan is dat zo."
Die projecten worden jaarlijks gepresenteerd en door een jury beoordeeld. De winnaar krijgt een
dikke honderd euro, nummers twee en drie wat minder. ,,Zie het maar als een aanmoediging", zegt
Hendrix. ,,Wat wij verder nog doen? We zorgen voor publiciteit, we wijzen mensen de weg richting
subsidies, we stellen onze ruimte beschikbaar voor 5 euro per dagdeel voor vergaderingen. Maar ze
moeten het zelf doen."
Het is dat wedstrijdelement , het feit dat mensen zich beloond voelen, de hulp die er is, maar zeker
ook de eigen verantwoordelijkheid die, aldus Hendrix en Roberts, de Molenhoekse aanpak een
succes maakt. De Vereniging van Kleine Kernen Limburg kwam al kijken, evenals een paar
gemeenten. En dat allemaal voor een aanpak waar (Hendrix:) 'Geen enkele strategie achter zat'.

