DORPSRAAD LOMM
De Dorpsraad Lomm is een bewonersorganisatie
van en voor de Lommse inwoners en functioneert
als een platform dat bewoners, verenigingen en
werkgroepen ondersteunt, stimuleert en faciliteert
bij hun activiteiten en initiatieven. Daarbij
communiceert de dorpsraad veelvuldig met de
eigen inwoners, gemeente en andere partijen die
nodig zijn om de wensen en ideeën van de
Lommenaren te realiseren.
Projecten worden gerealiseerd met hulp van alle
inwoners van Lomm. Als we samen ergens de
schouders onder zetten, krijgen we veel gedaan.
Dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien.

RUIMTELIJK
Rivier Park

(2012 - 2022)
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Wandelpaden
Strand en ligweide
Aanlegsteiger

SOCIAAL
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Watermolen

inrichtingsplan tussen dorp
en Maas voor natuur en
recreatie

communicatie en
betrokkenheid
bewoners verbeteren door
middel van diverse media

uitwerking DCM en
werkgroep ‘Hoogwatergeul’

uitwerking
werkgroep ‘Communicatie’

Zonneboom

Ontmoetingsplek
jongeren

(2015 - 2016)

Deze flyer geeft een beeld waar de dorpsraad en
verschillende werkgroepen mee bezig zijn en wat
we al bereikt hebben.

identiteit dorp
versterken op rotonde met
thema ‘Energie’

GEREALISEERD
RUIMTELIJKE PROJECTEN
SOCIALE PROJECTEN
IDEEËN IN ONTWIKKELING

van tijdelijk trapveldje naar
permanente plek met
verantwoordelijkheidsgevoel

uitwerking
werkgroep ‘Zonnebooom’

Verkeersveiligheid

Voorzieningen

verbeteren verkeersveiligheid en verlichting,
tevens kansen voor
dorpsverfraaiing

gemeenschapshuis als
woonkamer van het dorp
uitbreidingen hebben dit al
kunnen faciliteren

oprichting
leefbaarheidsteam

onderzoek naar behoud en
uitbreiding voorzieningen

IDEEËN

GEREALISEERD
Dorpsplein

Dorpsingangen

vernieuwd plein met
verbeterde verkeerssituatie

verfraaiing naar aanleiding
van een ontwerpwedstrijd
met thema ‘Energie’

(2012)

PROJECTEN

(vanaf 2015)

regelmatig activiteiten
uitwerking
werkgroep ‘Dorpsingangen’

Stichting ZON

Groenvoorziening

dagvoorziening voor
ouderen met diverse
activiteiten volledig gerund
door vrijwilligers

initiatief voor ‘Groene
Klussengroep’ met sociaal
aspect

mooi voorbeeld sociale
betrokkenheid van het dorp

Pannakooi

Werkgroepen

gerealiseerd met behulp
van nieuwbouwplan en
door bewonersinitiatief

Iedereen kan als individu of
in een werkgroep zijn idee
realiseren met
ondersteuning van de
dorpsraad.

(2010)
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